KAVVV&FEDES
SD

OD

Actie

Omschrijving

Indicator

SD001
SD001 OD001

KAVVV&FEDES onderhoudt de reguliere werking van de verschillende sporttakken
KAVVV&FEDES organiseert en faciliteert op regelmatige basis wedstrijd- en competitievormen

SD001 OD001 A0001

Ze staat in voor de algemene organisatie (administratie, communicatieen informatieplicht,…) van een competitie atletiek

SD001 OD001 A0002

Ze organiseert volgende atletiekactiviteiten: stratenlopen,
pistemeetings, veldlopen en kampioenschappen

competitiekalender
beschikbaar
per seizoen 1
kampioenschap en
telkens 2 stratenlopen,
pistemeting en
veldloop

Door het aankopen van sportmateriaal, trofeëen, medailles,… en meer
SD001 OD001 A0003 hedendaagse vormen promoot de competitie atletiek haar vele
facturen
activiteiten voor de eigen leden
Door het aankopen van bureau- en PC benodigdheden kan de
SD001 OD001 A0004
facturen
competitie atletiek haar programma uitwerken
Een kerngroep van afdelingsbestuursleden waakt over het sportief
SD001 OD001 A0005 verloop van de volledige competitie atletiek (verplaatsingen
medewerkers, vergaderingen, vergaderzaal, …)
SD001 OD001 A0006

De competitie atletiek maakt zich kenbaar naar de buitenwereld met
het gebruik van sociale media, promotiemateriaal, flyers,…

SD001 OD001 A0007

KAVVV&FEDES atletiek optimaliseert de bestaande technologische
hulpmiddelen op zoek naar nieuwe efficiente IT-toepassingen

SD001 OD001 A0008

KAVVV&FEDES atletiek zoekt naar uitbreidingen en/of opvolging van
het afdelingsbestuur en de bijhorende werkgroepen

SD001 OD001 A0009
SD001 OD002
SD001 OD002 A0001

inventaris contacten

KAVVV&FEDES atletiek zorgt voor een doordacht beleid medisch en
protocol
ethisch verantwoord sporten
KAVVV&FEDES organiseert en faciliteert op regelmatige basis wedstrijd- en competitievormen
Ze staat in voor de algemene organisatie (administratie, communicatieen informatieplicht,…) van een competitie badminton

Ze organiseert volgende badmintonactiviteiten: competitie en
tornooien (zaalhuur)
Door het aankopen van sportmateriaal, trofeëen, medailles,… promoot
SD001 OD002 A0003
de competitie badminton zich bij de eigen leden
Door het aankopen van bureau- en PC benodigdheden kan de
SD001 OD002 A0004
competitie badminton haar programma uitwerken
Een kerngroep van afdelingsbestuursleden waakt over het sportief
SD001 OD002 A0005
verloop van de volledige competitie badminton
SD001 OD002 A0002

SD001 OD002 A0006

inventaris externe
akties

De competitie badminton maakt zich kenbaar naar de buitenwereld
met het gebruik van sociale media, promotiemateriaal, flyers,…

competitiekalender
beschikbaar
competitiekalender,
tornooikalender
facturen
facturen

inventaris externe
akties

SD001 OD002 A0007

KAVVV&FEDES badminton optimaliseert de bestaande technologische
hulpmiddelen op zoek naar nieuwe efficiente IT-toepassingen

SD001 OD002 A0008

KAVVV&FEDES badminton zet jaarlijks zijn kampioenen en/of
verdienstelijke leden in de kijker

viering ja/neen

SD001 OD002 A0009

KAVVV&FEDES badminton zoekt naar uitbreidingen en/of opvolging
van het afdelingsbestuur en de bijhorende werkgroepen

inventaris contacten

SD001 OD003

KAVVV&FEDES organiseert en faciliteert op regelmatige basis wedstrijd- en competitievormen

SD001 OD003 A0001

Ze staat in voor de algemene organisatie (administratie, communicatieen informatieplicht,…) van een competitie basketbal

SD001 OD003 A0002 Ze organiseert volgende basketbalactiviteiten: competitie en beker

competitiekalender
beschikbaar
competitiekalender,
bekerkalender

Door het aankopen van sportmateriaal, trofeëen, medailles,… promoot
facturen
de competitie basketbal zich bij de eigen leden
Door het aankopen van bureau- en PC benodigdheden kan de
SD001 OD003 A0004
facturen
competitie basketbal haar programma uitwerken
Een kerngroep van afdelingsbestuursleden waakt over het sportief
SD001 OD003 A0005
verloop van de volledige competitie basketbal
SD001 OD003 A0003

SD001 OD003 A0006

De competitie basketbal maakt zich kenbaar naar de buitenwereld met inventaris externe
het gebruik van sociale media, promotiemateriaal, flyers,…
akties

SD001 OD003 A0007

KAVVV&FEDES basketbal optimaliseert de bestaande technologische
hulpmiddelen op zoek naar nieuwe efficiente IT-toepassingen

SD001 OD003 A0008

KAVVV&FEDES basketbal zet jaarlijks zijn kampioenen en/of
verdienstelijke leden in de kijker

SD001 OD003 A0009

KAVVV&FEDES basketbal zoekt naar uitbreidingen en/of opvolging van
inventaris contacten
het afdelingsbestuur en de bijhorende werkgroepen

SD001 OD003 A0010 KAVVV&FEDES ondersteunt en huldigt de scheidsrechters basketbal

viering ja/neen

viering ja/neen

SD001 OD004

KAVVV&FEDES organiseert en faciliteert op regelmatige basis wedstrijd- en competitievormen

SD001 OD004 A0001

Ze staat in voor de algemene organisatie (administratie, communicatieen informatieplicht,…) van een competitie biljart

SD001 OD004 A0002 Ze organiseert volgende biljartactiviteiten: competitie en beker

competitiekalender
beschikbaar
competitiekalender,
bekerkalender

Door het aankopen van sportmateriaal, trofeëen, medailles,… promoot
facturen
de competitie biljart zich bij de eigen leden
Door het aankopen van bureau- en PC benodigdheden kan de
SD001 OD004 A0004
facturen
competitie biljart haar programma uitwerken
Een kerngroep van afdelingsbestuursleden waakt over het sportief
SD001 OD004 A0005
verloop van de volledige competitie biljart
KAVVV&FEDES biljart zet jaarlijks zijn kampioenen en/of verdienstelijke
SD001 OD004 A0006
viering ja/neen
leden in de kijker
KAVVV&FEDES organiseert en faciliteert op regelmatige basis wedstrijd- en competitievormen
SD001 OD005
SD001 OD004 A0003

SD001 OD005 A0001

Ze staat in voor de algemene organisatie (administratie, communicatieen informatieplicht,…) van een competitie quiz

SD001 OD005 A0002 Ze organiseert volgende quizactiviteiten: competitie en beker

competitiekalender
beschikbaar
competitiekalender,
bekerkalender

Door het aankopen van sportmateriaal, trofeëen, medailles,… promoot
facturen
de competitie quiz zich bij de eigen leden
Door het aankopen van bureau- en PC benodigdheden kan de
SD001 OD005 A0004
facturen
competitie quiz haar programma uitwerken
Een kerngroep van afdelingsbestuursleden waakt over het sportief
SD001 OD005 A0005
verloop van de volledige competitie quiz
SD001 OD005 A0003

SD001 OD005 A0006

De competitie quiz maakt zich kenbaar naar de buitenwereld met het
gebruik van sociale media, promotiemateriaal, flyers,…

inventaris externe
akties

KAVVV&FEDES quiz zet jaarlijks zijn kampioenen en/of verdienstelijke
viering ja/neen
leden in de kijker
KAVVV&FEDES quiz verzorgt een lezersvraag en kidscorner in elke
SD001 OD005 A0008
Nieuwsbrief
nieuwsbrief
KAVVV&FEDES organiseert en faciliteert op regelmatige basis wedstrijd- en competitievormen
SD001 OD006
SD001 OD005 A0007

SD001 OD006 A0001

Ze staat in voor de algemene organisatie (administratie, communicatieen informatieplicht,…) van een competitie minivoetbal

SD001 OD006 A0002 Ze organiseert volgende minivoetbalactiviteiten: competitie en tornooi

competitiekalender
beschikbaar
competitiekalender,
tornooikalender

Door het aankopen van sportmateriaal, trofeëen, medailles,… promoot
facturen
de competitie minivoetbal zich bij de eigen leden
Door het aankopen van bureau- en PC benodigdheden kan de
SD001 OD006 A0004
facturen
competitie minivoetbal haar programma uitwerken
Een kerngroep van afdelingsbestuursleden waakt over het sportief
SD001 OD006 A0005
verloop van de volledige competitie minivoetbal
SD001 OD006 A0003

SD001 OD006 A0006

De competitie minivoetbal maakt zich kenbaar naar de buitenwereld
met het gebruik van sociale media, promotiemateriaal, flyers,…

KAVVV&FEDES minivoetbal gaat op zoek naar een nieuw efficient IT
toepassing
KAVVV&FEDES minivoetbal zet jaarlijks zijn kampioenen en/of
SD001 OD006 A0008
verdienstelijke leden in de kijker

inventaris externe
akties

SD001 OD006 A0007

viering ja/neen

SD001 OD006 A0009

KAVVV&FEDES minivoetbal zoekt naar uitbreiding en/of opvolging van
inventaris contacten
het afdelingsbestuur en de bijhorende werkgroepen

SD001 OD006 A0010

KAVVV&FEDES minivoetbal onderzoekt de mogelijkheden om i.s.m.
voetbal Antwerpen een zaalcompetitie op poten te zetten

SD001 OD007

KAVVV&FEDES organiseert en faciliteert op regelmatige basis wedstrijd- en competitievormen

SD001 OD007 A0001

Ze staat in voor de algemene organisatie (administratie, communicatieen informatieplicht,…) van een competitie minivoetbal

SD001 OD007 A0002 Ze organiseert volgende minivoetbalactiviteiten: competitie en bekers

verslag beschikbaar

competitiekalender
beschikbaar
competitiekalender,
bekerkalender

Door het aankopen van sportmateriaal, trofeëen, medailles,… promoot
facturen
de competitie minivoetbal zich bij de eigen leden
Door het aankopen van bureau- en PC benodigdheden kan de
SD001 OD007 A0004
facturen
competitie minivoetbal haar programma uitwerken
Een kerngroep van afdelingsbestuursleden waakt over het sportief
SD001 OD007 A0005
verloop van de volledige competitie minivoetbal
SD001 OD007 A0003

SD001 OD007 A0006

De competitie minivoetbal maakt zich kenbaar naar de buitenwereld
met het gebruik van sociale media, promotiemateriaal, flyers,…

inventaris externe
akties

KAVVV&FEDES minivoetbal gaat op zoek naar een nieuw efficient IT
toepassing
KAVVV&FEDES minivoetbal zet jaarlijks zijn kampioenen en/of
SD001 OD007 A0008
viering ja/neen
verdienstelijke leden in de kijker
KAVVV&FEDES organiseert en faciliteert op regelmatige basis wedstrijd- en competitievormen
SD001 OD008
SD001 OD007 A0007

SD001 OD008 A0001

Ze staat in voor de algemene organisatie (administratie, communicatieen informatieplicht,…) van een competitie petanque

competitiekalender
beschikbaar

Ze organiseert volgende petanqueactiviteiten: zomer-, najaars- en
kalenders beschikbaar
wintercompetitie, kampioenschappen en tornooien
Door het aankopen van sportmateriaal, trofeëen, medailles,… promoot
SD001 OD008 A0003
facturen
de competitie petanque zich bij de eigen leden
Door het aankopen van bureau- en PC benodigdheden kan de
SD001 OD008 A0004
facturen
competitie petanque haar programma uitwerken
Een kerngroep van afdelingsbestuursleden waakt over het sportief
SD001 OD008 A0005
verloop van de volledige competitie petanque
SD001 OD008 A0002

SD001 OD008 A0006

De competitie petanque maakt zich kenbaar naar de buitenwereld met inventaris externe
het gebruik van sociale media, promotiemateriaal, flyers,…
akties

KAVVV&FEDES petanque gaat op zoek naar een nieuw efficient IT
toepassing
KAVVV&FEDES petanque zet jaarlijks zijn kampioenen en/of
SD001 OD008 A0008
verdienstelijke leden in de kijker
SD001 OD008 A0007

viering ja/neen

SD001 OD008 A0009

KAVVV&FEDES petanque zoekt naar uitbreiding en/of opvolging van
het afdelingsbestuur en de bijhorende werkgroepen

SD001 OD009

KAVVV&FEDES organiseert en faciliteert op regelmatige basis wedstrijd- en competitievormen

SD001 OD009 A0001

Ze staat in voor de algemene organisatie (administratie, communicatieen informatieplicht,…) van een competitie petanque

inventaris contacten

competitiekalender
beschikbaar

Ze organiseert volgende petanqueactiviteiten: competitie en
kalenders beschikbaar
kampioenschappen
Door het aankopen van sportmateriaal, trofeëen, medailles,… promoot
SD001 OD009 A0003
facturen
de competitie petanque zich bij de eigen leden
Door het aankopen van bureau- en PC benodigdheden kan de
SD001 OD009 A0004
facturen
competitie petanque haar programma uitwerken
Een kerngroep van afdelingsbestuursleden waakt over het sportief
SD001 OD009 A0005
verloop van de volledige competitie petanque
SD001 OD009 A0002

SD001 OD009 A0006

De competitie petanque maakt zich kenbaar naar de buitenwereld met inventaris externe
het gebruik van sociale media, promotiemateriaal, flyers,…
akties

KAVVV&FEDES petanque gaat op zoek naar een nieuw efficient IT
toepassing
KAVVV&FEDES petanque zet jaarlijks zijn kampioenen en/of
SD001 OD009 A0008
verdienstelijke leden in de kijker
SD001 OD009 A0007

viering ja/neen

SD001 OD009 A0009

KAVVV&FEDES petanque zoekt naar uitbreiding en/of opvolging van
het afdelingsbestuur en de bijhorende werkgroepen

SD001 OD010

KAVVV&FEDES organiseert en faciliteert op regelmatige basis wedstrijd- en competitievormen

SD001 OD010 A0001

Ze staat in voor de algemene organisatie (administratie, communicatieen informatieplicht,…) van een competitie tafeltennis

inventaris contacten

competitiekalender
beschikbaar

Ze organiseert volgende tafeltennisactiviteiten: competitie, tornooien
kalenders beschikbaar
en beker
Door het aankopen van sportmateriaal, trofeëen, medailles,… promoot
SD001 OD010 A0003
facturen
de competitie tafeltennis zich bij de eigen leden
Door het aankopen van bureau- en PC benodigdheden kan de
SD001 OD010 A0004
facturen
competitie tafeltennis haar programma uitwerken
Een kerngroep van afdelingsbestuursleden waakt over het sportief
SD001 OD010 A0005
verloop van de volledige competitie tafeltennis
SD001 OD010 A0002

SD001 OD010 A0006

De competitie tafeltennis maakt zich kenbaar naar de buitenwereld
met het gebruik van sociale media, promotiemateriaal, flyers,…

inventaris externe
akties

SD001 OD010 A0007

KAVVV&FEDES tafeltennis optimaliseert bestaande technologische
hulpmiddelen en gaat op zoek naar nieuwe efficiente IT toepassingen

SD001 OD010 A0008

KAVVV&FEDES tafeltennis zet jaarlijks zijn kampioenen en/of
verdienstelijke leden in de kijker

viering ja/neen

SD001 OD010 A0009

KAVVV&FEDES tafeltennis zoekt naar uitbreiding en/of opvolging van
het afdelingsbestuur en de bijhorende werkgroepen

inventaris contacten

SD001 OD011

KAVVV&FEDES organiseert en faciliteert op regelmatige basis wedstrijd- en competitievormen

SD001 OD011 A0001

Ze staat in voor de algemene organisatie (administratie, communicatieen informatieplicht,…) van een competitie tennis

competitiekalender
beschikbaar

Ze organiseert volgende tennisactiviteiten: competitie, tornooien en
kalenders beschikbaar
bekers
Door het aankopen van sportmateriaal, trofeëen, medailles,… promoot
SD001 OD011 A0003
facturen
de competitie tennis zich bij de eigen leden
Door het aankopen van bureau- en PC benodigdheden kan de
SD001 OD011 A0004
facturen
competitie tennis haar programma uitwerken
Een kerngroep van afdelingsbestuursleden waakt over het sportief
SD001 OD011 A0005
verloop van de volledige competitie tennis
SD001 OD011 A0002

SD001 OD011 A0006

De competitie tennis maakt zich kenbaar naar de buitenwereld met het inventaris externe
gebruik van sociale media, promotiemateriaal, flyers,…
akties

SD001 OD011 A0007

KAVVV&FEDES tennis optimaliseert bestaande technologische
hulpmiddelen en gaat op zoek naar nieuwe efficiente IT toepassingen

KAVVV&FEDES tennis zet jaarlijs zijn kampioenen en/of verdienstelijke
viering ja/neen
leden in de kijker
KAVVV&FEDES tennis zoekt naar uitbreiding en/of opvolging van het
SD001 OD011 A0009
inventaris contacten
afdelingsbestuur en de bijhorende werkgroepen
KAVVV&FEDES tennis zal de clubs/leden die omwille van de
SD001 OD011 A0010 coronacrisis hun lidmaatschap voorlopig hebben stopgezet, opnieuw
aktieplan met tijdslijn
contacteren
KAVVV&FEDES organiseert en faciliteert op regelmatige basis wedstrijd- en competitievormen
SD001 OD012
SD001 OD011 A0008

SD001 OD012 A0001

Ze staat in voor de algemene organisatie (administratie, communicatieen informatieplicht,…) van een competitie voetbal

SD001 OD012 A0002 Ze organiseert volgende voetbalactiviteiten: competitie, en beker
SD001 OD012 A0003

competitiekalender
beschikbaar
competitiekalender,
bekerkalender

Door het aankopen van sportmateriaal, trofeëen, medailles,… promoot
facturen
de competitie voetbal zich bij de eigen leden (scheidsrechter outfit)

Door het aankopen van bureau- en PC benodigdheden kan de
competitie voetbal haar programma uitwerken
Een kerngroep van afdelingsbestuursleden waakt over het sportief
SD001 OD012 A0005
verloop van de volledige competitie voetbal
SD001 OD012 A0004

SD001 OD012 A0006

De competitie voetbal maakt zich kenbaar naar de buitenwereld met
het gebruik van sociale media, promotiemateriaal, flyers,…

SD001 OD012 A0007

KAVVV&FEDES voetbal optimaliseert bestaande technologische
hulpmiddelen en gaat op zoek naar nieuwe efficiente IT toepassingen

KAVVV&FEDES voetbal zet jaarlijks zijn kampioenen en/of
verdienstelijke leden in de kijker
KAVVV&FEDES voetbal zoekt naar uitbreiding en/of opvolging van het
SD001 OD012 A0009
afdelingsbestuur en de bijhorende werkgroepen
KAVVV&FEDES ondersteunt, evalueert en huldigt de
SD001 OD012 A0010
voetbalscheidsrechters
SD001 OD012 A0008

facturen

inventaris externe
akties

viering ja/neen
inventaris contacten
kalender

SD001 OD012 A0011

KAVVV&FEDES voetbal onderzoekt de mogelijkheden om i.s.m.
minivoetbal Antwerpen een zaalvoetbalcompetitie op poten te zetten

SD001 OD013

KAVVV&FEDES organiseert en faciliteert op regelmatige basis wedstrijd- en competitievormen

SD001 OD013 A0001

Ze staat in voor de algemene organisatie (administratie, communicatieen informatieplicht,…) van een competitie voetbal

verslag beschikbaar

competitiekalender
beschikbaar

SD001 OD013 A0002 Ze organiseert volgende voetbalactiviteiten: competitie
competitiekalender
Door het aankopen van sportmateriaal, trofeëen, medailles,… promoot
SD001 OD013 A0003
facturen
de competitie voetbal zich bij de eigen leden
Door het aankopen van bureau- en PC benodigdheden kan de
SD001 OD013 A0004
facturen
competitie voetbal haar programma uitwerken
Een kerngroep van afdelingsbestuursleden waakt over het sportief
SD001 OD013 A0005
verloop van de volledige competitie voetbal
SD001 OD013 A0006

De competitie voetbal maakt zich kenbaar naar de buitenwereld met
het gebruik van sociale media, promotiemateriaal, flyers,…

SD001 OD013 A0007

KAVVV&FEDES voetbal optimaliseert bestaande technologische
hulpmiddelen en gaat op zoek naar nieuwe efficiente IT toepassingen

inventaris externe
akties

KAVVV&FEDES voetbal zet jaarlijs zijn kampioenen en/of verdienstelijke
viering ja/neen
leden in de kijker
KAVVV&FEDES voetbal zoekt naar uitbreiding en/of opvolging van het
SD001 OD013 A0009
inventaris contacten
afdelingsbestuur en de bijhorende werkgroepen
KAVVV&FEDES ondersteunt, evalueert en huldigt de
SD001 OD013 A0010
kalender
voetbalscheidsrechters
KAVVV&FEDES organiseert en faciliteert op regelmatige basis wedstrijd- en competitievormen
SD001 OD014
SD001 OD013 A0008

SD001 OD014 A0001

Ze staat in voor de algemene organisatie (administratie, communicatieen informatieplicht,…) van een competitie zaalvoetbal

SD001 OD014 A0002 Ze organiseert volgende zaalvoetbalactiviteiten: competitie en bekers

competitiekalender
beschikbaar
competitiekalender en
bekerkalender

Door het aankopen van sportmateriaal, trofeëen, medailles,… promoot
facturen
de competitie zaalvoetbal zich bij de eigen leden
Door het aankopen van bureau- en PC benodigdheden kan de
SD001 OD014 A0004
facturen
competitie zaalvoetbal haar programma uitwerken
SD001 OD014 A0003

SD001 OD014 A0005

Een kerngroep van afdelingsbestuursleden waakt over het sportief
verloop van de volledige competitie zaalvoetbal

SD001 OD014 A0006

De competitie zaalvoetbal maakt zich kenbaar naar de buitenwereld
met het gebruik van sociale media, promotiemateriaal, flyers,…

KAVVV&FEDES zaalvoetbal gaat op zoek naar nieuwe efficiente IT
toepassingen
KAVVV&FEDES zaalvoetbal zet jaarlijs zijn kampioenen en/of
SD001 OD014 A0008
verdienstelijke leden in de kijker
SD002
KAVVV&FEDES zet zoveel mogelijk mensen aan het sporten
SD002 OD001
KAVVV&FEDES verzorgt haar informatieplicht
Ze informeert, sensibiliseert en motiveert haar leden (activiteiten,
SD002 OD001 A0001 nieuwe regelgeving, aanpassing verzekeringspolis, onvoorziene
omstandigheden, …)
Ze informeert en voedt de sportdatabank Vlaanderen met up-to-date
SD002 OD001 A0002
gegevens

inventaris externe
akties

SD001 OD014 A0007

SD002 OD001 A0003 Ze stelt een intern communicatieplan op
SD002 OD002

viering ja/neen

inventaris
communicatie en
Nieuwsbrief
ja/neen?
aanwezigheid
communicatieplan

KAVVV&FEDES voorziet PR-campagnes

Ze ontwikkelt een promotieplan om nieuwe leden/clubs te werven bij
aanwezigheid pr-plan
SD002 OD002 A0001 dienstencentra's, jeugdhuizen, jeugdverenigingen,
en inventaris akties
scholen/universiteiten, niet-federatiegebonden sportclubs, bedrijven,…
SD002 OD002 A0002

Ze promoot via flyers en verschillende communicatiekanalen de
inventaris
algemene naambekendheid, het logo en de eigenheid van de federatie

SD002 OD002 A0003

Ze tracht drop out te kanaliseren en promoot andere
sportmogelijkheden

SD002 OD002 A0004 Ze promoot de federatie met de opzet van een multisport games

doorgang ja/neen

KAVVV&FEDES tracht via nieuwe acties/evenementen het aantal recratieve sporters te
Ze onderzoekt de mogelijkheid tot de organisatie van een
SD002 OD003 A0001
doorgang ja/neen
tornooi/competitie voetbal-tennis
omnisport maakt zich kenbaar naar de buitenwereld met flyers, via
SD002 OD003 A0002
inventaris akties
sociale media,…
SD002 OD003 A0003 Ze organiseert nieuwe of aangepase competitieformats
inventaris
KAVVV&FEDES verzorgt haar sporters
SD002 OD004
SD002 OD003

SD002 OD004 A0001

Ze detecteert via enquetes de noden en behoeften van de sportende
leden (opstellen, opmaken, verzamelen, bespreken)

projectplan

Ze werkt een stappenplan uit om de tevredenheid onder de sportende stappenplan
leden te verhogen conform de enqueteresultaten
beschikbaar
SD002 OD004 A0003 Ze voert jaarlijks een aantal clubbezoeken uit
inventaris
SD002 OD004 A0002

SD002 OD004 A0004 Ze houdt een gedragscode voor haar sportende leden up-to-date
SD002 OD005

KAVVV&FEDES verzorgt haar scheidsrechters

SD002 OD005 A0001

Ze detecteert via enquetes de noden en behoeften van haar
scheidsrechters (opstellen, opmaken, verzamelen, bespreken)

Ze werkt een stappenplan uit om de tevredenheid onder de
scheidsrechters te verhogen conform de enqueteresultaten
Ze tracht de vergrijzing van het scheidsrechtersteam tegen te gaan
SD002 OD005 A0003
door het motiveren van oud-leden of ouders
SD002 OD005 A0002

versiebeheer

projectplan
stappenplan
beschikbaar
gemiddelde leeftijd

SD002 OD005 A0004 Ze houdt een gedragscode voor haar scheidsrechters up-to-date

versiebeheer

SD002 OD005 A0005 Ze neemt deel aan de actie "week van de official"
aantal deelnemers
KAVVV&FEDES verzorgt haar vrijwillige bestuursleden/commissieleden
SD002 OD006
Ze detecteert via enquetes de noden en behoeften van haar
SD002 OD006 A0001 afdelingsbestuurs- en commissieleden (opstellen, opmaken,
projectplan
verzamelen, bespreken)
Ze werkt een stappenplan uit om de tevredenheid onder de
stappenplan
SD002 OD006 A0002 afdelingsbestuurs- en commissieleden te verhogen conform de
beschikbaar
enqueteresultaten
Ze houdt een gedragscode voor haar afdelingsbestuurs- en
SD002 OD006 A0003
versiebeheer
commissieleden up-to-date
SD002 OD006 A0004 Ze informeert bestuursleden via mailings, vergaderingen,…
inventaris
KAVVV&FEDES
verdeelt
minimaal
60%
van
de
NOODFONDS
ONDERSTEUNING
onder de clubs
SD002 OD007
Per vastgesteld aangesloten clublid eind november 2021 ontvangt elke communicatie,
SD002 OD007 A0001 aangesloten club in december 2021 een noodfonds-ondersteuning
boekhouding en xls
t.b.v. minstens €2,5.
noodfonds
KAVVV&FEDES bevordert de ethiek en gezondheid
SD003
KAVVV&FEDES verzorgt haar communicatie
SD003 OD001
SD003 OD001 A0001
SD003 OD001 A0002
SD003 OD001 A0003
SD003 OD001 A0004
SD003 OD001 A0005
SD003 OD001 A0006

Ze informeert en ondersteunt haar leden over gezond en ethisch
sporten in al haar facetten via alle beschikbare communicatiekanalen

inventaris
communicatie

Ze zorgt voor een eenvoudige administratie en communicatie van de
verzekeringsaangiftes
Ze werkt een preventiebeleid uit, op basis van letselregistratie
statistieken
Ze informeert de leden over het bestaan van de sportmedische
geschiktheidstest op www.sportkeuring.be
Ze zal de informatie van GSV rond sporten met een aandoening
communiceren naar haar leden
Ze herhaalt op regelmatige basis de coordinaten van de federatie API
en andere hulpinstanties

stappenplan voor
digitalisering
inventaris
preventieadvies
inventaris
communicatie
inventaris
communicatie
inventaris
communicatie

Ze zorgt voor sportclubondersteuning bij het uitwerken van een
SD003 OD001 A0007 integriteitsbeleid met gedragscodes en handelingsprotocollen op
clubniveau
SD003 OD002

gedragscode en
handelingsprotocollen
beschikbaar ja/neen

KAVVV&FEDES voorziet bijscholingen

SD003 OD002 A0001 Ze organiseert en promoot bijscholingen met relevante onderwerpen
SD003 OD002 A0002 Ze promoot de trainersopleiding van VTS
Ze promoot het gebruik van het nieuwe digitale platform GET FIT 2
SD003 OD002 A0003
SPORT
KAVVV&FEDES zorgt voor een goed bestuur
SD003 OD003
Ze zorgt voor een open communicatie en publiceert de documenten
conform code goed bestuur op haar website (verslagen RvB, 2 AV, 1
SD003 OD003 A0001
jaarverslag, ¼ beleidsplan, organigram, statuten, mandaat rooster,
huishoudelijk reglement en sportregels, privacy verklaring,…)
Ze verzorgt haar digitale communicatie naar de buitenwereld
(nieuwsbrieven, FB, website…)
SD003 OD003 A0003 Ze houdt haar competitiereglement up-to-date
SD003 OD003 A0002

SD003 OD003 A0004 Ze zorgt voor een continue update van het gezond en ethisch sporten

aantal bijscholingen
per jaar
inventaris

zichtbaarheid

zichtbaarheid
versiebeheer
versiebeheer

Ze organiseert jaarlijks twee vergaderingen met de sportmedische
verslag beschikbaar
commissie
SD003 OD003 A0006 Ze zorgt voor een continue evaluatie van het beleidsplan
verslagen RvB
KAVVV&FEDES zorgt voor een transparant beleid, in casu personeel en vrijwillige medewerkers
SD003 OD004
Ze stelt gedragscodes op voor personeel en voert professionele HR
SD003 OD004 A0001
versiebeheer
aanpak
Ze stelt gedragscodes op voor vrijwillige medewerkers (integer
SD003 OD004 A0001 handelen, onkostenregeling, vrijwilligersvergoeding,
versiebeheer
belangenvermenging…)
KAVVV&FEDES zet voor sportprojecten in op samenwerking
SD004
KAVVV&FEDES werkt samen met gestructureerde organisaties om sport te laten beleven
SD004 OD001
SD003 OD003 A0005

SD004 OD001 A0001

Ze ondersteunt lokale besturen in de organisatie van sportprojecten,
o.a. door inhoud en concepten ter beschikking te stellen

turving
samenwerkingen

SD004 OD001 A0002

Ze ondersteunt aangesloten clubs in de organisatie van sportprojecten, turving
o.a. door inhoud en concepten ter beschikking te stellen
samenwerkingen

Ze organiseert BF sportkampen en benadert actief unisportfederaties
turving
SD004 OD001 A0003 zonder BF sportkampenaanbod om samen te werken met het oog op
samenwerkingen
beter en meer aanbod.
KAVVV&FEDES heeft oog voor specifieke kansgroepen d.m.v. gerichte sportprojecten
SD005
KAVVV&FEDES werkt samen met lokale besturen om jonge anderstaligen sport te laten beleven
SD005 OD001
Ze informeert, sensibiliseert en motiveert lokale besturen om
inventaris
SD005 OD001 A0001 specifieke laagdrempelige sportinitiatieven voor jonge anderstaligen
communicatie
aan te bieden
SD005 OD001 A0002

Ze informeert haar vrijwillige sportopleiders over de mogelijkheden tot inventaris
opleiding in sport begeleiden waar taal een drempel vormt
communicatie

Ze ondersteunt lokale besturen in OKAN-projecten door inhoud en
aantal projecten
opgeleide monitoren ter beschikking te stellen
KAVVV&FEDES verspreidt G-dansant, een aanbod solo-dans voor gehandicapten
SD005 OD002
Ze informeert, sensibiliseert en motiveert aangesloten dansclubs om G- inventaris
SD005 OD002 A0001
dansant initiatieven aan te bieden
communicatie
SD005 OD001 A0003

SD005 OD002 A0002

Ze informeert haar vrijwillige dansopleiders over de mogelijkheden tot inventaris
opleiding in dans begeleiden waar een gehandicap aanwezig is
communicatie

SD005 OD002 A0003

Ze ondersteunt aangesloten dansclubs in G-dansant-projecten door
inhoud en opgeleide danslesgevers ter beschikking te stellen

SD006
SD006 OD001

KAVVV&FEDES is dé vraagbaak voor aangesloten sportclubs
KAVVV&FEDES laat aangesloten sportclubs maximaal tijd besteden aan leden sport te laten

Ze informeert, sensibiliseert en motiveert aangesloten sportclubs om
SD006 OD001 A0001 de alledaagsheid overschrijdende (administratieve, competitie, IT,
organisatorische, sanitaire) sportgerelateerde vragen voor te leggen

aantal projecten

turving aantal vragen

SD006 OD001 A0002

Ze ontwikkelt binnen deze optiek haar expertise en haar experten
netwerk verder

SD006 OD001 A0003

Ze organiseert zich zodat sportgerelateerde vragen van aangesloten
sportclubs binnen de 48u een antwoord of een reactie ontvangen

SD007
SD007 OD001

BF SPORTKAMPEN: KAVVV&FEDES organiseert sportkampen tijdens vakantieperiodes voor zowel aangesloten als niet-aangesloten jongeren (6-21 jaar)
KAVVV&FEDES plant jaarlijks minstens 15 unisportkampen

tevredenheidsindex

Jaarlijks realistische planning op basis van de evaluaties (hard en zacht)
van de initiatieven van het voorbije jaar (zowel sportbegeleiders als
kalender BF
SD007 OD001 A0001
deelnemers worden telkens bevraagd) gekoppeld aan inzichten uit de Sportkampen
clubs
Eind 2024 is de gemiddelde bezetting per unisportkamp van KAVVV&FEDES niet lager dan 25
SD007 OD002
SD007 OD002 A0001

Hedendaags promotie voeren op basis van hedendaagse invulling van
het sportkamp en graag ondersteund door unisportfederatie

BF INNOVATIE: KAVVV&FEDES automatiseert en digitaliseert
KAVVV&FEDES automatiseert en digitaliseert
Ze analyseert, implementeert, test en rolt een basisversie van een
SD008 OD001 A0001
fedapp uit

realisaties BF
Sportkampen

SD008
SD008 OD001

SD008 OD001 A0002 Ze bouwt de fedapp verder uit en voorziet extra functionaliteiten
SD008 OD001 A0003
DM001

Ze zorgt voor een constante nieuwsupdate op de website en sociale
media
Algemene werking
Domein Personeel
Domein Huisvesting
Domein Administratie
Domein IT
Domein Equipering (muziek, steps, voertuigen)
Domein Ledenwerking
Domein Lidgelden, schenkingen, legaten, subsidies
Domein Afschrijvingen
Domein Belastingen
Domein Financiële kosten en opbrengsten
Domein Diverse kosten en opbrengsten

beschikbaarhed
projectupdateplan

