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Het Beleidsplan voor de olympiade 2021-2024 werd (in 2020) tijdig ingediend bij Sport Vlaanderen, 

waarbij de basiswerking afgedekt wordt door strategische doelstellingen: 

- recreatieve sportbeoefening en, in voorkomend geval, recreatieve competities organiseren (SD001 

met 14 OD’s; SD002; SD004; SD005); 

- bijscholing voor de sporttechnisch verantwoordelijken van de federatie en de aangesloten clubs 

organiseren, samen met of in samenspraak met VTS (SD003) 

- transparante en aantoonbare inspanningen leveren in de sporttechnische, bestuurlijke, 

administratieve, sportpromotionele, sportmedische en ethische begeleiding van de aangesloten 

sportclubs met bijzondere aandacht voor de kwaliteitszorg (SD002; SD005; SD006) 

- de aangesloten clubs en hun aangesloten leden informeren, kwaliteitsvol zowel intern als extern 

communiceren en voor de vlaamse overheid een informatieopdracht verzorgen (SD006) 

als de beleidsfocus sportkampen (SD007) 

 

Het Beleidsplan is een absolute rode draad in de werking, en vormt samen de 

samenwerkingsovereenkomst en het convenant sportkampen een omvangrijk kader voor onze werking die 

steeds gericht blijft op het initiëren, faciliteren en coördineren van laagdrempelig sporten in diverse 

verschijningsvormen.  

 

Covid-19 en varianten hebben ook in 2021 de (sport)wereld verder in een houdgreep genomen. De 

federatiewerking werd ook in 2021 niet volledig KO geslagen, maar onze clubs en onze sporters kregen 

het hard te verduren.  

Bovenop het Noodfonds-project (meer dan 80% werd rechtstreeks aan de clubs uitbetaald, met een 

voorschotwerking in het voorjaar om de hoogste nood te lenigen) werden de clubs maximaal 

ondersteund: de verzekeringsbijdrage werd gereduceerd voor het bedrag dat de 

verzekeringsmaatschappij Ethias als corona-ristorno voorzag, de competitiefees werden zoniet gehalveerd 

dan wel ernstig gereduceerd, …  

Naast financiële ondersteuning is het opgestart KAVVV&FEDES Strava-klassement waarin wekelijks de 

gelopen, gewandelde en gefietste kilometers worden geregistreerd en gedeeld, ondertussen tot het DNA 

van de federatie gaan behoren. Ook organiseren verschillende clubs onder de vlag van KAVVV&FEDES een 

aantal virtuele wedstrijdversies. 

 

De projectwerking bleef geteisterd door massaal veel overhead: het uitschrijven, (te vaak) herwerken en 

communiceren van handelingsprotocollen in de sport gebeurde na elke wijziging aan de 

coronamaatregelen, en in veelvoud. Bubbelen in groepjes van 10 brengt daarenboven een extra kost met 

zich.  

Van de 15 geplande interne sportkampen (beleidsfocus) konden er slechts 5 gerealiseerd worden. 

Projecten als “Sport in het park” konden niet doorgaan.  

Toch werd er een financieel overschot gerealiseerd. Elke mogelijkheid werd te baat genomen om sport en 

bewegen te organiseren en te ondersteunen.  

 

Clubs: 
Algemeen : 
- Er is een terugval in zowel aantal aangesloten clubs als aangesloten leden.  

- Er is een duidelijk verschil in deze terugval tussen clubs die aan onze competities participeren en clubs 

die niet deelnemen aan een competitie of sporten bedrijven waar geen competitie voor wordt 

aangeboden. De terugval is het grootst bij de solo-dansclubs die zijn aangesloten, en vooral beroep 

doen op onze bijscholingen, pedagogische ondersteuning. Niets van dit alles kon op een regelmatige 

manier doorgang vinden.  

- Er is een grote inspanning gebeurd om ook in 2021 een financiële tegemoetkoming te voorzien. 

Concreet zijn er per competitie reducties toegepast, steeds in overleg met de afdeling en op basis van 

cijfers en feiten.  

- Herprogrammering van wedstrijden en verschillende versies van kalenders zorgden voor veel extra 

werk. 

- Voor ledentelling Sport Vlaanderen blijft het aantal sporters 2019 ons referentie-getal. 
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KAVVV&FEDES zet zoveel mogelijk mensen aan het sporten 
 

KAVVV&FEDES verzorgt haar informatieplicht 

Ze informeert, sensibiliseert en motiveert haar leden (activiteiten, nieuwe regelgeving, aanpassing 

verzekeringspolis, onvoorziene omstandigheden, …) 

 Update coronamaatregelen via website, nieuwsbrief en competitiekanalen. 

 Aanspreekpunten integriteit worden zeker in deze Coronatijden maandelijks herhaald in de 

nieuwsbrief. 

 Nieuwe dopinglijst 2022. 

Ze informeert en voedt de sportdatabank Vlaanderen met up-to-date gegevens 

 Aanpassingen aan de clubdatabase worden per mail gecommuniceerd met Sport Vlaanderen: 

nieuwe clubs, ontslagnemende clubs, secretariaatswijzigingen, naamwijzigingen clubs, … 

 

KAVVV&FEDES voorziet PR-campagnes 

Ze ontwikkelt een promotieplan om nieuwe leden/clubs te werven bij dienstencentra, jeugdhuizen, 

jeugdverenigingen, scholen/universiteiten, niet-federatiegebonden sportclubs, bedrijven,… 

 Opstart van wekelijkse STRAVAklassementen (wandelen, lopen, fietsen) 

 Teksten in nieuwsbrief (elke editie van 2021) 

 Wekelijkse update op de website 

 
Ze promoot via flyers en verschillende communicatiekanalen de algemene naambekendheid, het logo en 

de eigenheid van de federatie en neemt telkens Sport Vlaanderen mee in haar communicatie 

 

Ze tracht drop out te kanaliseren en promoot andere sportmogelijkheden 

 Wandelen, lopen en fietsen worden in deze coronaperiode gepromoot met de wekelijkse STRAVA-

klassementen. Bedoeling is om deze ook in de toekomst nog verder te laten groeien. 

 

KAVVV&FEDES tracht via nieuwe acties/evenementen het aantal recreatieve sporters te verhogen  

Ze organiseert de Recreatieve Volleybalontmoetingen in regio Olen, Zandhoven. Met een eigen reglement, 

met sociale impact en een geringe competitiegeest. Met 26 damesploegen over 3 reeksen en 24 

herenploegen over 2 reeksen zijn er meer dan 250 recreatieve sporters betrokken. 

 

Ze onderzoekt de mogelijkheid tot de organisatie van een tornooi/competitie voetbal-tennis 

22/03/2021 -> Brainstormsessie nieuwe sportformats w.o. voetbal-tennis 

 Moeilijk om te verwezenlijken in competitievorm 

 Er wordt bekeken of een tornooi mogelijk is 

Omnisport maakt zich kenbaar naar de buitenwereld met flyers, via sociale media,… 
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Ze organiseert nieuwe of aangepaste competitieformats 

22/03/2021 -> Brainstormsessie nieuwe sportformats w.o. voetbal-tennis, darts, frisbee en padel 

 Uitwerking padel interesse in nieuwsbrief 2021.03 

 Weinig interesse 

 Tegenkanting Tennis Vlaanderen 

 

 Tot stand komen idee: wandelapp 

 

KAVVV&FEDES verzorgt haar sporters 

Ze voert jaarlijks een aantal clubbezoeken uit 

 Omwille van corona waren clubbezoeken zo goed als uitgesloten 

 Bij atletiek waren er bezoeken aan APSO Zandhoven en WALO 

 in het voetbal werden de nieuwe clubs seizoen 2021-2022 een bezoek gebracht door de 

competitiebesturen. 

 clubbezoek door Voetbal Vlaams-Brabant/Oost-Vlaanderen voor 50 jaar VK Buizingen. 

Ze houdt een gedragscode voor haar sportende leden up-to-date 

 De gedragscodes voor sporters zijn te raadplegen op de website van de federatie. 

 Deze werden ook in de nieuwsbrief 2021.01 vermeld.    

 

KAVVV&FEDES verzorgt haar scheidsrechters 

Ze detecteert via enquêtes de noden en behoeften van haar scheidsrechters (opstellen, opmaken, 

verzamelen, bespreken) 
 19/01/2021 -> Webinar Verenigingswerk 

Ze werkt een stappenplan uit om de tevredenheid onder de scheidsrechters te verhogen conform de 

enquêteresultaten 

 Alle scheidsrechters ontvingen een mondmasker met logo van de federatie 
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Ze tracht de vergrijzing van het scheidsrechtersteam tegen te gaan door het motiveren van oud-leden of 

ouders 

 Acties in voetbal Antwerpen en Voetbal Vlaams-Brabant/Oost-Vlaanderen om nieuwe 

scheidsrechters aan te trekken hebben geresulteerd in zes (6) nieuwelingen. 

Ze houdt een gedragscode voor haar scheidsrechters up-to-date 

 De gedragscodes voor sporters zijn te raadplegen op de website van de federatie. 

 Deze werden ook in de nieuwsbrief 2021.01 vermeld. 

 Wekelijkse evaluaties van de scheidsrechters in het voetbal en basketbal. 

Ze neemt deel aan de actie "week van de official" 

 Aankondiging van de week van de official in de nieuwsbrief en de website van de competities. 

 Nieuwsbrief 2021.10: Reportage van clubacties in het kader van de week van de official. 

 

KAVVV&FEDES verzorgt haar vrijwillige bestuursleden/commissieleden 

Ze detecteert via enquêtes de noden en behoeften van haar afdelingsbestuurs- en commissieleden 

(opstellen, opmaken, verzamelen, bespreken) 

 19/01/2021 -> Webinar Verenigingswerk 

Ze werkt een stappenplan uit om de tevredenheid onder de afdelingsbestuurs- en commissieleden te 

verhogen conform de enquêteresultaten 

 Door corona werd de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst met alle besturen gecanceld. 

 Alle bestuursleden/commissieleden ontvingen een mondmasker met logo van de federatie 

Ze houdt een gedragscode voor haar afdelingsbestuurs- en commissieleden up-to-date 

 De gedragscodes voor afdelingsbesturen zijn te raadplegen op de website van de federatie. 

 Deze werden ook in de nieuwsbrief 2021.01 vermeld. 

Ze informeert bestuursleden via mailings, vergaderingen,… 

 Nieuws wordt verspreid via de competities, de website, de nieuwsbrieven, … 

 22-09-2021 Wommelgem ->  Vergadering competitievoorzitters 

Hoe heeft de federatie corona doorstaan? Coronaprotocollen en 

hoe hier mee om te gaan  

Financiële toestand  

Praktische afspraken 

Toekomst, standpunt VSF en Sport Vlaanderen, nieuw decreet  

Huisvesting  

 

KAVVV&FEDES verdeelt minimaal 60% van de NOODFONDS ONDERSTEUNING onder de clubs 

Per vastgesteld aangesloten clublid eind november 2021 heeft elke aangesloten club in december 2021 

een noodfonds-ondersteuning ontvangen t.b.v. €3,5. Hierover is een specifieke rapportering gemaakt. 

 

 

 

KAVVV&FEDES bevordert de ethiek en de gezondheid 
 

KAVVV&FEDES verzorgt haar communicatie 

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

beschikbare communicatiekanalen 

 Aanspreekpunt Integriteit wordt maandelijks vermeld in de nieuwsbrief 

 De coördinaten staan ook op de website van de federatie 

 20/04/2021 -> Webinar Tabak, alcohol, drugs 
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 Nieuwsbrief 2021.03 en 2021.04 

KAVVV&FEDES verdeelt dispensers Ethias ‘operatie ontsmette handen’ 

 Nieuwsbrief 2021.07 

CO2-meters 

Sportprojecten ondersteunen de herstart na corona 

Gezond sporten: Mentale impact van blessures 

    Thermoregulatie tijdens inspanning 

 Nieuwsbrief 2021.09 

Gezond sporten: In the zone 

    Geen held in Tokio 

 Nieuwsbrief 2021.10 

Sportprojecten: meer dan sportieve ondersteuning 

Gezond sporten: Het effect van leeftijd op de prestatiecapaciteit 

Suiker, slecht voor een sporter? 

 Nieuwsbrief 2021.11 

Artikel Het Nieuwsblad: 1 op 5 minderjarige sporters ervaart seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Nieuw op de dopinglijst 2022 

Gezocht proefpersonen voor studie over inspanningsastma bij jongeren 

Gezond Sporten: De volhouder wint 

Moeten we koppen in het voetbal aan banden leggen? 

 Nieuwsbrief 2021.12 

10 basisstrategieën Get Fit 2 Sport 

Gezond sporten: Taperen voor topprestaties 

    SportKompas leidt je naar de sport die het beste bij jou past 

    Voorzie een EHBO-koffer in jouw sportclub 

 

Ze informeert de leden over het bestaan van de sportmedische geschiktheidstest op www.sportkeuring.be 

 

Ze herhaalt op regelmatige basis de coördinaten van de federatie API en andere hulpinstanties 

 Aanspreekpunt Integriteit wordt maandelijks vermeld in de nieuwsbrief 

 De coördinaten staan ook op de website van de federatie 

Ze zorgt voor sportclubondersteuning bij het uitwerken van een integriteitsbeleid met gedragscodes en 

handelingsprotocollen op clubniveau 

De federatiegedragscodes kunnen clubs raadplegen op de website.  Verschillende clubs hebben deze 

codes als leidraad gebruikt en deze omgezet naar gedragscodes op clubniveau. 

 

Ze zorgt voor een eenvoudige administratie en communicatie van de verzekeringsaangiftes 

 de aangiftes worden verwerkt via Ethias Extranet. 

aangepast document dat naar het clubsecretariaat en/of het 

slachtoffer wordt gestuurd zodat zij op de hoogte zijn van 

ongevalsaangifte en dossiernummer. 
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Ze werkt een preventiebeleid uit, op basis van letselregistratie statistieken 

 

 

 
 

KAVVV&FEDES voorziet bijscholingen 

Ze organiseert en promoot bijscholingen met relevante onderwerpen 

 14/01/2021 -> Webinar Gamen 

19/01/2021 -> Webinar Verenigingswerk 

20/04/2021 -> Webinar Tabak, alcohol, drugs 

 Nieuwsbrief 2021.10: Word trainer: opleidingsaanbod VTS 

 Nieuwsbrief 2021.12: Gezocht proefpersonen voor studie over inspanningsastma bij jongeren 

 De voorbereiding voor de organisatie van een bijscholing rond ‘De tafel’ bij de competitie petanque 

zijn gebeurd. 

Ze promoot de trainersopleiding van VTS 

 Nieuwsbrief 2021.10: Word trainer: opleidingsaanbod VTS 

Ze promoot het gebruik van het nieuwe digitale platform GET FIT 2 SPORT 

 Nieuwsbrief 2021.12: 10 basisstrategieën Get Fit 2 Sport 

 

 

 

Meest voorkomende 

blessures 2021 

14 verstuiking enkel rechts 

12 verstuiking enkel links 

7 spierscheur kuit links 

7 spierscheur kuit rechts 

6 breuk voet rechts 

6 verstuiking knie links 

6 verstuiking knie rechts 

5 breuk pols links 

5 peesscheur achillespees links 

4 breuk schouder rechts 

4 kneuzing knie rechts 

4 kneuzing ribben links 

4 luxatie schouder links 

4 luxatie schouder rechts 

4 meniscus knie links 

4 meniscus knie rechts 

4 hersenenschudding 
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KAVVV&FEDES zorgt voor een goed bestuur 

A0001: Ze zorgt voor een open communicatie en publiceert de documenten conform code goed bestuur 

op haar website (verslagen RvB, 2 AV, 1 jaarverslag, ¼ beleidsplan, organigram, statuten, mandaat 

rooster, huishoudelijk reglement en sportregels, privacy verklaring,…) 
 Onderstaande documenten zijn raadpleegbaar op de website van de federatie: 

 Statuten 

 Intern reglement 

 Organigram KAVVV&FEDES vzw 

 Mandaatrooster 

 functioneringskader team 

 Beleidsplan 2021-2024 

 Ethisch Charter , o.a. beleidsfocus sportkampen 

 Conventie: Ethiek in de Sport 

 Aanspreekpunt Integriteit 

 Privacyverklaring (GDPR) 

  

 2021 

 notulen Algemene Vergadering: AV 24032021 Notulen, AV 30082021 Notulen, AV 28122021 

Notulen 

 Jaarverslag KAVVV&FEDES vzw 2020 

 notulen Bestuursorgaan: Notulen Bestuursorgaan 27012021, Notulen Bestuursorgaan 

24032021, Notulen Bestuursorgaan 02062021, Notulen Bestuursorgaan 30082021, Notulen 

Bestuursorgaan 07102021, Notulen Bestuursorgaan 28122021 

 

Ze verzorgt haar digitale communicatie naar de buitenwereld (nieuwsbrieven, FB, website…) 

 Regelmatige update van de facebookpagina 

 Update ASAP op de website 

 12 nieuwsbrieven die vanuit de federatie worden verstuurd naar +/- 6000 geïnteresseerden 

 Verschillende competities verzorgen hun communicatie met een wekelijkse nieuwsbrief 

Ze houdt haar (competitie)reglementen up-to-date 

 

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

 Nieuwsbrief 2021.07 

Gezond sporten: Mentale impact van blessures 

    Thermoregulatie tijdens inspanning 

 Nieuwsbrief 2021.09 

Gezond sporten: In the zone 

    Geen held in Tokio 

 Nieuwsbrief 2021.10 

Gezond sporten: Het effect van leeftijd op de prestatiecapaciteit 

Suiker, slecht voor een sporter? 

 Nieuwsbrief 2021.11 

Artikel Het Nieuwsblad: 1 op 5 minderjarige sporters ervaart seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Nieuw op de dopinglijst 2022 

Gezocht proefpersonen voor studie over inspanningsastma bij jongeren 

Gezond Sporten: De volhouder wint 

Moeten we koppen in het voetbal aan banden leggen? 

 Nieuwsbrief 2021.12 

10 basisstrategieën Get Fit 2 Sport 

Gezond sporten: Taperen voor topprestaties 

    SportKompas leidt je naar de sport die het beste bij jou past 

    Voorzie een EHBO-koffer in jouw sportclub 
 

Ze zorgt voor een continue evaluatie van het beleidsplan 

 Wekelijkse vergaderingen omtrent het beleidsplan door het dagelijks bestuur 

 Wekelijkse communicatie met de coördinatoren en medewerkers van de federatie aangaande het 

beleidsplan 

 Individuele besprekingen/bevragingen van competities  

https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/2020/KAVVV%20FEDES%20vzw%20STATUTEN%20geco%C3%B6rdineerd%20WVV%20goedgekeurd%20AV%2027122021.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/2020/KAVVV%20FEDES%20vzw%20Intern%20Reglement%20geco%C3%B6rdineerd%20WVV%20v1%2027122021.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/2020/ORGANIGRAM%20KAVVV&FEDES%20vzw%202021.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/2020/KAVVV&FEDES%20vzw%20Mandaatrooster%202021.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/2019/KAVVV&FEDES%20vzw%20-%20Zakboekje%20TEAM%202020.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/2020/Beleidsplan%202021-2024w.pdf
https://fedesvzw.files.wordpress.com/2017/12/ethisch-charter.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Allerlei/ETHISCH%20VERANTWOORD%20SPORTEN.pdf
https://www.kavvv.be/index.php?view=newsitem&id=552
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Allerlei/GDPR%20-%20Website.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/2020/Notulen%20SAV%2024032021w.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/2020/Notulen%20SAV%2024032021w.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/2020/AV%2020210830%20Notulenw.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/2020/AV%2020211228%20Notulenw.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/2020/AV%2020211228%20Notulenw.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/2020/Jaarverslag%202020%20KAVVV%20FEDES%20vzw.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/2020/RvB%2027012021%20NOTULENw.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/2020/RvB%2027012021%20NOTULENw.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/2020/notulen-sav-24032021w.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/2020/notulen-sav-24032021w.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/2020/RvB%2002062021%20NOTULENw.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/2020/Bestuursorgaan%2020210830%20Notulenw.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/2020/bestuursorgaan-20211007-notulenw.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/2020/bestuursorgaan-20211007-notulenw.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/2020/Bestuursorgaan%2020211228%20Notulenw.pdf


JAARVERSLAG 2021 

 

KAVVV&FEDES zorgt voor een transparant beleid, in casu personeel en vrijwillige medewerkers 

Ze stelt gedragscodes op voor personeel en voert professionele HR aanpak 

 Het functioneringskader voor personeel van KAVVV&FEDES is terug te vinden op de 

federatiewebsite 

 Bij elke corona-maatregel werd een intern houvast gecommuniceerd, evenals werkafspraken en 

thuis- en telewerk. 

Ze stelt gedragscodes op voor vrijwillige medewerkers (integer handelen, onkostenregeling, 

vrijwilligersvergoeding, belangenvermenging…) 

 Elke voorzitter en zijn competitiebestuursleden hebben een document ondertekend met o.m. het 

integer handelen, onkostenregeling, aankopen, … 

 

 

KAVVV&FEDES zet voor sportprojecten in op samenwerking 

 
KAVVV&FEDES werkt samen met gestructureerde organisaties om sport te laten beleven 

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

beschikking te stellen 

KAVVV&FEDES werkt zo samen met gemeenten voor  

- Strandanimatie  

- Sport op Vrijdag  

- kleutersport- omnisport- en tienersportkampen tijdens alle schoolvakanties 

- danskampen 

- Sportopvang  

- de organisatie van wekelijkse dans via aangesloten clubs 

- Schoolsportdagen 

- Dansinitiatie 

- Buitensportdag 

- Sporthappening  

 

Ze ondersteunt aangesloten clubs in de organisatie van sportprojecten, o.a. door inhoud en concepten ter 

beschikking te stellen. De gedetailleerde lijst is vertrouwelijk en beschikbaar. 

 

Ze organiseert BF sportkampen en benadert actief unisportfederaties zonder BF sportkampenaanbod om 

samen te werken met het oog op beter en meer aanbod. 

De sinds meer dan 10 jaar (!) bestaande samenwerking voor interne sportkampen met Judo Vlaanderen 

en voor de organisatie van aspirant-initiator judo werd opgezegd door de operationeel manager van Judo 

Vlaanderen die een voorstel zou van nieuwe samenwerking zou formuleren. Dit is tot nu dode letter 

gebleven. We zijn in afwachting van een nieuw voorstel, vermits er geen enkele opmerking is over de 

kwaliteit van onze sportkampen judo. 

De samenwerking met RedFed en Taekwondo Vlaanderen is een voorbeeld hoe sportfederaties elkaar 

kunnen versterken. Helemaal jammer om vast te stellen dat een eerdere samenwerking sinds de fusies in 

2016 ifv het decreet op enkele seizoenen tijd helemaal weggevallen is.  

 

 

KAVVV&FEDES heeft oog voor specifieke kansgroepen d.m.v. gerichte 
sportprojecten 

 

KAVVV&FEDES werkt samen met lokale besturen om jonge anderstaligen sport te laten beleven 

Ze ondersteunt lokale besturen in OKAN-projecten door inhoud en opgeleide monitoren ter beschikking te 

stellen. 

Naast de participatie aan een sportweek binnen de OKAN–werking van een stad, werd werk gemaakt om 

sportieve jongvolwassen anderstaligen een opleiding aan te reiken zodat ze als sportmonitor in de 

sportprojecten van KAVVV&FEDES konden ingezet worden. Minstens een manier om gewaardeerd te 

worden omwille van kennis, kunde en inzet en ongetwijfeld integratie bevorderend. 

Er zijn 3 vergaderingen geweest met onderwijsnetten die 18 tot 22 jarigen anderstaligen begeleiden en 

ondersteunen. Het blijkt een beperkte doelgroep, die niet makkelijk te vatten is. De inspanningen lopen 

verder.  
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KAVVV&FEDES verspreidt G-dansant, een aanbod solodans voor gehandicapten 

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

beschikking te stellen. 

De blijvende en weerkerende ondersteuning van G-dansant van de aangesloten club Dansplatoo, werd 

aangevuld met een samenwerking met een medisch pedagogisch instituut. We voorzien maandelijks een 

uur dansbegeleiding ter plaatse, waarbij volgend voorjaar (mei 2022) tijdens het schoolfeest het resultaat 

zal gedeeld worden. Daarnaast voorzien we in een school voor bijzonder secundair onderwijs een initiatie 

hiphop. 

 

 

KAVVV&FEDES is dé vraagbaak voor aangesloten sportclubs 

 
KAVVV&FEDES laat aangesloten sportclubs maximaal tijd besteden aan leden sport te laten beleven 

Ze informeert, sensibiliseert en motiveert aangesloten sportclubs om de alledaagsheid overschrijdende 

(administratieve, competitie, IT, organisatorische, sanitaire) sportgerelateerde vragen voor te leggen 

 In 2021 stroomden heel wat vragen binnen over de coronamaatregelen, en over wat wel en niet 

mag tijdens het sporten. 

 Verder zijn er de traditionele vragen omtrent afgelastingen, schorsingen, kalenderwijzigingen, 

reglementen, verzekeringskwesties,… 

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

 In de competitie Petanque Antwerpen werden twee leden aangesteld voor de bespreking van 

reglementspunten. 

Ze organiseert zich zodat sportgerelateerde vragen van aangesloten sportclubs binnen de 48u een 

antwoord of een reactie ontvangen 

 Elke vraag die digitaal in de mailbox belandt wordt binnen de 48u beantwoord. 

 

KAVVV&FEDES organiseert sportkampen tijdens vakantieperiodes voor 
zowel aangesloten als niet-aangesloten jongeren (6-21 jaar) 

 

KAVVV&FEDES plant jaarlijks minstens 15 unisportkampen 

De impact van de Corona-pandemie én van de evoluerende Corona-maatregelen is stevig en noch sluitend 

te overzien noch te voorspellen maar verdwijnt niet meer. 

 

Beleidsfocus sportkampen (internaatskampen, kwaliteitswerking Sport Vlaanderen) 

- 15 kampen voorzien, waarvan 1 met Pasen en 4 met kerst 

- Paas-periode: 1 kamp verplicht “corona”-geannuleerd  

- Kerst-periode: 4 kampen verplicht “corona”-geannuleerd 

- 5 van de voorbereide kampen zijn doorgegaan met bijzonder veel aanpassingen en extra 

maatregelen 

 

 

Eind 2024 is de gemiddelde bezetting per unisportkamp van KAVVV&FEDES niet lager dan 25 deelnemers 

 

Aan de 5 gerealiseerde unisportkampen in pandemie-jaar 2020 namen in totaal 157 sporters deel, wat een 

gemiddelde van 31,40 deelnemers per doorgegaan kamp betekent. Een stap vooruit t.a.v. 2020. 

 
In 2021 realiseerden we met 5 doorgegane sportkampen in 60% van de kampen meer dan 30 deelnemers. 

We zijn op weg naar een betere bezettingsgraad per doorgegaan kamp. 
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KAVVV&FEDES automatiseert en digitaliseert 
 

KAVVV&FEDES automatiseert en digitaliseert 

Ze analyseert, implementeert, test en rolt een basisversie van een fedapp uit 

Het project werd helaas niet weerhouden onder BF Innovatie. Wel zijn we intussen gestart met de opbouw 

van een KAVVV&FEDES Wandel(zoektocht)App. 

 22/03/2021 -> Brainstormsessie nieuwe sportformats: wandelapp 

 12/08/2021 -> Samenkomst Broechem -> bespreking wandelapp 

 27/09/2021 -> Bespreking eerste onderdelen wandelapp 

Ze zorgt voor een constante nieuwsupdate op de website en sociale media 

 Regelmatige update van de facebookpagina 

 Update ASAP op de website 

12 nieuwsbrieven die vanuit de federatie worden verstuurd naar +/- 6000 geïnteresseerden 

 

 

Competities:  
Het “werkingsverslag 2021” bevat een gedetailleerd overzicht van alle competities op het vlak van  

- Competities, tornooien, bekers, organisaties 

- Clubvergaderingen 

- Materiaal 

- Communicatie 

- Competitie-/afdelingsbestuur en de vergadering 

- Integriteitsbeleid, M&EVS, hulpdiensten  

voor de competitieafdelingen  
Atletiek 

Badminton 

Basketbal 

Biljart 

Quiz 

Minivoetbal Antwerpen 

Minivoetbal Druivenstreek 

Petanque Antwerpern 

Petanque Vlaams-Brabant 

Tafeltennis 

Tennis 

Voetbal Antwerpen 

Voetbal Vlaams-Brabant/Oost-Vlaanderen 

Zaalvoetbal Asse-Zellik 

 

Projecten:  
 

Een inzichtelijk en gedetailleerd overzicht van alle geplande en gerealiseerde sportprojecten is opgenomen 

in het “werkingsverslag 2021”.  

 

De info mbt de 15 geplande interne sportkampen, waarvan er 5 werden gerealiseerd wanneer de corona-

maatregelen dit toelieten, is tevens verwerkt in de rapportering “beleidsfocus sportkampen” voor Sport 

Vlaanderen.  

 

Er zijn, de corona-maatregelen indachtig, behoorlijk wat initiatieven doorgegaan: 

 in samenwerking met verschillende gemeenten   

- Strandanimatie gedurende juni/juli/augustus 

- Sport op Vrijdag, naschools  

- kleutersport- omnisport- en tienersportkampen  

- danskampen 

- Sportopvang  

- de organisatie van wekelijkse dans via aangesloten clubs, zowel naschools als buitenschools 

- Schoolsportdagen 

- Dansinitiatie 

- Buitensportdag, ook in een OKAN-context 

- Sporthappening  
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 in samenwerking met aangesloten clubs; zo worden er 3 dansclubs op continue manier 

ondersteund in de organisatie van hun dansprojecten. De gedetailleerde lijst is vertrouwelijk en 

beschikbaar. 

 weerkerende ondersteuning van G-dansant van de aangesloten club Dansplatoo  

 samenwerking met een medisch pedagogisch instituut voor maandelijks een uur dansbegeleiding 

ter plaatse 

 ondersteuning van een school voor bijzonder secundair onderwijs: initiatie hiphop 

 praktische to-the-point infosessie voor monitoren bewegingsschool 

 

 
Alle andere punten van 2021 maken deel uit van de notulen van de vergaderingen van het 

Bestuursorgaan en van de vergaderingen van de Algemene Vergadering of specifieke rapporteringen, 

zoals 

 Integriteitsbeleid 

 Noodsportfonds 2021 

 BF Sportkampen 2021 

 Financieel: balans & resultatenrekening leidend tot jaarrekening na rekeningnazicht. Er is 20% 

minder omzet gerealiseerd, de uitschieters zijn uiteraard de mindere clubgerelateerde inkomsten 

(verzekering, lidgeld, boeten) waarbij er ook minder operationele uitgaven konden gebeuren (huur 

sportaccommodaties, kosten vergaderingen, drukwerk …). De druk neemt toe: stijging huur 

sportaccommodaties, mobiliteitskost, indexsprongen zowel vast als sporttechnisch personeel, … 

 Beleidsplan 2021-2024: aangevuld met de gerealiseerde en besproken % van de doelstellingen 

voor het werkingsjaar 2021 & aangevuld met de gerealiseerde kosten en inkomsten voor het 

werkingsjaar 2021 & met de begroting van de kosten en inkomsten voor het werkingsjaar 2022 

geverifieerd en besproken & aangevuld met strategische doelstelling SD005 / operationele 

doelstelling OD002 / aktiepunt A0004 “Digitale uitwerking "G-dansant, initiatief om g-dans te 

introduceren in de dansclub”: e-learning” ifv het gegund werkingsbudget e-learning 

 Samenwerkingsovereenkomst 2021-2024 samen met goed bestuur: de rode draad in onze 

werking. M.b.t. de beleidsacties, kan er niet meer ingezet worden. De ware DNA van de federatie is 

om een zo breed mogelijk publiek zowel bij de recreatieve competities als bij de projecten te laten 

engageren. KAVVV&FEDES blijft een aanbod van breedtesport voor de mogelijke leeftijdsgroepen 

en doelgroepen garanderen. Op het vlak van ethisch sporten streven we 100% scores na. Op het 

vlak van integriteit zijn alle instrumenten en werkwijzen/protocols opgesteld en gecommuniceerd. 

KAVVV&FEDES vzw heeft van bij aanvang het Vlaams Sport Tribunaal als rechtsorgaan aangeduid. 

Dit alles bovenop hetgeen we reeds in tempore non suspecto gerealiseerd hebben met onze 

gedragscode, ons Ethisch Charter, en de specifieke afdelingsreglementen. 

 KAVVV&FEDES vzw beheert op zelfstandige wijze de financiën, en spoort 100% met de gemaakte 

afspraken.  

 Er is een erkend sporttechnisch profiel voltijds in dienst, en elke wijziging in de samenstelling van 

het Bestuursorgaan wordt gecommuniceerd ter publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

 KAVVV&FEDES vzw stelde ook in 2021 de aangesloten sportclubs en aangesloten leden vast, zowel 

op 30/11/2021 voor het Noodfonds-project als op 09/12/2021. Het Bestuursorgaan had reeds 

eerder beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om de ledencijfers 2019 te hanteren voor de 

telling 2021. 

 Het e-loket Sport Vlaanderen wordt stelselmatig uitgebreid, en dit platform wordt steeds meer deel 

van de werkomgeving. 

 Het logo Sport Vlaanderen wordt steeds gebezigd; bij elke communicatie en op elke 

informatiedrager.  

 Er zijn geen belangenconflichten geweest in 2021, en er zijn dus geen beslissingen hierover 

moeten genomen worden. Er zijn geen commerciële handelingen geweest met partijen die een 

familierelatie of een commerciële relatie hebben met een bestuurslid. 

 Er werden onkosten betaald aan bestuurders in 2021. Het detail is beschikbaar.  

 Harde Indicatoren: de score 2021 bedraagt 67%. De opmerkingen en het advies worden in 

rekening genomen. 

 De Zachte Indicatoren zijn kritisch beoordeeld, en zijn opgenomen in de 

Samenwerkingsovereenkomst 2021-2024 evenals 4 gedragen werkpunten voor de beleidsperiode. 

Status 2021: 

Er is een jaarverslag (ZI 1) – “werkingsverslag”. 

Er is rapportering over het omgaan met de code “goed bestuur” én ’t komt steeds voor op de agenda 

van het Bestuursorgaan (ZI 2). 

Er wordt basisinfo over de aangesloten clubs op de website gepubliceerd (ZI 3). 
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Er zijn gelimiteerde ambtstermijnen (ZI 4). Opgenomen in de statuten. Duidelijk zichtbaar in het 

mandaatrooster. 

De organisatie heeft een gedifferentieerd, evenwichtig en competent bestuursorgaan (ZI 5). Van de 8 

bestuurders, zijn er 6 bestuurders met competitie-affiniteit en leiden er 4 een competitie-afdeling. Er 

zijn 4 bestuurders met sportproject-affiniteit. Mbt competitie/niet-competitie is dit behoorlijk in balans. 

Er is administratieve, farmaceutische, financiële, juridische, pedagogische, project expertise bij diverse 

bestuurders. M.b.t. onze werking, ontbreekt enkel communicatie en IT vaardigheden in het 

bestuursorgaan. Er is geen geslacht- of cultuurdifferentiatie.  

De organisatie betrekt interne belanghebbenden in haar beleid (ZI 6). De directeur maakt deel uit van 

het Bestuursorgaan. De directeur maakt deel uit van het medewerkersteam. Alle aspecten zijn 

gespreksonderwerp: projectkeuzen, huisvesting, reglementen, software-tools, …  

De organisatie heeft een beleid inzake sociale vaardigheid (ZI 7).  

De organisatie heeft een financieel of auditcomité (ZI 8). Dit wordt geïnstalleerd in 2022 – cfr. 

rekeningnazicht (nvdr. was niet als specifiek opgenomen). 

De organisatie heeft gedragscodes (ZI 9), o.a. voor bestuurders cfr. website. 

De organisatie heeft geen externe leden in haar bestuursorgaan (ZI 10). 

De organisatie heeft een gepast systeem voor risicobeheersing (ZI 11). 

De organisatie heeft geschikte klachtenprocedures (ZI 12). Er is 100% invulling mbt 

handelingsprotocol mbt integriteit. 

De organisatie delegeert op gepaste wijze taken aan comités (ZI 13). Het Intern Reglement is 

transparant over de bestaande comités, voor wedstrijdorganisatie - voor tucht – voor …  

De organisatie heeft een beleid inzake de bestrijding van match-fixing (ZI 14). Zowel statuten (art. 2 

I, d) als intern reglement en de diverse sportreglementen zijn transparant hierover. 
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KAVVV&FEDES vzw 
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1. API (Aanspreekpersoon integriteit) 

In elke “praktische info” die bij onze sportkampen, dansstages, bewegingssessies wordt verspreid wordt 

expliciet gewezen op de noodzaak om als ongepast overgekomen ervaringen te melden op het 

secretariaat! 

Het API mandaat werd via onze verschillende digitale communicatiekanalen -website, Facebookpagina en 

maandelijkse nieuwsbrief- kenbaar gemaakt en wordt regelmatig herhaald.  De ondersteuning gebeurt 

hoofdzakelijk vanuit het Bestuursorgaan en het dagelijks bestuur. 

Er werden voor 2021 geen meldingen van grensoverschrijdend gedrag gesignaleerd. 

Theoretisch handelingsprotocol KAVVV&FEDES 

Stap 0 Er gebeurt een melding, onthulling, vaststelling 

Stap 1 De situatie wordt in kaart gebracht 

Stap 2 De ernst van de situatie wordt ingeschat 

Stap 3 Het advies wordt uitgevoerd 

Stap 4 Nazorg en evaluatie 

Stap 5 Beleid en verbeteracties 

 

Hoeveel meldingen/klachten over SGG ontving uw federatie in het jaar 2021? 

Er zijn geen klachten rond (S)GG geregistreerd binnen de werking van KAVVV&FEDES.   

 

2. Preventie – vorming - sensibilisering 

 Preventie (acties) 

 Regelmatige herhaling van de API-gegevens en andere info van hulporganisaties met 

telefoonnummer, website en chat.  Dit gebeurde vnl. via de website en de 

maandelijkse nieuwsbrief. 

 Aankondiging via de nieuwsbrief (2021.11) wat nieuw is/veranderd is op de 

dopinglijst 2022 

 
 Vorming (opleidingen, bijscholingen, vormingsmomenten) 

 

 Bespreking van bovenstaande modules op de KAVVV&FEDES interne teammeetings 

en vergaderingen van het dagelijks bestuur en het Bestuursorgaan. 

 Deelname 14/01/2021 -> Webinar Gamen 

 Deelname 20/04/2021 -> Webinar Tabak, alcohol, drugs 

 Informatie naar de leden met contactgegevens omtrent de Federatie-API’s, en 

andere hulpkanalen (o.a. 1712, www.awel.be, www.nupraatikerover.be; Tele-

Onthaal, …) werden gecommuniceerd via de nieuwsbrieven en staan vermeld op de 

website. 

 Aankondiging “Vlaamse Week tegen Pesten” (website/nieuwsbrief) 

 Publicatie artikel Het Nieuwsblad: “1 op 5 minderjarige sporters ervaart seksueel 

grensoverschrijdend gedrag.” 

 Publicatie artikel Gezond sporten: “Mentale impact van blessures.” 

 Publicatie artikel Gezond Sporten: “Voorzie een EHBO-koffer in jouw sportclub.” 

 
3. Adviesorgaan 

 Aantal vergaderingen: geen daar er omwille van Corona en het stilliggen van de 

competitiesport er geen samenkomsten nodig waren. 

 Unanieme bevestiging van de samenstelling en de weergegeven taken door het 

Bestuursorgaan. 

 De verantwoordelijkheden van het adviesorgaan zijn terug te brengen onder drie 

belangrijke opdrachten: sensibilisering, bescherming en remediëring. 

 De samenstelling en de verantwoordelijkheden van het adviesorgaan zijn hier terug 

te vinden op onze site. 

 
4. Gedragscodes  

 Unaniem akkoord van het Bestuursorgaan met de volledige versie, en beslissing om 

hierrond een communicatie uit te werken voor alle betrokkenen. 
 Publicatie van deze gedragscodes gebeurde in de nieuwsbrief 2021.01 

http://www.awel.be/
http://www.nupraatikerover.be/
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/2020/KAVVV&FEDES%20adviesorgaan%20v202001.pdf
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 De gedragscodes zijn hier terug te vinden op onze site. 

 

5. Handelingsprotocol 

 Unanieme bevestiging door het Bestuursorgaan van de verfijnde en meer 

gedetailleerde v.2020.01. 
 Ook het registratieformulier kan men terugvinden op de website. 
 Dit handelingsprotocol kan hier teruggevonden worden op onze site. 

 
6. Tuchtrechtelijk systeem 

 De bevoegdheid voor tuchtaangelegenheden m.b.t. grensoverschrijdend gedrag werd 

toevertrouwd aan het Vlaams Sport Tribunaal 

(https://www.vlaamssporttribunaal.be/), en dit van zodra dit operationeel is 

geworden. Tuchtklachten m.b.t. grensoverschrijdend gedrag worden rechtstreeks bij 

VST ingediend. Wanneer een operationeel systeem in het VST uitblijft, blijft een 

interne procedure mogelijk. 

 Het intern reglement werd hieraan aangepast. 

 
 

7. Sportclubondersteuning 
Omwille van Corona en de bijhorende federale maatregelen, draaide het clubleven op een zeer laag 

pitje. 

 Vanuit de federatie werden op regelmatige basis de coördinaten van de API’s en 

andere interessante hulporganisaties gecommuniceerd, dit zowel via de 

maandelijkse nieuwsbrief, als op de website. 
 Naast de reeds hierboven gemelde artikels werden ook onderstaande publicaties aan 

onze clubs bezorgd: 

Nieuwsbrief 2021.07 

 CO2-meters 

 Gezond sporten: Mentale impact van blessures 

    Thermoregulatie tijdens inspanning 

Nieuwsbrief 2021.09 

 Gezond sporten: In the zone 

    Geen held in Tokio 

Nieuwsbrief 2021.10 

 Gezond sporten: Het effect van leeftijd op de prestatiecapaciteit 

   Suiker, slecht voor een sporter? 

Nieuwsbrief 2021.11 

 Gezocht proefpersonen voor studie over inspanningsastma bij jongeren 

 Gezond Sporten: De volhouder wint 

Moeten we koppen in het voetbal aan banden  

  leggen? 

Nieuwsbrief 2021.12 

 10 basisstrategieën Get Fit 2 Sport 

Gezond sporten: Taperen voor topprestaties 

    SportKompas leidt je naar de sport die het      

     beste bij jou past 

 

 

 

https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/2020/Gedragscodes%20KAVVV&FEDES.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/2020/KAVVV&FEDES%20registratieformulier%20v202001.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/2020/Handelingsprotocol%20KAVVV&FEDES.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/2020/KAVVV%20&%20FEDES%20vzw%20Huishoudelijk%20reglement%20v02-2020.pdf
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Strategische doelstelling 7: 
BF SPORTKAMPEN: KAVVV&FEDES organiseert sportkampen tijdens 

vakantieperiodes voor zowel aangesloten als niet-aangesloten 

jongeren (6-21 jaar) 
 

 

 
 

 

 
Operationele doelstelling 1: KAVVV&FEDES plant jaarlijks minstens 
15 unisportkampen 
 

Toelichting 
 

Voor de nieuwe olympiade 2021-2024 werd rekening gehouden met covid-19, covid-20, covid-21, … : 

sportieve internaatsformules kunnen bij een besmettingsepidemie als eerste niet doorgaan. De lat ligt op een 

meer realistische 15 BF-kampen per jaar.  

De impact van covid-19 lijkt een gamechanger voor de toekomst. Niet enkel in 2021 daar de 

adequaatheid van de vaccins nog dient gevalideerd én er andere therapieën nog beschikbaar moet 

komen, maar ook verder in de toekomst. Covid-20, covid-21 en andere sanitaire bedreigingen zullen 

aanleiding geven tot andere definities van sportkampen, sportstages, sport beleven in een sociale bubbel.  

Daarnaast: rekening houden met de economische gevolgen van de pandemie waarvan de financiële 

impact verder voelbaar wordt voor steeds meer families en de stijgende kinderarmoede, leidt tot een 

meer conservatieve planning. 

De jaarlijkse organisatie – in-huis, door de federatie zonder hulp van derden - van 15 sportkampen onder 

de beleidsfocus, vormt met de nieuwe realiteit van pandemieën een uitdaging. Gelijktijdig komt het 

tegemoet aan de verzuchtingen van Sport Vlaanderen om geen voorschotten te bekomen die naderhand 

dienen terugbetaald te worden. 

 

De kleinere unisportfederaties staan veel meer open voor samenwerking dan de grotere 

unisportfederaties. Meestal hebben deze zelf een aanbod maar – eigenaardig genoeg – buiten de 

beleidsfocus. In 2021 waren er slechts 13 sportfederaties capabel sportkampen te organiseren binnen de 

kwaliteitseisen van de beleidsfocus.  

 

Het lage aantal actieve beoefenaars van zowel reddend zwemmen als taekwondo waren te gering om de 

corona-terugval te maskeren. In beide gevallen blijft de belangeloze samenwerking met de 

unisportfederatie bestaan. Deze beide federaties gaan ver om hun sport kenbaar en bereikbaar te maken 

en tonen een grote passie en beschikken vooral over het besef dat sport kan verbinden en niet hoeft te 

verdelen. Sport is van iedereen.   

 

Voor de toekomst, zetten we verder in op initiatieven rekening houdend met een aantal voorwaarden: een 

sterk trainersteam die continuïteit biedt, een voor de sport geschikte accommodatie met correcte 

verblijfsaccommodatie ernaast, beschikbare kennis van de sporttakperioden, een aansprekelijk concept en 

een gedegen communicatie.  

 

We organiseren ons op 2 sporen: de ondersteuning en het verder uitbouwen van die initiatieven die de 

voorbije periode doorgang vonden, en het ontwikkelen van een paar initiatieven per jaar die alles in zich 

hebben om op termijn te kunnen continueren.  
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Deze 2 sporen worden concreet vertaald: 

- locatie & accommodatie: een eerste bepalend kwaliteitselement. Hét voor zichzelf sprekend 

voorbeeld : reddend zwemmen aanbieden op een locatie met zowel relevant binnenbad, buitenbad 

als open water genereert andere kansen dan aanbieden in een traditioneel binnenbad. 

- een geolied en elkaar vertrouwend trainersteam is een must en geen bijkomstigheid. Het 

FUNdamentals basketbalkamp spreekt voor zich: een vaste kern van weerkerende coaches met 1 

hoofdcoach die zeer participatief de lessen organiseert én waarbij de sessies vooraf aan het kamp 

én in onderling overleg zijn opgebouwd leidt tot coherente sessies die door de deelnemers 

gesmaakt worden. Dit gegeven is ook zichtbaar bij onze judo-kampen: het is géén toeval dat dit 

precies de beide sporten zijn die hoge ogen gooien. 

- beschikbare kennis van de sporttakperioden, een aansprekelijk concept én een gedegen 

communicatie. 

Onze aanpak en benadering wordt steeds doorspekt met onze DNA en de waarden die we hoog 

inschatten: we doen extra inspanningen om deelnemers uit kansarme omgevingen tot sport te brengen of 

meer sport te laten beleven. Ook met G-sport lopen we voorop; als federatie zijn we nauw betrokken bij 

G-dansant van Dansplatoo vzw en steeds meer vertrouwd met de specificiteit. Ook in onze judo-verhaal is 

G-sport steeds inclusief aanwezig: zowel deelnemers met een mentale beperking of met een visuele 

beperking zijn welkom wanneer we de juiste zorg kunnen bieden. 

 

Natuurlijk zijn er vragen: waarom zijn er (maar?) 13 federaties die binnen de beleidsfocus, sportkampen 

organiseren?, terwijl er wel sportkampen georganiseerd worden? Heeft het te maken met de opgelegde 

diplomavereisten, het rigoreus in te vullen dagelijks aantal sporturen, het verplichte internaat, de 

normering trainers/deelnemers, …? 

Voor KAVVV&FEDES vzw is de beleidsfocus reglementering een kwaliteitslabel, en dragen de opgelegde 

voorwaarden bij tot het kwaliteitsniveau van de kampen. Wellicht zijn er nog meer mogelijkheden om dit 

te benadrukken in onze communicatie.  

 

 

Overzicht acties 2021 en relatie met de doelstelling 
 
We moeten klagen over 2021: tot mei 2021 waren er erg weinig deelnemers te sprokkelen, 

niettegenstaande de inning van de deelnamebijdrage op de lange baan werd geschoven. De noodzakelijke 

annulering van de kampen in de Paas-periode, was een absolute ontgoocheling van de aangemelde 

judoka’s.  

 

Na mei was er in het algemeen weinig animo om nog in te schrijven voor de zomerperiode. Er waren 

andere behoeften en andere verwachtingen, zowel bij ouders als bij deelnemers. Voor “kleinere” 

sporttakken met reeds een lage actieve sporterspopulatie of weinig uitstraling in de media, was corona er 

absoluut te veel aan.  

De doodsteek voor rope skipping was reeds hangende. De fijne relatie die voor de opgelegde fusie van het 

unisportdecreet bestond, is afgekalft en tot nul gereduceerd. De voorheen positieve benadering en 

samenwerkingsvisie bij BRSF is niet meer.  

 

We doen jaarlijks een analytische benadering per sporttak. Er wordt hierbij rekening gehouden met 

tendensen en waar te nemen trends.  

 

Jaarlijks selecteren we nieuwe locaties om de kampen te laten doorgaan, of keren we na een periodieke 

afwezigheid terug. De sportaccommodatie is primordiaal en vaak vormt een correcte verblijfstek traceren in 

de nabijheid van de nodige sportaccommodatie dé grote uitdaging. We doen vaak beroep op (de dure) Sport 

Vlaanderen accommodatie en dat is voor traditionele zaalsporten meestal een goede optie. Een realistisch 

“reddend zwemmen” kamp in Vlaanderen organiseren is een andere uitdaging.  

 

Het kampenaanbod verschijnt maandelijks in de digitale nieuwsbrief van afdeling Oost, gelezen door heel wat 

clubleden uit provincie Antwerpen. 

 

Mensen uit kansengroepen ontvangen ons aanbod en krijgen een korting van €10 op de deelnamebijdrage. 

 

Sommige BF Sportkampen genereerden een financiële bijdrage; sommige geschrapte initiatieven leidden tot 

financieel verlies. Getotaliseerd zorgen de 5 BF Sportkampen in 2021 voor een toevallig financieel overschot.  
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Evaluatie van de acties 
 
Eens naam gemaakt als kwaliteitsaanbieder in een bepaalde sport, kan de aanbodspiramide vervolledigd 

worden. Vervolmakingskamp in judo: geen probleem. Serieuze judoka’s weten dat ze bij ons doordacht 

begeleid technisch sterker worden. Een préseason stage voor basket: het concept is zó onderscheidend maar 

tevens eisend voor locatie en deelnemers. De mond-aan-mond reclame zorgt voor instroom – er zijn clubs 

die in totaliteit fan zijn.  RSK: de relatie met BRSF is niet meer, terwijl het lijkt dat ropeskipping momenteel 

niet langer in het rijtje van populaire sporten meer past. Vermoedelijk kip en ei.  

 

De analytische benadering, marktinzichten en trends zijn geen garanties voor gevulde sportkampen in 

internaatsformule.  

 

In 2021 schreven er zich geen identificeerbare mensen uit kansengroepen in op onze internaatsportkampen; 

wel waren er deelnemers in judo die hiervoor in aanmerking zouden komen indien ze zich aldus zouden 

kenbaar maken.  

 

Getotaliseerd zorgen de internaat-sportkampen in 2021 voor een financieel overschot.  

 

 

Conclusies 
 
Wij moeten het verschil maken met andere aanbieders door het aanbieden van een sporttechnisch 

onderbouwd programma, door de kwaliteit van onze begeleiding, een scherpe prijs (wat steeds moeilijker 

wordt gezien onze keuze voor het duurdere verblijf bij Sport Vlaanderen), aantrekkelijke locatie en de 

kwaliteit van de verblijfsaccommodatie. “Beleving” aanbieden is een vaak terugkerend statement.  

 
Kampen met een uitgesproken concept, georganiseerd met grondige kennis van de sport en gedragen in de 

sport, zijn aantrekkelijk. 

 

De impact van de Corona-pandemie én van de evoluerende Corona-maatregelen is stevig en noch sluitend 

te overzien noch te voorspellen maar verdwijnt niet meer. 

 

Beleidsfocus sportkampen (internaatskampen, kwaliteitswerking Sport Vlaanderen) 

- 15 kampen voorzien, waarvan 1 met Pasen en 4 met kerst 

- Paas-periode: 1 kamp verplicht “corona”-geannuleerd  

- Kerst-periode: 4 kampen verplicht “corona”-geannuleerd 

- 5 van de voorbereide kampen zijn doorgegaan met bijzonder veel aanpassingen en extra 

maatregelen 
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Operationele doelstelling 2: Eind 2024 is de gemiddelde bezetting 
per unisportkamp niet lager dan 25 deelnemers 

 
Resultaten effectmeting: 
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2021-001 JUDO 12/04/2021 16/04/2021 Sport Vlaanderen Brugge   

2021-002 JUDO 5/07/2021 9/07/2021 Sport Vlaanderen Brugge 36 

2021-003 JUDO 19/07/2021 23/07/2021 De Stormmeeuw   

2021-004 JUDO 9/08/2021 13/08/2021 Sport Vlaanderen Brugge 34 

2021-005 JUDO 26/12/2021 30/12/2021 Sport Vlaanderen Brugge   

2021-006 
BASKET (FUN-
DAMENTALS) 

12/07/2021 16/07/2021 Den Oosthoek 52 

2021-007 BASKET (PRE SEASON) 26/07/2021 30/07/2021 De Stormmeeuw   

2021-008 BASKET (3x3) 26/12/2021 30/12/2021 Sport Vlaanderen Brugge   

2021-009 DANS 5/07/2021 9/07/2021 Sport Vlaanderen Brugge 16 

2021-010 DANS (SUMMERDANCE) 12/07/2021 16/07/2021 
Sport Vlaanderen 

Blankenberge 
19 

2021-011 ROPE SKIPPING 23/08/2021 27/08/2021 Den Oosthoek   

2021-012 KARATE 2/11/2021 6/11/2021 Sport Vlaanderen Brugge   

2021-013 TAEKWONDO 26/12/2021 30/12/2021 Sport Vlaanderen Brugge   

2021-014 REDDEND ZWEMMEN 16/08/2021 20/08/2021 
Sport Vlaanderen 

Blankenberge 
  

2021-015 VOETBAL (INDOOR) 26/12/2021 30/12/2021 Sport Vlaanderen Brugge   

     

157 

 

Aan de 5 gerealiseerde unisportkampen in pandemie-jaar 2020 namen in totaal 157 sporters deel, wat een 

gemiddelde van 31,40 deelnemers per doorgegaan kamp betekent. Een stap vooruit t.a.v. 2020. 

 

Evaluatie: 

 
In 2021 realiseerden we met 5 doorgegane sportkampen in 60% van de kampen meer dan 30 deelnemers. 

We zijn op weg naar een betere bezettingsgraad per doorgegaan kamp.  

 

Overzicht acties 2021 en relatie met de doelstelling 
Inzet van Facebookpagina 'KAVVV & FEDES Sportkampen' als social medium. 

 

 Volgers Publicaties Recordaantal 
weergaven op één dag 

2017 1419 38 37 

2018 1469 50 51 

2019 1528 37 82 

2020 1614 38 96 

2021 1722 64 4478 
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De publicitaire samenwerking met unisportfederatie Judo Vlaanderen voor onze judo-unisportkampen werd in 

2021 éénzijdig opgezegd, waarbij een nieuw samenwerkingsvoorstel zou overgemaakt worden. We blijven 

meer dan 1 jaar na datum in verwachting. 

 

In funktie van de organisatie van een eerste taekwondostage, hadden we een samenwerking met Taekwondo 

Vlaanderen opgezocht en gerealiseerd, die we voor de 3de poging ook hebben kunnen verderzetten met veel 

passie en inzet langs beide zijden. 

 

De samenwerking met RedFed Vlaanderen staat stevig, en is veel meer dan een losse samenwerking. De 

inzet, de ondersteuning, de passie voor de sport … zo blij dit te mogen ervaren. 

 

We lieten enkel de kampen doorgaan met een voldoende hoog deelnemersaantal. De kampen met een te 

gering deelnemersaantal werden weken voor aanvangsdatum geschrapt omwille van de steeds hoger 

wordende annulatiekosten naarmate de tijd vordert. 

 

Evaluatie van de acties 
 
We waren in 2021 in staat om nog meer trafiek te creëren op onze Facebookpagina ‘KAVVV & FEDES 

Sportkampen’. Zo goed als status quo qua volgers voor ruim dubbel zoveel publicaties, zijn we minder 

effectief en minder efficiënt volgens de statistiek volgers/publicaties. Maar: het recordbereik op 1 dag werd 

gerealiseerd door een dansfilmpje ter ondersteuning van een danskamp. 

 

De samenwerking met Taekwondo Vlaanderen was er nu vanaf aanvang, en ook RedFed was zeker van 

invloed op het behaalde deelnemersaantal.  

De samenwerking met unisportfederaties is geen standaardgarantie op succes of wordt standaard gedreven 

door passie voor de sport : gebrek aan inzicht over de toegevoegde waarde, korte termijn 

winstverwachtingen, clubprotectie zijn zichtbaar en sommige unisportfederaties staan niet langer open voor 

een actieve promotionele samenwerking of zijn uit op winst. Vandaar o.a. de stopzetting met Gymfed in 2018 

en VKF in 2019. Er zijn bijkomende maatregelen nodig om onze unisportkampen te laten groeien, zoals het 

vinden van een goeie tussenpersoon per sport. 

 

Het tijdelijk schrappen van de onsuccesvolle initiatieven heeft ertoe geleid dat we de gemiddelde 

bezetting per doorgegaan sportkamp hoog genoeg konden houden. 

 

Conclusies 
De gemiddelde bezetting van de doorgegane unisportkampen is onderweg om de vooropgestelde doelstelling 

te realiseren. 

 

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de 
acties 
 
Er was een planning van 15 internaatskampen onder de beleidsfocus.  

 

Bij 3 van de 5 doorgegane kampen was de bezetting (zeer ruim) boven de gestelde 25 deelnemers. Dit is 

niet evident: de dojo bepaalt de capaciteit bij judo-kampen en is geplafonneerd; in Sport Vlaanderen Brugge 

bvb. op 32. 

Toch verwachten we op einddatum 2024 de doelstellingen te behalen. 

 

Verder inzetten op sociale media met uitgekozen publicaties is een zeker te bewandelen pad. 
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NOODFONDS 2021 

KAVVV&FEDES vzw 
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Strategische doelstelling 2: 

KAVVV&FEDES zet zoveel mogelijk mensen aan het sporten 
 

 
 
Operationele doelstelling 7: KAVVV&FEDES verdeelt minimaal 60% 
van de NOODFONDS ONDERSTEUNING onder de clubs 
 
KAVVV&FEDES vzw zal in 2021 de middelen aanwenden, voor  

1° maximaal 40% van de steun wordt aangewend om het nettoverlies van de sportfederatie of de 

organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding zelf te compenseren;  

2° minimaal 60% van de steun wordt aangewend voor financiële steun aan bij haar aangesloten 

sportclubs  

Per vastgesteld aangesloten clublid eind november 2021 ontvangt elke aangesloten club in de maand 

december een noodfonds-ondersteuning t.b.v. minstens €2,5. 

Aangevraagd en ontvangen steunbedrag: 

 

reglementaire 
verdeling (max 

plafond 1) 
 

aangevraagde 
verdeling steun 

Sectie 1 € 41 757,33 
 

€ 24 393,32 

Sectie 2.a. € 62 635,99 
 

€ 80 000,00 

 

€ 104 393,32 

 

€ 104 393,32 

 

 

Vermits we sowieso €80.000 voorbehouden in directe ondersteuning van de aangesloten clubs (cfr. 2), 

met een minimum ondersteuning van €2,5 per aangesloten lid in een sporttak die op de sporttakkenlijst 

voorkomt eind november 2021, bedraagt de gevraagde steun voor de federatiewerking ruim minder dan 

de maximaal toegelaten 40% van het noodfonds (€41.757,33). De resterende €24.393,32 is ruim minder 

dan het vandaag minimaal begroot financieel netto-verlies t.b.v. €40.046,45. Zonder de impact op 

toekomstige sokkel-berekeningen en vooral zonder de weging van de extra overhead.  

Operationele uitwerking: 

De kern van het goedgekeurde dossier is eenvoudig: per aangesloten lid (1 persoon is 1 lid) op 

30/11/2021, ontvangt de club vóór 31/12/2021 op haar bankrekening minimaal €2,5. Een aangesloten 

lid: iemand die bekend is bij ons met de nodige gegevens en waarvoor het lid- en verzekeringsgeld werd 

vereffend. Minimaal betekent: ook indien er 5.000 nieuwe leden zijn bijgekomen wordt dit waargemaakt, 

en indien er 3.000 leden zijn afgehaakt wordt het bedrag per aangesloten lid verhoogd totdat het 

voorziene budget t.b.v. €80.000 voor alle clubs samen, wordt bereikt.  

KAVVV&FEDES vzw telde eind 2019 meer dan 32.000 leden, waarvan bijna 29.000 leden erkend door 

Sport Vlaanderen (volgens de erkende sporten op de sporttakkenlijst). In het goedgekeurd 

noodfondsproject worden geen leden uitgesloten; dat doen we ook niet in onze werking. 
  

Eind december 2020 was het budget onverwacht snel op de rekening beschikbaar. 

 

Omdat het budget onverwacht snel beschikbaar is gemaakt, de noden van de sportclubs acuut zijn en we 

géén enkele ambitie hebben om bank te zijn, heeft het Dagelijks Bestuur een regeling uitgewerkt waarbij 

de tijdslijn en de inhoud van het goedgekeurde dossier integraal wordt gerespecteerd en we toch eerder 

dan eind 2021 geld kunnen overmaken op de clubrekeningen.  

 

Op woensdag 27/01/2021 heeft het Bestuursorgaan dit voorstel van het Dagelijks Bestuur om, per direct, 

een voorschot t.b.v. €2 per aangesloten lid op 9/12/2020 (onze huidige jaarlijkse ledenteldatum) uit te 

betalen, unaniem goedgekeurd.  

Het is een voorschot, wat betekent dat we op 30/11/2021 zullen tellen en de berekening opnieuw maken. 

Waarna we het voorschol in min brengen en het saldo voor 31/12/2021 overmaken naar de clubrekening. 
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Het specifieke kader en voorwaarden: 

 Een lid is aangesloten bij een club en heeft zijn aansluiting vereffend. Dus: scheidsrechters & gratis 

aangesloten trainers tellen niet als lid.  

 Een club heeft een ID sportclub Sportdatabank Vlaanderen in het formaat xxxxxxxx-xxxx-xxxx-

xxxx-xxxxxxxxxxxx en biedt minstens 1 sporttak van de sporttakkenlijst aan.  

 Uit het bruut Noodfonds-ledenaantal per club dienen de leden die aangesloten zijn bij clubs die 

geen ID sportclub Sportdatabank Vlaanderen in het formaat xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-

xxxxxxxxxxxx hebben of die niet minstens 1 sporttak van de sportakkenlijst aanbieden 

afgescheiden. Dit leidt tot het netto Noodfonds-ledenaantal.  

 Voor de berekening “bijdrage/lid/club” wordt €80.000 gedeeld door het netto Noodfonds-

ledenaantal. 

 De berekende “bijdrage/lid/club” wordt toegepast op alle clubs, ook diegenen die niet gewaardeerd 

worden als subsidieerbaar in het Noodfonds-dossier. Het totaal uit te betalen bedrag aan alle 

aangesloten clubs, kan dus substantieel meer zijn dan €80.000. 

 De berekende “ondersteuning/club” wordt verminderd met het eventueel uitbetaalde voorschot. 

Mocht deze bewerking een negatief resultaat opleveren (club telt minder leden, club is niet meer 

aangesloten, …) wordt er niets meer uitbetaald en wordt het teveel niet teruggevorderd.  

 De verwerkingsberekeningen (ondersteuning per club, verrekening met het eventuele voorschot), 

de rapportering voorbereiden (voornamelijk .XLS) en de praktische uitvoering van de betalingen 

worden verzorgd door Isabelle en Jonas. 

 Alle betalingen in dit “Noodfonds sport 2020” dossier dienen voor 31/12/2021 uitgevoerd en van 

de rekening zijn. 

Resultaat: 

De overhead van een voorschotronde werd ruim gecompenseerd door de grote appreciatie.  

 

Het bedrag per aangesloten lid op 30/11/2021 werd op 10/12/2021 bepaalt op €3,5. 

 

Aantal subsidieerbare leden op 30/11/2021: 23.550 

Aantal leden, incluis niet-subsidieerbare leden op 30/11/2021: 25.309 

 

Gerealiseerd: 

 
       

 

reglementaire 
verdeling (max 

plafond 1) 

 

aangevraagde 
verdeling steun 

gerealiseerde verdeling  subsidie aanvaard gedeelte 

Sectie 1 € 41 757,33 
 

€ 24 393,32 € 14 503,32 13,89%     
Sectie 
2.a. 

€ 62 635,99 
 

€ 80 000,00 € 89 890,00 86,11% € 82 409,50 78,94% 

 

€ 104 393,32 

 

€ 104 393,32 € 104 393,32   € 104 393,32   

 
        

Een aantal clubs die het voorschot hebben ontvangen, zijn gestopt of maken geen deel meer uit van de 

werking. Het voorschot werd niet teruggevorderd. 

Een aantal clubs telden op 30/11/2021 minder leden dan op 9/12/2020. Het teveel ontvangen voorschot 

werd niet teruggevorderd. 

561 Clubs hebben Noodfonds-ondersteuning ontvangen.  

 

Er werd meer dan €80.000 rechtstreeks en transparant aan de clubs gestort. Zowel in de meest enge 

benadering (erkende clubs/erkende sporttak) als in de brute benadering (alle aangesloten clubs) werd 

ruim de opgelegde 60% drempel overschreden alsook het vooropgestelde bedrag (€80.000).  

 
Het restant (minder dan 14%) is bij de federatie gebleven. 


