
EVALUATIE JAARACTIEPLAN 2017

JAARACTIEPLAN 2018



GOED BESTUUR
2017

Gerealiseerd
• Uitrollen en optimaliseren van de werking van de commissies

• Publicatie Jaarverslag op de website

• Verspreiding Jaarverslag naar de verenigingen 

• Rapportering naar de verenigingen betreffende Goed Bestuur van de federatie

• Optimaliseren van statuten en huishoudelijk regelement ifv. bepalingen van Goed Bestuur

Nog op te volgen / uit te voeren
• Optimaliseren van bepalingen betreffende competenties en differentiatie van de Raad van Bestuur

• Updaten en optimaliseren van de gegevens van de verenigingen op de website

• Jaarlijkse analyse van de harde en de zachte indicatoren van Goed Bestuur

2018
Zelfde doelstellingen als 2017



COMPETITIE
2017

Gerealiseerd
• Opstart van de beleidscommissie Competitie (onder voorbehoud van wijziging van statuten)

• Analyse van bestaande reglementering

Nog op te volgen / uit te voeren
Vertalen van visietekst Kalender en Competitie naar een set van concrete initiatieven en projecten en bepalen van de 
prioriteiten.

2018
• Realiseren van 2 projecten met de hoogste prioriteit

– Concreet: welke prioriteiten kiest de Beleidscommissie?

• Bijsturing van de reglementering in functie van  de vastgelegde doelstellingen



RECREATIE
Gericht naar het aantrekken van vrije sporters

2017

Gerealiseerd
• Opleiden en begeleiden van de loopbegeleiders.

Nog op te volgen / uit te voeren
• Samenstellen van een poule van loopbegeleiders op basis van bestaande loopomlopen.

• Creëren van een app voor gebruik van de loopomlopen.

• Opmaak en verspreiding van promotiemateriaal.

2018
• Aanbod van recreatieve activiteiten onder begeleiding van gekwalificeerde begeleiders op Vlaamse loopomlopen en 

natuuromlopen. Er wordt gestreefd naar 20 locaties.

• Uittesten en gebruik van een ondersteunende app bij het gebruik van loopomlopen.



RECREATIE
Gericht naar recreatieve jeugdleden14j-18j

2017

Gerealiseerd
• Deelname aan het valorisatieproject van de KU Leuven “De sportclub staat centraal! Richtlijnen voor sportfederaties 

ter integratie van een licht sportaanbod in clubs”.

In het kader van dit onderzoek gaat de federatie samen met haar stakeholders op zoek naar een gepast aanbod 
voor deze doelgroep.

Resultaat: focussen op volwassenaanbod

2018
• Ontwikkeling/stimulering van een recreatief aanbod voor jeugd via clubbezoeken en infosessies/bijscholingen

– Infosessie maart

– Bijscholing juni

– Bijscholing oktober

• Opmaak van concrete trainingsinhouden voor de invulling van recreatieve trainingen voor jeugdleden (CAD/SCH)



RECREATIE
Gericht naar aangesloten volwassen recreanten

2017

Gerealiseerd
• Opmaak van een aangepast opleidingsstramien voor de Initiator Recreatie-atletiek 

Nog op te volgen / uit te voeren
• Organisatie van minstens 3 bijscholingen voor recreatieve begeleiders in de atletiek.

• Opmaak van een strategisch plan voor clubs voor de uitbouw van loopgroepen in de verenigingen.

• Optimalisatie van het Recreatiesportfonds van de Vlaamse Atletiekliga 

2018
• Stimuleren van loopgroepen en loopactiviteit via het Recreatiesportfonds

• Promotie en organisatie van de opleiding Initiator Running 

• Organisatie van 2 overlegmomenten met recreatieverantwoordelijken (maart-sep)

• Organisatie van 3 bijscholingen voor recreatieve begeleiders



RECREATIE
Gericht naar atleten met een handicap, ifv. G-recrea organisaties

2017
Dit project werd voor 2017 niet goedgekeurd en ging dus niet in voege. 

Een nieuwe aanvraag wordt ingediend voor 2018.

2018
• Uitwerken van een draaiboek voor de organisatie van een G-recrea.

• Uitwerken van een ondersteuningspakket voor G-recrea organisatoren (logistiek en financieel)

• Organisatie van de G-recrea finale.

• Organisatie van een bijscholing G-recrea.



RECREATIESPORTFONDS
2017

Gerealiseerd
• Verspreiding van het Reglement van het Recreatiesportfonds

• Organisatie opleiding Jogbegeleider voorjaar

• Promotie voor Start to Run en FitFree- activiteiten voorjaar / najaar

• Infosessie/bijscholing betreffende de Recreatieve werking en het Recreatiesportfonds

Nog op te volgen / uit te voeren
• Infosessie/bijscholing betreffende de uitbouw van de recreatieve werking in de club

– Running&co Startdag

• Organisatie opleiding Jogbegeleider najaar

• Verwerking van de gegevens van het Recreatiesportfonds en feedback naar de verenigingen

2018
• Verspreiding van het Reglement van het Recreatiesportfonds

• Promotie voor Start to Run en FitFree- activiteiten voorjaar / najaar

• Infosessie/bijscholing betreffende de Recreatieve werking en het Recreatiesportfonds

• Organisatie van de Running&Co dag (info/bijscholing)

• Organisatie opleiding Initiator Running voorjaar / najaar

• Verwerking van de gegevens van het Recreatiesportfonds en feedback naar de verenigingen



PROJECT LOOPOMLOPEN
2017
• Optimaliseren van het opleidingsaanbod voor de loopbegeleider: ontwikkelen van een modulaire, laagdrempelige 

vorming ism. de Vlaamse Trainersschool  Initiator Running

Nog op te volgen
• Contact met plaatselijke actoren rond de loopomlopen

• Uitbouw en vorming van een poule van jogbegeleiders

• Ontwikkelen van een app ter ondersteuning van de jogger

• Uitbouwen van een bijscholingsaanbod met praktische tools voor de begeleiders mbt. motivatie, communicatie, 
coaching, doelen stellen, …

 Running&co dag

• Opmaak van een promotiestrategie en promotiemateriaal.

Nog uit te voeren
• Creëren van aangepaste aansluitingsvoorwaarden voor Loopverenigingen

2018
• Januari-februari Lancering van het project.

• Maart-juli Eerste loopactiviteiten met begeleiding in de gemeenten.

• Juli-augustus Evaluatie van de eerste loopactiviteiten / bijsturing waar nodig.

• Juli-september Bijscholing / opleiding voor bestaande en nieuwe begeleiders

• September-december Loopactiviteiten met begeleiding in de gemeenten

• December Evaluatie en bijsturing



JEUGD
Aanpassing wedstrijdvormen 

2017

Gerealiseerd
• Samenstellen van een werkgroep “Jeugdwedstrijden”

• Brainstormsessies betreffende de vernieuwing van jeugdwedstrijden

Uitgesteld tot 2018
• Samenstelling draaiboek voor de clubs

• Infosessies voor de verenigingen

• Infosessie trainers Aanvraag jeugdwedstrijden door de clubs

Sporttechnische begeleiding

Uitgesteld tot 2018
• Samenstellen van een werkgroep “Trainingsinhouden jeugd”

• Werkvergaderingen mbt. de trainingsinhouden

• Koppeling aan vernieuwing wedstrijden jeugd

• Draaiboek voor de verenigingen

• Infosessie voor trainers



JEUGD
Aanpassing wedstrijdvormen 
en

Sporttechnische begeleiding

2018

• Verdere ontwikkeling visie jeugdatletiek

• Werkvergaderingen van een werkgroep experten jeugdatletiek i.f.v. uitwerken trainingsinhouden

• Uitwerking communicatiemateriaal i.f.v. jeugdatletiek (o.a. trainingsinhouden)

• Roadshow Jeugdatletiek (o.a. trainingsinhouden)

• Uitwerking ondersteuning voor de clubs i.f.v. jeugdatletiek (o.a. trainingsinhouden)

• Infosessie voor verenigingen en jeugdtrainers

• Aanvraag jeugdwedstrijden door de clubs



JEUGDSPORTFONDS
2017

Gerealiseerd
• Verspreiding van het reglement van het Jeugdsportfonds 2017-2020

• Ontwikkelen van een online tool voor het indienen van de gegevens van het Jeugdsportfonds.

• Uitreiking van de diploma’s van het Jeugdsportfonds ter gelegenheid van het Kampioenschap van Vlaanderen voor 
de jeugd indoor

Op te volgen
• Verwerking van de gegevens van het Jeugdsportfonds en feedback aan de verenigingen

• Verwerking van de kosten van het Jeugdsportfonds

• Analyse van de resultaten, evaluatie en zo nodig bijsturing van het reglement.

2018
• Verspreiding van het reglement van het Jeugdsportfonds 2018

• Optimaliseren van de online tool voor het indienen van de gegevens van het Jeugdsportfonds.

• Uitreiking van de diploma’s van het Jeugdsportfonds ter gelegenheid van het Kampioenschap van Vlaanderen voor 
de jeugd indoor

• Infosessie voor de verenigingen

• Verwerking van de gegevens van het Jeugdsportfonds en feedback aan de verenigingen

• Verwerking van de kosten van het Jeugdsportfonds

• Analyse van de resultaten, evaluatie en zo nodig bijsturing van het reglement.



SPORTKAMPEN
2018 = analoog aan 2017

Nieuwjaarsstage Gent Nog te bepalen X 36 extern

Krokusstage Gent Nog te bepalen X 36 extern

zomerstage PUPMIN 1 te bepalen Nog te bepalen X 52 + 4 begeleiders

zomerstage PUPMIN 2 te bepalen Nog te bepalen X 52 + 4 begeleiders

zomerstage CADSCH te bepalen Nog te bepalen X 52 + 4 begeleiders

zomerstage PUPMIN 3 te bepalen Nog te bepalen X 52 + 4 begeleiders

allerheiligenstage CADSCH te bepalen Nog te bepalen X 24 + 2 begeleiders

Kerststage Gent Nog te bepalen X 36 extern

• Alle kampen worden georganiseerd in centra van Sport Vlaanderen.

• Na elk kamp wordt een online tevredenheidsbevraging verstuurd.

• Promotie via

• Verspreiding van affiches en flyers bij de verenigingen en in de Topsporthal Gent

• Mailing naar leden die in aanmerking komen voor deelname

• Website en Facebookpagina van de federatie



CLUBONDERSTEUNING
2017

Gerealiseerd
• Regelmatige verspreiding van informatie van Dynamo-projecten en updating van de website van de Vlaamse 

Atletiekliga in de rubriek “voor de clubs”

• Controle van de vzw- statuten van de verenigingen

• Bijscholingen / infosessies voor bestuurders en coördinatoren

Op te volgen
• Aansturing van de verenigingen mbt statuten en jaarrekeningen

• Maandelijks gemiddeld 2 clubbezoeken of overlegmomenten

• Bijscholingen / infosessies voor bestuurders en coördinatoren

2018
• Controle van de vzw- statuten van de verenigingen en aansturing naar de verenigingen

• Maandelijks gemiddeld 2 clubbezoeken of overlegmomenten

• Promotie en stimulatie tot deelname aan Dynamo-trajecten en opleidingen 

• Promotie en stimulatie tot deelname aan opleidingen van VTS-Plus

• Bijscholingen / infosessies voor bestuurders en coördinatoren

• Uitwerken van een business-model voor laagdrempelige recreatieve verenigingen

• Op maat ondersteuning van verenigingen

– Nieuwe verenigingen

– Gericht naar specifieke doelgroepen

– Op basis van specifieke noden



KANSENGROEPEN – OPEN SPORTCLUB
2017

Gerealiseerd
• Startvergadering met pilootverenigingen 

• Indienen en beheer van projectvoorstellen van clubs 

• Infosessies voor alle atletiekverenigingen mbt het project

• Overleg tussen deelnemende verenigingen : delen van good practices

• Sensibilisering van nieuwe verenigingen

• Stimuleren tot deelname aan vormingsmomenten van derden

2018
• Indienen en beheer van projectvoorstellen van clubs 

• Infosessies voor alle atletiekverenigingen mbt het project

• Overleg tussen deelnemende verenigingen : delen van good practices

• Sensibilisering van nieuwe verenigingen

• Stimuleren tot deelname aan vormingsmomenten van derden



KANSENGROEPEN – PARTICIPATIEFONDS
NIEUWE AANVRAAG (2018-2020)

Januari-Maart

• Opstellen van de criteria van het participatiefonds

• Informeren van alle atletiekverenigingen

April-Oktober

• Gerichte opvolging van de verenigingen die een intentieverklaring tot deelname indienden:

• ondersteuning in samenwerking met partners

• controle van de activiteiten en ondersteuning waar nodig

• organisatie van minstens 2 overlegmomenten

• organisatie van minstens 2 infosessies/bijscholingen

• organisatie van specifieke trainersopleiding/juryopleiding

November-December

• Indienen van het Participatiefonds door de clubs

• Berekening van de scores door de federatie

• Opvragen van kosten op basis van de behaalde scores

• Verwerking van de kosten door de federatie



TRAINERS
2017

Nog op te volgen

BIJSCHOLINGEN
• Minstens jaarlijks:

– 3 bijscholingen voor jeugdtrainers (ASP-INI en INI)

– 1 bijscholingen gericht naar coördinatoren in de verenigingen

– 2 bijscholingen gericht naar recreatiebegeleiders

– 3 bijscholingen gericht naar Trainers B

– 3 bijscholingen gericht naar Trainers A

• Dag van de Atletiektrainer: 7/10 te Leuven (KUL)

• Toegevoegd: Running&co-dag: 16/12 te Aalst

OPLEIDINGEN
Uitgevoerd zoals voorzien in programmatie VTS

2018 = analoog aan 2017

Nieuw: Initiator Running ipv. Jogbegeleider



JURY
2017

Gerealiseerd
• Promotie van de opleiding van jurylid 

Nog uit te voeren / op te volgen
• Uitwerken van een actieplan voor het aantrekken van jonge juryleden.

• Uitwerken van een structuur waarin het “Jeugdjurylid” een plaats heeft.

• In overleg met de provinciale aanduiders de methode voor het aanduiden van juryleden efficiënter maken.

2018
• Optimalisatie en in gebruik name van het online aanmeldingssysteem voor het aanduiden van juryleden

• Uitwerken en uitrollen van de functie van Jeugdjurylid

• Promotie en organisatie van de opleiding van jurylid in minstens 3 provincies



MEDISCH
2017

Uitgevoerd
• Informeren en bevorderen van deelname aan informatiesessies van het MVS betreffende whereabouts en anti-

dopingrichtlijnen door eliteatleten van de Vlaamse Atletiekliga.

• Via de website van de federatie wordt betreffende de medische aspecten gecommuniceerd op verschillende 
niveau’s.

Nog uit te voeren
Minimaal één bijscholingssessie betreffende medische begeleiding van een atleet.

2018
• Optimaliseren van de structuur en de taken van de medische commissie

• Minimaal één bijscholingssessie betreffende medische begeleiding van een atleet

• Informeren en bevorderen van deelname aan informatiesessies van het MVS betreffende whereabouts en anti-
dopingrichtlijnen door eliteatleten van de Vlaamse Atletiekliga

• Via de website van de federatie wordt betreffende de medische aspecten gecommuniceerd op verschillende 
niveau’s.



ETHISCH
2017

Uitgevoerd
• Aanvullen van ethische aspecten in trainersopleidingen 

• Verdere stimulering van het gebruik van de gedragscode door de verenigingen

• Opvolging van tuchtzaken

• Respectactie tgv. kampioenschappen 

• Werking gericht naar integratie van doelgroepen

Op te volgen

• Organisatie van minstens 2 bijscholingen “Ethiek” voor clubmedewerkers

2018
• Infosessies “Vlaggensysteem”, gericht naar bestuurders, coördinatoren en trainers 

ondersteuning van clubs die intern een sessie willen organiseren (aanbod begeleider)

• Infosessies “Opmaak van een ethisch actieplan” in de club, gericht naar bestuurders

• Uitwerking van een  voorbeeld van een actieplan voor clubs

• Sterke sensibilisering om over een gedragscode te beschikken

• Sterke sensibilisering om een vertrouwenspersoon aan te duiden in de club 

• Jaarlijks minstens éénmaal overleg met vertrouwenspersonen van clubs

• Jaarlijks opvragen van het actieplan van die vertrouwenspersoon

• Informeren van de clubs betreffende de ethische commissie van de federatie



ETHISCH
2017

Uitgevoerd
• Aanvullen van ethische aspecten in trainersopleidingen 

• Verdere stimulering van het gebruik van de gedragscode door de verenigingen

• Opvolging van tuchtzaken

• Respectactie tgv. kampioenschappen 

• Werking gericht naar integratie van doelgroepen

Op te volgen

• Organisatie van minstens 2 bijscholingen “Ethiek” voor clubmedewerkers

2018
• Infosessies “Vlaggensysteem”, gericht naar bestuurders, coördinatoren en trainers 

ondersteuning van clubs die intern een sessie willen organiseren (aanbod begeleider)

• Infosessies “Opmaak van een ethisch actieplan” in de club, gericht naar bestuurders

• Uitwerking van een  voorbeeld van een actieplan voor clubs

• Sterke sensibilisering om over een gedragscode te beschikken

• Sterke sensibilisering om een vertrouwenspersoon aan te duiden in de club 

• Jaarlijks minstens éénmaal overleg met vertrouwenspersonen van clubs

• Jaarlijks opvragen van het actieplan van die vertrouwenspersoon

• Informeren van de clubs betreffende de ethische commissie van de federatie



PROMOTIE
2017
Gericht naar volwassenatletiek
Zie luik recreatie + Beleidsfocus Loopomlopen

Gericht naar jeugdatletiek

• Jaarlijkse deelname aan de Vlaamse veldloopweek

• Ondersteuning van de lokale promotie door de verenigingen

Profilering van atletiek als basissport
via de verschillende communicatiekanalen van de Vlaamse Atletiekliga

2018 = analoog aan 2017



COMMUNICATIE
2017

Gerealiseerd / Nog op te volgen
• Optimaliseren van de nieuwe website

• Ontwikkelen van een app voor de ondersteuning van joggers

• Wekelijkse zending van Nieuwsflashes naar de clubs

• Verspreiding van ong. 100 elektronische Nieuwsbrieven per jaar

• Optimalisatie van het ledenbestand

• Opmaak van wedstrijdkalenders

2018
• Optimaliseren van de nieuwe website met specifieke aandacht voor de rubrieken “Kids&co” en “Running&co”

• Uittesten en optimaliseren van de app voor de ondersteuning van joggers

• Wekelijkse zending van Nieuwsflashes naar de clubs

• Verspreiding van ong. 100 elektronische Nieuwsbrieven per jaar

• Optimalisatie van het ledenbestand

• Opmaak van wedstrijdkalenders


