STAKEHOLDERSBEVRAGING VVO VIA OPEN VRAGEN

Het VVO (lees: de verenigde oriëntatieclubs) moet, wil ze vanaf 1 januari 2017 erkend en gesubsidieerd
blijven, tegen 1 september 2016 een nieuw 4-jaarlijks beleidsplan opmaken en indienen. Daarbij komt dat
het huidige subsidiesysteem ingrijpend gewijzigd – en wellicht verlaagd – gaat worden. De Raad van Bestuur
van VVO heeft een BeleidsPlanningsTeam ingesteld en aan het werk gezet om dit proces op te starten en uit
te werken.
Een beleidsplan kan niet tot stand komen zonder inbreng en inzet van ‘de bij de oriëntatiesport
betrokkenen’, de stakeholders. Dat zijn oa. commissieleden, clubs, leden, vrijwilligers,
ervaringsdeskundigen, opleiders, trainers, scholen, ANB, boswachters, gemeente/overheid, FRSO,
sportraden, sponsors, bestuursleden, leveranciers, sportclubs, etc.
Wij stellen daarom uw mening in dit beleidsplanningsproces zéér op prijs! Sterker nog: wij hebben uw
mening nodig om tot een doordacht en gedragen beleidsplan te komen.
Reden waarom wij u vragen om even tijd te nemen dit formulier in te vullen. Dat mag met of zonder
bekendmaking van uw naam, maar wel graag met een aanduiding van uw achtergrond (club, overheid, lid,
vrijwilliger, etc.)
(Niet verplicht) Naam: ..................................................................................... Club: ...............................
Leeftijd: ............. jaar

1.

2.

3.

Functie/achtergrond: ......................................................................................

Wat is/betekent het VVO – het Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten voor jou?
Wat verwacht je van VVO als oriëntatiesportfederatie?
Wat zijn volgens jou de sterke punten van VVO ?
-

4.

Wat zijn volgens jou de zwakke punten van VVO ?
-

5.

Zijn er ontwikkelingen die volgens jou aanzien kunnen worden als een kans voor VVO ?
-

6

Zijn er ontwikkelingen die volgens jou aanzien kunnen worden als een bedreiging voor VVO ?
Waarover ben je tevreden binnen VVO?
Wat zou VVO volgens jou anders/meer/minder moeten doen en waarom?
Bedankt voor je medewerking!

7.

8.

Heb je vrienden, familieleden, kennissen die ook goed geplaatst zijn om deze bevraging in te vullen, bezorg
ons hun coördinaten of stuur ze zelf de vragenlijst toe.
Ingevulde lijsten terug te bezorgen uiterlijk 10 maart 2016 via caroline@orientatie.org of per post naar
VVO, Koolmijnlaan 185, 3582 Beringen
Heb je vragen over deze bevraging of wens je op de hoogte gehouden te worden van de voortgang,
contacteer dan het VVO-secretariaat via caroline@orientatie.org of 011/96 91 39
Naast deze open vragenlijst wordt er ook een meer gedetailleerde specifiekere vragenlijst online geplaatst via
www.orientatie.org; wij zouden het bijzonder op prijs stellen indien u ook even de tijd nam om deze te doorlopen en in
te vullen. Alleen met de input van zo veel mogelijk belanghebbenden kunnen we het VVO-aanbod nog beter afstemmen
op de vraag van haar leden. Bedankt!

