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Basisopdracht 1:
Organiseren van competitieve sportbeoefening per provincie
Strategische doelstelling:
BO1 SD 1

Het aantal wedstrijdvergunningen stijgt met minstens 3% per jaar

Resultaten effectmeting:
Jaartal
Doel
Vergunningen
Verschil
%

2008

2009

2010

2011

13632

15173

12695

12930

2012
13000
13513

#
+3%
+2063

2013
13390
15063
+ 1673
+ 16%

2014
13926

2015
14483

2016
15062

Evaluatie:
De doelstelling is ruim gehaald. Er werden t.o.v. 2012 2063 wedstrijdvergunningen meer
afgeleverd, wat een stijging betekent van 16%. Het heeft veel te maken met de organisatie van
de 3-daagse van België in de loop van de maand mei, een internationaal event met een meer
dan gemiddelde uitstraling en bezetting. De vorige editie van de 3-daagse van België vond plaats
in 2009, waar toen ook het vergunningenaantal even piekte.

Operationele doelstelling
BO 1 SD 1 OD 1 : De wedstrijdkalender evalueren en evenwichtig samenstellen
Resultaten effectmeting:
Er werd in 2013 nog geen uitdrukkelijke evaluatie gedaan van het aantal wedstrijden per
type en per provincie
Evaluatie:
Omwille van het gering aantal clubs en het geringer aantal beschikbare kaarten is er nog
geen merkbare verschuiving van het aantal wedstrijden in bepaalde provincies. De
aandacht is er wel al gekomen en dat is de eerste stap. De volgende jaren staan een
aantal acties geprogrammeerd die effect beogen inzake deze operationele doelstelling.

Operationele doelstelling
BO 1 SD 1 OD 2 : Het kaartenkadaster evalueren, optimaliseren en zo mogelijk
uitbreiden
Resultaten effectmeting:
Er werd in 2013 nog geen waarde toegekend aan de kaarten.
Evaluatie:
Het was bijgevolg nog niet mogelijk om de totale waarde van de beschikbare kaarten te
berekenen noch te evalueren. Er staan de volgende jaren wel enkele acties in dit verband
geprogrammeerd.
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Operationele doelstelling
BO 1 SD 1 OD 3 : Duurzame openingen creëren doorheen de groene muur
Resultaten effectmeting:
Niet alle contacten werden in 2013 aan de hand van een verslag geformaliseerd.
VVO was actief aanwezig bij het voortraject van de opmaak van het Strategisch Plan voor
het Agentschap Natuur en Bos. De contacten die hier werden gelegd dragen op een
bijzondere wijze bij in de samenwerking met ANB.
Het SIGGIS-project van ANB-Limburg i.f.v. de fragiliteit van oriëntatiekaarten leverde een
handige beoordelingsbundel op voor de planning en opmaak van de kalender.
Evaluatie:
Er waren 3 ontmoetingen/werkvergaderingen op vlak van ANB-Nationaal.
Er was 1 vergadering met ANB-Limburg (werkgroep Orientatie Limburg).
Met ANB-Antwerpen en ANB-Vlaams-Brabant werden de regelingen via email getroffen.

Strategische doelstelling:
BO 1 SD 2: De deelname van niet-VVO-ers en buitenlanders aan (internationale)
wedstrijden verhogen met 5% per jaar
Resultaten effectmeting:
Vermits de software om de berekening van het aantal niet-VVO-ers en buitenlanders aan
(internationale) wedstrijden op een snelle en eenvoudige manier te kunnen berekenen, nog niet
voor handen is, blijft de evaluatie van deze doelstelling beperkt tot een vergelijking van de cijfers
van de jaarlijkse Sylvester.
Deelname aan de Sylvester 5-daagse
Jaartal
Buitenl. Deeln.
Belg. Deeln.
TOTAAL
% Buitenl.
% verschil

2010
480
1353
1833
26,2 %

2011
581
1198
1779
32,6 %
+ 6,4%

2012
658
1285
1943
33,9%
+1,3%

2013
568
1521
2089
27,2%
-6,7%

2014

2015

2016

Evaluatie:
De inspanningen die gedaan werden voor de jaarlijkse Sylvester 5-daagse leveren wel resultaat
op inzake het totaal aantal inschrijvingen; op het vlak van deelname door niet VVO-ers en
buitenlanders werd nog niet het beoogde resultaat genoteerd. Het lanceren van de nieuwe
Sylvester-formule in 2014 en een betere aanpak van de promotie in het buitenland moet op
termijn wel resulteren in een te verwachten stijging.
Een aanpassing van de software moet het in de toekomst mogelijk maken om alle wedstrijden op
te nemen in de berekening van dit percentage.
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Operationele doelstelling
BO 1 SD 2 OD 1: Organisatie van (meerdaagse) internationale wedstrijden
Resultaten effectmeting:
In 2013 werd zoals gepland de 3-daagse van Belgie (17-19/5) en de Sylvester-5daagse
(26-30/12) georganiseerd. Het zijn mooie evenementen die de nodige uitstraling voor VVO
betekenen.
Evaluatie:
De 3-daagse van België – 2013, met als uitvalsbasis het Bloso-centrum Kattevenia
Genk was een schot in de roos; niet alleen het sportieve, maar ook het organisatorische
verliep bijzonder vlot en leverde vooral positieve commentaren.
3-daagse van
België – GENK
2013
Buitenl. Deeln.
Walen
VVO
Totaal deelnames

Dag 0
(sprint)
Genk city

Dag 1
Melberg
Genk

17/5/2013
100
9
70
179

18/5/2013
286
89
176
588

Dag 2
Zwarte Bergen
Luyksgestel
WRE
19/5/2013
286
89
183
675

Dag 3
Kattevenia
Genk
20/5/2013
286
89
200
584

Het totaal aantal deelnames over de 4 dagen komt hiermee op 2026.
Tevens werd de Oriëntatiesport voor personen met een beperking met succes gelanceerd.
Een sessie Blind-O, alsook Trail-O (voor rolstoelergebruikers) opende de deur naar een
afdeling G-oriëntatiesport.
De initiatie en GPS-O kende een zeer beperkt succes.
De Sylvester-5 daagse 2013 is een VVO-klassieker. De buitenlandse deelname werd
reeds in BO 1 SD 1 besproken. Hieronder nog enkele andere interessante cijfers.
Sylvester 5-daagse 2013
Buitenlandse Deelname
Buitenlandse deelname -18j
Buitenlandse deelname +18j
Belgische deelnames
Belgische deelname -18j
Belgische deelname +18j
Totaal aantal deelnames
Deelname Kinder-O
Deelname LD
Deelname SD
Deelname SE
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2013
568
84
484
1521
286
1235
2089
121
154
109
62
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Strategische doelstelling:
BO 1 SD 3 : De resultaten van talentvolle beloften, junior(e)s en senior(e)s op Vlaamse,
Nationale en Internationale wedstrijden verbeteren significant
Resultaten effectmeting:
Het aantal finales dat door de geselecteerde VVO-atleten behaald werd op internationale
wedstrijden wordt weergegeven in onderstaande tabel.
Categorie
Beloften

Resultaat
A-finale
B-finale
C-finale
# deelnames
# atleten/ploeg
Juniores
A-finale
B-finale
C-finale
# deelnames
# atleten/ploeg
Seniores
A-finale
B-finale
C-finale
# deelnames
# atleten/ploeg
TOTAAL
A-finale
B-finale
C-finale
# deelnames
#atleten/ploeg

2009
0
0
2
1

2010
1
3
4
4

2011
3
0
2
3

2012
1
0
1
1

4
7
14
11

4
10
9
10

4
7
6
9

7
7
3
8

0
0
0
3

3
2
8
6

1
4
2
4

5
6
7
7

4
7
16
15

8
15
21
20

8
11
10
16

13
13
11
16

2013
0
2
4
3
3
6
4
1
5
6
4
1
4
4
14
10
7
9
12
23

Evaluatie:
Ten opzichte van vorig jaar is er een lichte achteruitgang vast te stellen inzake het aantal
behaalde A-finales.
Bij de beloften werd op de EYOC geen A-finale behaald; het waren immers alleen
eerstejaarsbeloften met weinig tot geen ervaring op buitenlandse wedstrijden
Bij de junioren waren er minder deelnames tov 2012 (5-8) en bestond het team uit slechts 6
leden.
Bij de senioren waren er ook minder deelnames. Het EOC wordt immers maar om de 2 jaar
georganiseerd.

Operationele doelstelling
BO 1 SD 3 OD 1 : Opmaak van een jeugdsportplan
jeugdsportproject (FO Jeugdsport BLOSO)

i.f.v.

een

gesubsidieerd

Resultaten effectmeting:
Geen
Evaluatie:
De Raad van Bestuur van VVO besliste in 2013 om voorlopig nog geen jeugdsportplan op
te maken; bijgevolg kan deze OD niet geëvalueerd worden.
BLOSO-Rapportering 2013
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Operationele doelstelling
BO 1 SD 3 OD 2 : Kwaliteitsvolle topsportbegeleiding i.f.v. betere resultaten
Resultaten effectmeting:
Geen
Evaluatie:
Vermits de Raad van Bestuur nog geen groen licht gaf voor de opmaak van een
topsportbeleidsplan voor VVO kon deze OD nog niet geëvalueerd worden.

Overzicht acties 2013 en relatie met de doelstelling

2013
2014
2015
2016

Actie

Operatio

Strategis

Toelichting bij gebruik van kleuren:
Actie in groene kleur: actie werd succesvol afgewerkt
Actie in oranje kleur:
actie is lopende, nog niet afgewerkt
Actie in rode kleur:
actie is nog niet begonnen
Actie in zwarte kleur: actie werd verdaagd of afgevoerd

Omschrijving Actie

SD1 OD1 Act1 Streven naar regionale spreiding van wedstrijden (provincies)

X X X

SD1 OD1 Act2 Meer fiets-O organiseren

X X X

SD1 OD1 Act3 Meer stads-O organiseren

X X X

SD1 OD1 Act4 Meer lentelopen organiseren

X X X

SD1 OD1 Act5 Meer biatlon-O organiseren

X X X

SD1 OD1 Act6 Opvolging actieve/niet-actieve leden per club
X X X X
Actie levert interessante info op om gerichter te promoten ifv de
stijging van het aantal vergunningen
Actie wordt verdergezet
Digitale inventarisatie van alle kaarten en potentiële
SD1 OD2 Act1 kaartgebieden
X X
Actie is bezig en maakt de bestuursvrijwilligers bewust van het belang
van de huidige en de toekomstige kaarten
Kaarten provincie Limburg en Antwerpen zijn in 2013 gedigitaliseerd
Actie wordt verder gezet voor andere provincies, alsook de ter
beschikking stelling in de cloud/website
SD1 OD2 Act2 Aantal nieuwe kaarten in zwakkere provincies verhogen
X
Onderzoek naar liberalisering kaarten cfr. auteursrechtenproblematiek
SD1 OD2 Act3 (SABAM)
Deelname aan de activiteiten van de nieuwe kennis- en
SD1 OD3 Act1 infocel ivm sport en natuur (BLOSO)
X X
Actie staat on hold. Van zodra binnen BLOSO deze cel operationeel
wordt, zal VVO toenadering zoeken voor eventuele deelname aan
haar activiteiten.
Actie is belangrijk in het kader van een goede band met BLOSO en
het ANB.
Evaluatie en bijsturing van het bosdecreet en het
SD1 OD3 Act2 toegankelijkheidsbesluit ifv duurzame oriëntatiesport
X X
Actie was in 2013 bijzonder actueel. VVO maakte deel uit van de
groep stakeholders m.b.t. het voortraject van het Strategisch plan van
het Agentschap Natuur en Bos
Actie wordt verdergezet omwille van belang van goede band met ANB
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Opzetten en onderhouden van duurzame contacten met
SD1 OD3 Act3 cruciale beleidsorganen
Actie wordt voortdurend bewaakt en hetzij door vaste
personeelsleden, hetzij door bestuursvrijwilligers ingevuld.
Actie wordt verder gezet.

X X X X

SD2 OD1 Act1 Organisatie JEC

X

SD2 OD1 Act2 Organisatie Interland

X

SD2 OD1 Act3 Organisatie Sylvester 5-daagse
Actie werd afgewerkt.
Actie wordt voortgezet.
Er wordt gestreefd naar een hogere bezetting vanwege niet-vvo-ers
(buitenland)

X X X X

SD2 OD1 Act4 Organisatie 3-daagsen/meerdaagsen
Actie werd afgewerkt.
In 2014 organiseren de clubs zelf een meerdaagse.
Actie wordt voortgezet.
Er wordt gestreefd naar een hogere bezetting vanwege niet vvo-ers
(buitenland)

X X X X

SD3 OD1 Act1 Oprichting van een jeugdsportcommissie
Wegens het verdagen van de opmaak van een jeugdsportplan is deze
actie eveneens verdaagd.

X

SD3 OD1 Act2 Opmaak van een jeugdsportbeleidsplan
Wegens het verdagen van de opmaak van een jeugdsportplan is deze
actie eveneens verdaagd.

X

SD3 OD1 Act3 Uitbouw van een trainerspool ifv jeugdopleiding
Invoeren van een talentdetectiesysteem op basis van technische
SD3 OD1 Act4 niveaus
Indienen en uitwerken van een gesubsidieerd
SD3 OD1 Act5 jeugdsportproject (FO Jeugdsport BLOSO)
Wegens het verdagen van de opmaak van een jeugdsportplan is deze
actie eveneens verdaagd.
Opmaak van een VVO-topsportbeleidsplan ifv erkenning als
SD3 OD2 Act1 topsporttak (FO Topsport - BLOSO)
Wegens het verdagen van de opmaak van een topsportbeleidsplan is
deze actie eveneens verdaagd.

X X X
X X X
X X X X

X X X X

SD3 OD2 Act2 Uitbouw van een trainerspool ifv topsportbegeleiding
X X X X
In 2013 werd gestart met een aangepaste trainersequipe. Omwille
van een te klein aantal deelnemers aan de cursus Trainer B werd deze
actie on hold gezet.
Deze actie wordt verdergezet i.f.v. de verbetering van de resultaten.
Technisch hoogstaande vervolmakingsstages organiseren
SD3 OD2 Act3 voor jrs. en srs.
X X X X
Deze actie werd netjes afgewerkt.
De junioren gingen in 2013 op JWOC-stage in Tsjechië en op
zomerstage in Briançon te Frankrijk.
De Senioren liepen in 2013 stage in de Ardennen, Portugal, de
Kempen, WOC-stage in Finland, WE-stage in Lübbecke, 2 stages in
Italië (ifv WOC2014)
Deze actie wordt verdergezet.
Topatletenranking maken op basis van Vlaamse, nat. en
SD3 OD2 Act4 internat resultaten
X X X X
Deze actie werd afgewerkt, echter niet gepubliceerd.
Ze dient voor intern gebruik.
Deze actie wordt verder gezet.

Evaluatie van de acties:
Zie hoger in de tabel
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Conclusies
Buiten het verdagen van de opmaak van een jeugdsportplan en een topsportbeleidsplan zijn er inzake
de basisopdracht competitiesport reeds een aantal belangrijke acties gelanceerd en zelfs afgewerkt. Met
hier en daar een accentverschuiving en/of bijsturing zijn de strategische doelstellingen niet-onrealistisch.
Op vlak van jeugdsport en topsport moet overwogen worden om toch de nodige actie te ondernemen.

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties
Voorlopig worden de geformuleerde doelstellingen aangehouden. I.f.v. de opmaak van het jaaractieplan
2015 zullen de strategische en operationele doelstellingen alsook de daaraan verbonden acties
geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden.
Aandachtspunten hierbij zijn:
- de vergunningen zijn een belangrijke waardemeter, echter opletten met uitschieters vanwege
evenementen
- er moet gezocht worden naar vereenvoudigde ICT-mogelijkheden i.f.v. het bijhouden van
cijfermateriaal
- de publiciteit voor (internationale) wedstrijden naar niet-vvo-ers dient tijdig en eigentijds te
gebeuren
- het verdagen van het jeugdsportplan, alsook het topsportbeleidsplan zou wel eens de resultaten
van de beloftevolle atleten kunnen hypothekeren. Enige actie/evaluatie in het kader van
jeugdsport en/of topsport is toch opportuun.
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Basisopdracht 2:
Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie
Strategische doelstelling:
BO 2 SD 1 : Het aantal aangesloten leden stijgt jaarlijks met minstens 4%
Resultaten effectmeting:
Totaal
aantal 2008
leden
Dames
521
Heren
1040
Buitenlanders
Totaal
1561
Doelstelling BLP
Verschil
Verschil %

2009

2010

2011

499
1019

492
1058

486
1069

1518

1550

2012

1555

1500

2013

2014

2015

2016

84
1666
1550
+116
+7,5%

1612

1676

1744

Evaluatie:
De eerste geplande ledenstijging wordt zonder problemen gehaald (+7,5%). Het zal moeilijk
worden om deze trend aan te houden.

Operationele doelstelling
BO 2 SD 1 OD 1 : Het aantal jeugdleden stijgt met minstens 5 % per jaar
Resultaten effectmeting:
Totaal aantal
leden
- 18 jaar
Doelstelling BLP
Verschil
Verschil %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

252

238

218

341

333

286
350
- 64

367

386

405

- 18%

Evaluatie:
Vermits de kinder-O-werking door de clubs in 2013 nog steeds los gezien werd van een
lidmaatschap, kon er nog geen verhoging inzake aangesloten jeugdleden op VVO-niveau
worden bewerkstelligd. De bewustwording zal hopelijk de volgende jaren resulteren in
hogere jeugdleden-cijfers voor VVO.
Iets wat deze evolutie in de weg ligt, is het feit dat sommige clubs nog geen
clubledenbijdrage innen van jeugdleden.

Operationele doelstelling
BO 2 SD 1 OD 2 : Het aantal aangesloten volwassen leden stijgt met minstens
3,7% per jaar
BLOSO-Rapportering 2013
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Resultaten effectmeting:
Totaal
aantal 2008
leden
+ 18 jaar
1309
Doelstelling BLP
Verschil
Verschil %

2009

2010

2011

2012

2013

1280

1332

1214

1155

1380
1200
+ 180
+15%

2014

2015

2016

1244

1290

1338

Evaluatie:
Er is een sterk positieve trend waarneembaar op het niveau van +18j. De vooropgezette
doelen inzake aansluitingen van volwassenen dienen wellicht bijgesteld.

Operationele doelstelling
BO 2 SD 1 OD 3 : Het aantal clubs uitbreiden met minstens 3 gedurende de
beleidsperiode
Resultaten effectmeting:
Aangesloten
clubs
Aantal clubs
Doelstelling BLP
Verschil

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

6

7

7

8

8

7
8
-1

9
9

10
10

11
11

Evaluatie:
In 2013 is UBA (radio-amateurs) als club afgehaakt. Het was weliswaar een kleine club
maar dit heeft wel impact voor het beleidsplan. Om het doel te halen in 2016 zijn er nu 4
nieuwe clubs nodig.

Operationele doelstelling
BO 2 SD 1 OD 4 : Evaluatie en promotie van de 5-beurtenkaart
Resultaten effectmeting:
Meerbeurtenkaarten
Aantal verkocht
Verschil tov vorig jaar
Aantal aangesloten
leden
Verschil tov vorig jaar

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
217
107
303
279
232
264
+32
29
25
24
53
25
30
+5

Evaluatie:
Het systeem van de 5-beurtenkaart werd omwille van administratieve rompslomp
vereenvoudigd in 2013. Het aangepaste systeem moet nog volledig ingeburgerd geraken
om vruchten te kunnen afwerpen. Er is alleszins al een lichte stijging voor beide
indicatoren meetbaar.
BLOSO-Rapportering 2013
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Strategische doelstelling:
BO 2 SD 2 : De permanente oriëntatieparcours (POP) blijvend promoten en
onderhouden
Resultaten effectmeting:
In 2013 kon nog geen effectmeting gebeuren. Het aanstellen van een Peter/Meter voor de POP’s
heeft wat vertraging opgelopen. Toch wordt er een grote interesse en betrokkenheid
vastgesteld.
POP’s up to date
Aantal POP’s
Doel uit BLP = 80%
Aantal palen
Doel uit BLP = 80%
Aantal kaarten
Doel uit BLP = 80%

2012
38

2013

2014

2015

2016

31

31

31

31

550

550

550

550

30

31

31

31

687
38

Evaluatie:
De clubs werden gesensibiliseerd om voor de aan hen verbonden POP’s een Peter/Meter te
zoeken of te vragen. In samenwerking met deze Peters/Meters zal een opvolgtraject uitgewerkt
worden.

Operationele doelstelling
BO 2 SD 2 OD 1 : Minstens om de 4 jaar elk POP grondig inspecteren ifv doeltreffend
gebruik
Resultaten effectmeting:
In 2013 kon nog geen effectmeting gebeuren omdat de Peters/Meters van de POP’s pas
eind 2013 aangesteld werden.
Aantal POP’s = 38
Aantal inspecties
Doel uit BLP = 25%
= 10 POP’s per jaar

2013
0
10

2014

2015

2016

TOTAAL

10

10

8

38

Evaluatie:
Vanaf 2014 zal het aantal inspecties in een groter dan gepland aantal dienen te gebeuren.

Operationele doelstelling
BO 2 SD 2 OD 2 : Maximaal inspelen op de vraag van partners om de POP’s uit te
bouwen en/of te gebruiken.
Resultaten effectmeting:
In 2013 kon nog geen effectmeting gebeuren omdat de Peters/Meters van de POP’s pas
eind 2013 aangesteld werden.
De norm = minstens even veel dan het jaar voordien
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Aantal POP’s = 38
Aantal bruikbare POP’s
Aantal gebruikers per jaar

2012
38
?

2013
0
?

2014

2015

2016

Evaluatie:
Vanaf 2014 wordt in samenspraak met de aangestelde Peters/Meters een evaluatie
gedaan ifv bruikbaarheid en aantal gebruikers.

Strategische doelstelling:
BO 2 SD 3 : Niet-oriënteurs via drempelverlagende oriëntatievarianten kennis laten
maken met de oriëntatiesport
Resultaten effectmeting:
Orientatievarianten
Wandel-O
Aantal deelnemers
Geo-caching (GPS)
Aantal deelnemers
Trail-oriëntatie
Aantal deelnemers
Aantal rolstoelers
Blind-oriëntatie
Aantal deelnemers
Aantal blinden

2013
1
21
1
2
3
15
8
10
117
59

2014

2015

2016

Evaluatie:
Vermits deze activiteiten in het verleden niet aan bod kwamen, kan nog geen evaluatie gemaakt
worden. De Blind-O en in mindere mate de Trail-O krijgen stilaan voet aan de grond in het
oriëntatielandschap.

Operationele doelstelling
BO 2 SD 3 OD 1 : Het organiseren van drempelverlagende oriëntatievarianten als
nevenactiviteit op wedstrijden
drempelverlagende oriëntatievarianten als nevenactiviteit op wedstrijden
Resultaten effectmeting:
Orientatievarianten
Wandel-O
Geo-caching (GPS)
Schaduwlopen
Duolopen
Radio-orientatie
Trail-Orientatie
Blind-Orientatie

2013
1
1

2014

2015

2016

3
10

Evaluatie:
Pas vanaf volgend jaar kan het aantal initiatieven vergeleken worden met het jaar
voordien.
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Strategische doelstelling:
BO 2 SD 4 : Via samenwerkingsverbanden niet-oriënteurs laten kennis maken met de
oriëntatiesport
Resultaten effectmeting:
Omwille van geen initiatieven kan het effect nog niet gemeten worden.
Evaluatie:
Nog geen evaluatie mogelijk

Operationele doelstelling
BO 2 SD 4 OD 1 : Sporters die andere sporttakken beoefenen uitnodigen om kennis
te maken met de oriëntatiesport
drempelverlagende oriëntatievarianten als nevenactiviteit op wedstrijden
Resultaten effectmeting:
Omwille van geen initiatieven kan het effect nog niet gemeten worden.
Evaluatie:
Nog geen evaluatie mogelijk

Operationele doelstelling
BO 2 SD 4 OD 2 : Niet-sporters via socio-culturele verenigingen uitnodigen om kennis
te maken met de oriëntatiesport
Resultaten effectmeting:
Omwille van geen initiatieven kan het effect nog niet gemeten worden.
Evaluatie:
Nog geen evaluatie mogelijk
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Overzicht acties 2013 en relatie met de doelstelling

2014

2015

2016

1

1

1

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SD1 OD4 Act2 Invoeren van een instap familiekaart
Deze actie werd afgevoerd na consultatie van de clubs en de
invoering van de vernieuwde 5-beurtenkaart
Invoeren van een jaarlijkse vriendendag, gekoppeld aan de
SD1 OD4 Act3 week van de sportclub
Deze actie werd afgevoerd na consultatie van de clubs. Zij
oordeelden om dit eventueel zelf te programmeren, maar niet onder
VVO-coördinatie
Tegen eind 2016 moet elk POP over een peter/meter
SD2 OD1 Act1 beschikken
Deze actie is volop in uitwerking. Er dienden zich reeds heel wat
vrijwilligers aan.
Deze actie wordt verder gezet.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SD2 OD1 Act2 Ontwikkelen en toepassen van een POP-draaiboek

X

X

X

X

Actie

2013

Operatio

Strategis

Toelichting bij gebruik van kleuren:
Actie in groene kleur: actie werd succesvol afgewerkt
Actie in oranje kleur:
actie is lopende, nog niet afgewerkt
Actie in rode kleur:
actie is nog niet begonnen
Actie in zwarte kleur: actie werd verdaagd of afgevoerd

Omschrijving Actie
Opstart van minstens één nieuw Start to Orienteering
SD1 OD1 Act1 initiatief voor jeugd per provincie
Actie wordt een eerste maal gepland in 2014
Invoering van niveaus op basis van kleuren in jeugdwerking
SD1 OD1 Act2 in clubs
In drie aangesloten clubs worden trainingen gehouden cfr. de
kleurenniveaus. Ook de VVO-ploegencommissie hanteert deze kleuren
om groepen in te delen op stages en trainingen.
Deze actie wordt verder gezet om ze binnen VVO als algemene norm
en eventueel selectiecriterium te kunnen gebruiken.
SD1 OD1 Act3 Het aantal Kinder-O's uitbreiden en integreren in Helga
Deze actie werd met succes geïmplementeerd.
Ze wordt verder gezet omdat ze nog niet het beoogde doel van een
hoger aantal jeugdleden bewerkstelligde.
Via een samenwerkingsverband één Start to O-initiatief voor
SD1 OD2 Act1 volwassenen per jaar organiseren
Actie wordt een eerste maal gepland in 2014
Opstart en ondersteuning van minstens één nieuwe O-kern
SD1 OD3 Act1 of club per jaar
Er is nog geen voldoende draagvlak gevonden om ergens in het
Vlaamse land een nieuwe O-kern of club op te starten.
In 2014 zal een eerste Start-to-O cursus voor volwassenen doorgaan
te Genk.
Indien er interesse is kan hier een O-kern opgestart worden.
Een andere optie is de site van Beringen-mijn waar het nieuwe VVOsecretariaat is gelegen.
Streven naar initiaties door initiators op elke regionale
SD1 OD4 Act1 wedstrijd
Actie werd nog niet geconcretiseerd.
Sommige clubs voorzien op hun wedstrijd iemand die instaat voor
initiaties.
Actie wordt achter de hand gehouden.

In samenspraak met enkele kandidaat Peters/Meters zal in 2014 het
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voorstel van draaiboek verfijnd en toegepast worden.
Deze actie loopt verder in 2014 e.v.
Inspelen op vraag van externe organisaties om tegen eind
2016 minstens één bijkomend POP in elke provincie te
SD2 OD2 Act1 realiseren
Er wordt maximaal ingespeeld op vragen van externen om
bijkomende POP’s te realiseren
In 2013 kwamen vragen van oa. de gemeente Geraardsbergen (O-Vl)
Blankenberge (W-Vl), Zonhoven (Lim), Vorselaar (Ant), Vossemeren
(Lim), Pellenberg (V-Br), Beringen (Lim), Boom (Ant)
Deze actie blijft permanent doorlopen.
Minstens één nieuwe lagere school per provincie per jaar
SD2 OD2 Act2 laten kennis maken met een POP
Deze actie werd nog niet pro-actief geconcretiseerd
Ze blijft geprogrammeerd.
Actief op zoek gaan naar samenwerkingsverbanden voor het
SD2 OD2 Act3 gebruik van POP's (BVLO,…)
Deze actie werd nog niet pro-actief geconcretiseerd.
Ze blijft geprogrammeerd

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SD3 OD1 Act1 Wandel-O voorzien voor niet-lopers en wandelaars
Tijdens de Sylvester werd met matig succes een wandel-O-activiteit
gelanceerd.
21 wandelaars daagden op
Deze actie wordt verder gezet.

X

X

X

X

SD3 OD1 Act2 Schaduw- en duolopen voorzien voor beginners
Deze actie verloopt nog niet op regelmatige en gestructureerde basis
tijdens de wekelijkse activiteiten
Tijdens de weekendstages georganiseerd door de ploegencommissie
is het schaduwlopen een onderdeel van de training (WE-stage te
Hechtel in januari en WE-stage te Diest-Tessenderlo in mei)
Deze actie wordt verder gezet.
Spelvormen- en oriëntatie-animatie (geocaching/GPS/RadioSD3 OD1 Act3 O/…) voorzien op wedstrijden
Tijdens de 3-daagse van België in mei werd GPS-oriëntatie
aangeboden.
Het kende slechts een gering succes. De promotie hiervoor dient
beter gevoerd.
Deze actie wordt verder gezet.

X

X

X

X

X

X

X

X

SD3 OD1 Act4 Meer activiteiten organiseren voor andersvaliden
In de marge van de 3-daagse van België werd een trail-O en een
blind-O activiteit met succes gelanceerd.
Er ontstond een autonome werkgroep Blind-O die in 2013 een 10-tal
Blind-O-activiteiten met succes organiseerde.
Voor 2014 worden een aantal Blind-O-activiteiten geprogrammeerd.
Wat Trail-O betreft zal in 2014 gestart worden met een werkgroep
die de coördinatie doet.
Leden van wandelclubs via de wandelfederaties motiveren om deel te
SD4 OD2 Act1 nemen
Leden van atletiekclubs via de atletiekfederatie motiveren
SD4 OD2 Act2 om deel te nemen
Deze actie werd nog niet pro-actief geconcretiseerd.
Ze blijft geprogrammeerd.
Leden van mountainbike-clubs via de wielerfederatie motiveren om
SD4 OD2 Act3 deel te nemen
Leden van andere sportclubs via hun federatie motiveren om deel te
SD4 OD2 Act4 nemen
Leden van jeugdverenigingen via landelijke
SD4 OD3 Act1 jeugdverenigingen motiveren om deel te nemen
Deze actie werd nog niet pro-actief geconcretiseerd.
Ze blijft geprogrammeerd.
Leden van volwassenenverenigingen via het sociaal cultureel werk
SD4 OD3 Act2 motiveren om deel te nemen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Evaluatie van de acties
Zie hoger in de tabel

Conclusies
-

-

het is niet evident om acties onmiddellijk te laten resulteren in een stijging van ledenaantallen
het beleid van de aangesloten clubs is soms niet federatie-vriendelijk en kan een ledenwerving
tegenhouden
de POP’s bieden mogelijkheden op het vlak van recreatie; er moet een manier gevonden worden
om dit te laten resulteren in extra leden
diversifiëren in oriëntatie-activiteiten is noodzakelijk om voldoende aandacht naar de
oriëntatiesport te kunnen trekken
G-oriëntatiesport is nog onbekend, maar zeker niet onbemind: het opent nieuwe perspectieven
inzake sportpromotie
Via samenwerkingsinitiatieven is ledenuitbreiding mogelijk

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties
Voorlopig worden de geformuleerde doelstellingen aangehouden. Ifv de opmaak van het jaaractieplan
2015 zullen de strategische en operationele doelstellingen alsook de daaraan verbonden acties
geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden.
Aandachtspunten hierbij zijn:
- het belang van een voldoende groot ledenaantal i.f.v. rechtszekerheid en subsidiëring
- de meerwaarde van de POP’s moet meer tot uiting komen
- varianten van de oriëntatiesport bieden kansen tot ledenuitbreiding
- G-sport mag naar het niveau van operationele doelstelling
- Samenwerkingsvormen bieden kansen tot ledenuitbreiding
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Basisopdracht 3:
Organiseren van kaderopleiding en bijscholing
Strategische doelstelling:
BO 3 SD 1 : Een volwaardig aanbod aan sporttechnische opleidingscursussen
aanbieden
Resultaten effectmeting:
2005
Initiator
KMILO
Initiator
Trainer B
Trainer A
TOTAAL

2007

2008
5+4=
9

2009
8+5=
13

2010

2011

2012

9

2013

6

8

2014

2015

2016

X

X

Afgel

X
X

8

9

9

13

6

Evaluatie:
Voor de opleidingscursus Trainer B geprogrammeerd voor 2013, was er net voldoende interesse
vanwege enkele initiatoren.
Uiteindelijk kon de cursus toch niet plaats vinden daar er te weinig kandidaten slaagden voor de
toelatingsproeven.
Het aanbod aan cursussen in de beleidsperiode blijft voorlopig behouden.
De inhoud van de cursustekst voor Trainer B kan intussen verder geactualiseerd worden.
De inhoud van de cursustekst voor Initiator werd in 2012 aangepast.

Strategische doelstelling:
BO 3 SD 2 : Een volwaardig aanbod aan administratieve en sporttechnische
bijscholingen aanbieden aan het vrijwilligerskader van de aangesloten clubs
Resultaten effectmeting:
Sporttechnisch
Ocad tekenen
Ocad baanlegging
Helga
Helga beginners
Baanlegging
EHBO
Omgaan met stress
Kleurenniveuas
TOTAAL

2010
7
6
7
13
9
12

54

2011
20

2012

2013

2014

2015

2016

7
12
15

32

13
3
23

15

Evaluatie:
De meeste geplande sporttechnische bijscholingsinitiatieven werden door omstandigheden
afgelast of konden niet plaats vinden omwille van te lage bezetting, de plotse onbeschikbaarheid
van de lesgever(s) en het uitstellen van de cursus Trainer B.
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In 2014 zal het aanbod opnieuw geprogrammeerd worden en beter afgestemd op de doelgroep
en de docenten. In functie van efficiëntie en in de mate van het mogelijke worden de
afzonderlijke lessen van de cursus initiator opengesteld voor deelname. Tevens zal nog beter
werk gemaakt worden van gerichte promotie.
Administratief
Eventmanagement
Marketing
Int. En ext. Communicatie
Pers en Media
Google docs
Web 2.0
Vergadertechnieken
Omgaan met conflicten
Netwerken
Generatiemanagement
Fondsenwerving
Schermschrijven
TOTAAL

2008
3
4

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4
5
4
4
5
5
5
5

7

9

8

10

10

4
2
6

Evaluatie:
Er is weinig interesse vanwege de VVO-vrijwilligers inzake administratieve bijscholingen.
Toch wordt jaarlijks in samenwerking met partners een beperkt aanbod geprogrammeerd.
Over de gehele beleidsperiode (2013-2016) blijft het streefdoel om 22 initiatieven, sporttechnisch
en administratief, aan te bieden.

Strategische doelstelling:
BO 3 SD 3 : Structurele samenwerkingsverbanden met universiteiten/hogescholen
met een LO-afdeling uitbouwen
Resultaten effectmeting:
Er vonden reeds enkele informele contactmomenten plaats met oa. Thomas More, het ILO-KUL
en HILO te Gent.
De hogescholen VIVES-Campus Torhout uit West-Vlaanderen en de KHLim uit Limburg
programmeren voor hun studenten L.O. een actieve deelname aan één of meerdere oriëntatieactiviteiten via de 5-beurtenkaart.
Evaluatie:
De samenwerking wordt best aan de hand van een samenwerkingsovereenkomst op papier
afgesproken en op regelmatige basis geëvalueerd. Volgende onderwerpen kunnen hierbij aan
bod komen:
o de opleiding- en bijscholingscursussen Oriëntatiesport
o het aanbod aan stages/events
o samenwerking op vlak van eindwerken/onderzoeken
o deelname aan initiaties/wedstrijden
In de loop van de beleidsperiode wordt getracht om twee structurele samenwerkingsverbanden
te concretiseren.
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Basisopdracht 3.1
Kaderopleiding en bijscholing voor sporttechnische verantwoordelijken van
de sportfederatie en de aangesloten clubs
Operationele doelstelling
BO 3 SD 1 OD 1 : de VTS-denkcelwerking van BLOSO maximaal ondersteunen
Resultaten effectmeting:
De geplande cursus Trainer B kon niet doorgaan omwille van de te weinig initiators die in
de toelatingsproeven slaagden.
Evaluatie:
Er zal eerst een nieuwe cursus initiator geprogrammeerd worden in 2014 om de cursus
Trainer B vervolgens opnieuw te programmeren in 2015.

Operationele doelstelling
BO 3 SD 1 OD 2 : de VTS-opleidingen maximaal afstemmen via vergelijking
met toonaangevende buitenlandse modellen
Resultaten effectmeting:
We zijn nog steeds in de inventarisatie-fase.
Het is tevens niet eenvoudig om aan buitenlandse cursussen te geraken. Er is ook een
taalbarrière, vooral inzake oriëntatiecursussen uit het noorden (Fins, Zweeds, Noors,
Deens).
Evaluatie:
Via de denkcel oriëntatiesport zal de bestaande cursus Trainer B en de nog aan te maken
cursus Trainer A vergeleken en eventueel afgestemd worden op buitenlandse
voorbeelden.

Operationele doelstelling
BO 3 SD 1 OD 3 : een meerwaarde koppelen aan het behalen van een diploma
of getuigschrift
Resultaten effectmeting:
Er is nog geen draagvlak om gediplomeerde lesgevers op een andere manier te
waarderen dan niet-(bij)geschoolde vrijwilligers. Er circuleren enkele modellen maar een
uitgesproken VVO-model werd nog niet geformaliseerd.
Evaluatie:
De koppeling van opleiding en bijscholing aan een aangepaste verloning blijft op de rol.
Wanneer de tijd rijp wordt geacht zal er in deze problematiek een standaard ingevoerd
worden.
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Overzicht acties 2013 en relatie met de doelstelling

2016

2015

2014

2013

Actie

Operatio

Strategis

Toelichting bij gebruik van kleuren:
Actie in groene kleur: actie werd succesvol afgewerkt
Actie in oranje kleur:
actie is lopende, nog niet afgewerkt
Actie in rode kleur:
actie is nog niet begonnen
Actie in zwarte kleur: actie werd verdaagd of afgevoerd

Omschrijving Actie

SD1 OD1 Act1 Tweejaarlijks een initiatorcursus oriëntatiesport organiseren
SD1 OD1 Act2 Driejaarlijks een cursus Trainer B organiseren
De cursus werd omwille van te weinig geslaagden voor de
toelatingsproeven afgelast en uitgesteld.
Deze actie zal normaal gezien herhaald worden in 2015 (nog af
te stemmen met de VTS-BLOSO)
SD1 OD1 Act3 Vierjaarlijks een cursus Trainer A organiseren
Opvragen en verzamelen van buitenlandse
SD1 OD2 Act1 opleidingscursussen
Deze actie is lopende maar nog niet afgewerkt. In functie van
de aanpassing van de cursusteksten trainer B en de opmaak
van de cursusteksten Trainer A wordt deze actie verder gezet
i.s.m. de denkcel
SD1 OD2 Act2 Evaluatie en vergelijking van de modellen met Vlaanderen
Bijwerken, aanvullen en heruitgeven van bepaalde VTSSD1 OD2 Act3 cursussen
Opvragen en evalueren van beloningsmodellen van
SD1 OD3 Act1 sporttechnisch gediplomeerden

X
X

X
X

X
X
X

Deze actie is afgewerkt.
Evaluatie en opmaak van een eigen VVO-beloningsmodel (ifv
SD1 OD3 Act2 licenties)
Implementatie van het VVO-beloningsmodel in de VVOSD1 OD3 Act3 jeugdopleiding en Topsportbegeleiding
SD2 OD2 Act1 Jaarlijks een bijscholing organiseren over OCAD
Alle clubs kochten in 2013 OCAD11 aan. De lesgever is er echter
niet in geslaagd om tijdig een beknopte cursus OCAD11 te
plannen en te geven.
Deze actie wordt in 2014 herhaald.
SD2 OD2 Act2 Tweejaarlijks een bijscholing organiseren over baanlegging
Jaarlijks een bijscholing organiseren voor
SD2 OD2 Act3 gediplomeerde trainers
In 2013 kon omwille van allerlei omstandigheden (oa.
onbeschikbaarheid lesgevers, bevallingsverlof personeelslid,…)
de geplande bijscholing niet doorgaan.
De trainers werden wel regelmatig geïnformeerd over
bijscholingsinitiatieven van derden.
Deze actie wordt in 2014 opnieuw gepland.
SD2 OD2 Act4 Tweejaarlijks een bijscholing organiseren voor kaarttekenen

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

Evaluatie van de acties
Zie hoger in de tabel
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Conclusies
De kleine VVO-vijver van sporttechnische en bestuurlijke vrijwilligers maakt dat de geplande
acties soms moeilijk van de grond komen en beperkt of soms geen succes kennen.

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties
Omwille van de belangrijkheid van kaderopleiding en bijscholing blijven voorlopig alle acties
geprogrammeerd.
Voorlopig worden ook de geformuleerde doelstellingen aangehouden. I.f.v. de opmaak van het
jaaractieplan 2015 zullen de strategische en operationele doelstellingen alsook de daaraan
verbonden acties geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden.

Basisopdracht 3.2
Bijscholingen voor het bestuurlijke en het administratieve kader van de
sportfederatie en de aangesloten clubs
Operationele doelstelling
BO 3 SD 2 OD 1
organiseren

: aan de clubs aangepaste administratieve bijscholingen

Resultaten effectmeting:
Administratief
2013
Eventmanagement
Marketing
Int. En ext. Communicatie
Pers en Media
Google docs
Web 2.0
Vergadertechnieken
Omgaan met conflicten
Netwerken
Generatiemanagement
Fondsenwerving
Schermschrijven
TOTAAL

2014

2015

2016

4
2
6

Evaluatie:
VVO organiseert deze initiatieven i.s.m. Dynamo/VSF en collega-federaties VWF en VTB.
Het blijft moeilijk om de VVO-vrijwilligers te motiveren hieraan deel te nemen.

Overzicht acties 2013 en relatie met de doelstelling
Toelichting bij gebruik van kleuren:
Actie in groene kleur: actie werd succesvol afgewerkt
Actie in oranje kleur:
actie is lopende, nog niet afgewerkt
Actie in rode kleur:
actie is nog niet begonnen
Actie in zwarte kleur: actie werd verdaagd of afgevoerd
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X

X

2016

2015

2014

2013

Actie

Operatio

Strategis

Omschrijving Actie
Tweejaarlijks een bijscholing organiseren over het
SD2 OD1 Act1 wedstrijd/ledenprogramma Helga
Actie is afgewerkt.
Ze wordt herhaald in 2014 omdat er meer vraag naar is.
Jaarlijks 2 bestuurlijke bijscholingen organiseren via
SD2 OD1 Act2 Sportac /Dynamo ism partners
Actie is afgewerkt.
Ze wordt jaarlijks herhaald

X

X

X

X

Evaluatie van de acties
Zie hoger in de tabel

Conclusies
Het blijft een moeilijke zaak om de druk bezette VVO-vrijwilliger te motiveren om aan een
bijscholing deel te nemen. Sommige initiatieven zoals de bijscholing voor Helga slaan dan toch
aan en vragen zelfs om herhaling.

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties
Omwille van meer vraag naar het praktisch gebruik van Helga wordt in 2014 een extra cursus
geprogrammeerd.
Inzake de andere bestuurlijke bijscholingen zal via partnerships getracht worden een
aantrekkelijker aanbod te doen.
Er zal nog gerichter promotie gevoerd worden voor deze initiatieven.
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Basisopdracht 3.3

Kaderopleiding en bijscholingen
Operationele doelstelling
BO 3 SD 3 OD 1 : tweejaarlijks met één nieuwe hogeschool en/of universiteit
een samenwerkingsverband afsluiten
Resultaten effectmeting:
Dit bleef tot nu toe beperkt tot informele contacten.
Evaluatie:
Een voorstel van samenwerkingsverband dient opgemaakt. Vervolgens is een formeel
overleg nodig om af te toetsen of een hogeschool/unief wenst in te stappen.

Overzicht acties 2013 en relatie met de doelstelling

Omschrijving Actie
Het vak oriëntatiesport promoten binnen het vast of
SD3 OD1 Act1 facultatief curriculum van de LO-opleiding
Er was nog geen enkel formeel overleg. Er blijkt wel interesse.
Deze actie blijft geprogrammeerd.
Opvolgingstraject aanbieden met het oog op de vorming van
SD3 OD1 Act2 initiators en trainers oriëntatiesport

X

2016

2015

2014

2013

Actie

Operatio

Strategis

Toelichting bij gebruik van kleuren:
Actie in groene kleur: actie werd succesvol afgewerkt
Actie in oranje kleur:
actie is lopende, nog niet afgewerkt
Actie in rode kleur:
actie is nog niet begonnen
Actie in zwarte kleur: actie werd verdaagd of afgevoerd

X

X

X

Evaluatie van de acties
Zie hoger in de tabel

Conclusies
Verdere actie is noodzakelijk gezien het belang van een goede band met de opleidingsinstituten.

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties
Deze actie wordt verder gezet.
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Basisopdracht 4:
Begeleiding van de aangesloten clubs en informatieopdracht uitvoeren
Strategische doelstelling:
BO 4 SD 1 : Optimalisatie van de dienstverlening en begeleiding van de clubs
Resultaten effectmeting:
Het digitaal opvolgsysteem voor klachten i.v.m. dienstverlening en begeleiding van de
clubs is nog niet operationeel. Dit heeft te maken met de installatie van een cloud-systeem
dat vanwege verouderde besturingssystemen niet op alle computers naar behoren
functioneert.
Evaluatie:
Het streefdoel is om alle klachten in dit verband centraal te inventariseren en op te
volgen. Eens het cloud-systeem draait op alle computers zal hiermee gestart worden en
een jaarlijkse evaluatie gebeuren.

Strategische doelstelling:
BO 4 SD 2 : Optimalisatie van de informatieverstrekking aan de clubs
Resultaten effectmeting:
Het digitaal opvolgsysteem voor klachten i.v.m. informatieverstrekking aan de clubs is nog
niet operationeel. Dit heeft te maken met de installatie van een cloud-systeem dat
vanwege verouderde besturingssystemen niet op alle computers naar behoren
functioneert.
Evaluatie:
Het streefdoel is om alle klachten in verband met informatieverstrekking centraal te
inventariseren en op te volgen. Eens het cloud-systeem draait op alle computers zal
hiermee gestart worden en een jaarlijkse evaluatie gebeuren.

Basisopdracht 4.bgl 1
Begeleiding inzake kwaliteitszorg
Operationele doelstelling
BO 4 SD 1 OD 1 : Begeleiding inzake kwaliteitszorg optimaliseren
Resultaten effectmeting:
Indicator 1 kan nog niet gemeten worden vermits het kwaliteitssysteem pas een aanvang
neemt in 2014.
Indicator 2 in dit kader, nl. een draaiboek voor de organisatie van wedstrijden is
afgewerkt.
BLOSO-Rapportering 2013

Werkingsverslag VVO-vzw

24

Evaluatie:
Het draaiboek voor de organisatie van wedstrijden is klaar en naar de clubs verspreid.
Vermits dit in overleg met de clubs werd opgemaakt gaan we er van uit dat dit praktisch
bruikbaar is.

Overzicht acties 2013 en relatie met de doelstelling

2014

2015

2016

2013

Actie

Operatio

Strategis

Toelichting bij gebruik van kleuren:
Actie in groene kleur: actie werd succesvol afgewerkt
Actie in oranje kleur:
actie is lopende, nog niet afgewerkt
Actie in rode kleur:
actie is nog niet begonnen
Actie in zwarte kleur: actie werd verdaagd of afgevoerd

X

X

X

Omschrijving Actie

SD1 OD1 Act1 Invoering van een kwaliteitslabel cfr. IK-sport
Opmaak van een draaiboek voor de organisatie van
SD1 OD1 Act2 wedstrijden

X

Deze actie is afgewerkt.

Evaluatie van de acties
Zie tabel hierboven.

Conclusies
De actie in het kader van kwaliteitszorg zal worden opgestart en verder opgevolgd.

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties
Voorlopig worden ook de geformuleerde doelstellingen aangehouden. I.f.v. de opmaak van het
jaaractieplan 2015 zullen de strategische en operationele doelstellingen alsook de daaraan
verbonden acties geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden.

Basisopdracht 4. bgl 2. (BO4.bgl 2.)
Begeleiding inzake sporttechnische werking
Operationele doelstelling
BO 4 SD 1 OD 2 : Begeleiding inzake sporttechnische werking optimaliseren
Resultaten effectmeting:
Het digitaal opvolgsysteem voor de sporttechnische clubondersteuningsvragen is nog niet
operationeel. Dit heeft te maken met de installatie van een cloud-systeem dat vanwege
verouderde besturingssystemen niet op alle computers naar behoren functioneert.
Evaluatie:
Het streefdoel is om alle clubondersteuningsvragen centraal te inventariseren en op te
volgen. Eens het cloud-systeem draait op alle computers zal hiermee gestart worden.

BLOSO-Rapportering 2013
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Overzicht acties 2013 en relatie met de doelstelling

2015

2016

SD1 OD2 Act2 Evaluatie wedstrijdreglementen
De wedstrijdreglementen worden jaarlijks via de S&K-commissie
geëvalueerd en eventueel bijgestuurd.
Deze actie wordt verdergezet.
Opmaak van het beleidsplan MEVS ism de VVO-MEVSSD1 OD2 Act3 commissie (ifv FO Prioriteitenbeleid)
Deze actie werd nog niet gestart.
Een commissie MEVS zal worden opgericht.
Deze actie blijft geprogrammeerd.

2014

Omschrijving Actie
Ondersteuning bieden op het vlak van
SD1 OD2 Act1 wedstrijdverwerking (inschrijven/resultaten)
Deze actie werd gestart maar is nog niet beëindigd.
Niet alle clubs zijn even georganiseerd en uitgerust om de
wedstrijdverwerking automatisch te doen.
Deze actie wordt verder gezet

2013

Actie

Operatio

Strategis

Toelichting bij gebruik van kleuren:
Actie in groene kleur: actie werd succesvol afgewerkt
Actie in oranje kleur:
actie is lopende, nog niet afgewerkt
Actie in rode kleur:
actie is nog niet begonnen
Actie in zwarte kleur: actie werd verdaagd of afgevoerd

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Evaluatie van de acties
Zie tabel hierboven

Conclusies
Enkele acties in het kader van sporttechnische clubondersteuning werden opgestart en vereisen
verdere en/of voortdurende opvolging.

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties
Voorlopig worden ook de geformuleerde doelstellingen aangehouden. Ifv de opmaak van het
jaaractieplan 2015 zullen de strategische en operationele doelstellingen alsook de daaraan
verbonden acties geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden.

BLOSO-Rapportering 2013
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Basisopdracht 4.bgl 3 (BO4bgl 3)
Begeleiding inzake bestuurs- en administratieve werking
Operationele doelstelling
BO 4 SD 1 OD 3
optimaliseren

: Begeleiding inzake bestuur- en administratieve werking

Resultaten effectmeting:
Het digitaal opvolgsysteem voor de administratieve clubondersteuningsvragen is nog niet
operationeel. Dit heeft te maken met de installatie van een cloud-systeem dat vanwege
verouderde besturingssystemen niet op alle computers naar behoren functioneert.
Evaluatie:
Het streefdoel is om alle clubondersteuningsvragen centraal te inventariseren en op te
volgen. Eens het cloud-systeem draait op alle computers zal hiermee gestart worden.

Overzicht acties 2013 en relatie met de doelstelling

BLOSO-Rapportering 2013
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2015

2016

SD1 OD3 Act3 Opmaak van een ICT-plan
Deze actie werd gestart maar nog niet beëindigd.
Het heeft te maken met een cloud-systeem dat door
hardwareproblemen nog niet naar behoren functioneert.
Vervrouwelijking van de RVB en de commissies van VVO
SD1 OD3 Act4 (streefdoel 1/3)
In 2013 werd een eerste sensibiliseringsactie gevoerd. Het
resulteerde in de aanstelling van een vrouwelijke voorzitter
vanaf 2014.
Deze actie wordt verder gezet ifv de vervrouwelijking van de
adviescommissies.
Evaluatie administratief- en huishoudelijk reglement,
SD1 OD3 Act5 statuten
Deze actie wordt in principe jaarlijks door de clubs opgevolgd.
Het is wenselijk dat de reglementen en de statuten niet met de
bril vanuit de clubs, maar wel vanuit VVO eens geëvalueerd
worden en eventueel geupdate worden.

2014

Omschrijving Actie
Aanwezigheidspolitiek in sportraden van gemeentes,
SD1 OD3 Act1 regio’s en provincies verbeteren
Actie werd gestart en een eerste inventarsatie gebeurde.
Deze actie wordt voortgezet.
Aanwezigheidspolitiek in lokale, regionale, provinciale
SD1 OD3 Act2 en nationale organen structureel verankeren
Actie werd gestart en een eerste inventarisatie gebeurde.
Deze actie wordt voortgezet.
Het is van belang dat VVO een zorgvuldig netwerk uitbouwt.

2013

Actie

Operatio

Strategis

Toelichting bij gebruik van kleuren:
Actie in groene kleur: actie werd succesvol afgewerkt
Actie in oranje kleur:
actie is lopende, nog niet afgewerkt
Actie in rode kleur:
actie is nog niet begonnen
Actie in zwarte kleur: actie werd verdaagd of afgevoerd

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Invoeren van een boordtabel op de RvB ter opvolging
SD1 OD3 Act6 van het beleidsplan
De boordtabel werd aangemaakt en zal na deze eerste
rapportering op 3-maandelijkse basis gebruikt worden om de
VVO-werking te evalueren.
Deze actie wordt verder gezet.
SD1 OD3 Act7 Evaluatie en bijsturing werking commissies, DB en RVB
Occasioneel wordt de werking door een commissie of het
bestuur geëvalueerd of bijgestuurd.
Het is wenselijk dat de bestuurlijke werking vanuit VVOstandpunt wordt bekeken, geëvalueerd en eventueel
bijgestuurd.
Deze actie blijft geprogrammeerd.
Toetsen van de VVO-werking aan de vigerende wetten en
SD1 OD3 Act8 decreten

Evaluatie van de acties:

X

X

X

X

X

X

X

X

Zie hoger in de tabel

Conclusies
Verschillende acties in het kader van bestuurlijke en administratieve ondersteuning werden
opgestart. Vermits de meeste nog niet konden afgewerkt worden, blijkt het belang ervan.

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties
De meeste acties moeten gezien hun belang verder opgevolgd worden.
Voorlopig worden ook de geformuleerde doelstellingen aangehouden. Ifv de opmaak van het
jaaractieplan 2015 zullen de strategische en operationele doelstellingen alsook de daaraan
verbonden acties geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden.

Basisopdracht 4.bgl 4
Begeleiding inzake sportpromotionele werking
Operationele doelstelling
BO 4 SD 1 OD 4 : Begeleiding inzake sportpromotionele werking
BO 4 SD 1 OD 4 : Begeleiding inzake sportpromotionele werking optimaliseren
Resultaten effectmeting:
Het basis-huisstijldraaiboek is volledig klaar. De meeste VVO-huisstijldragers zijn
aangemaakt en worden zo veel mogelijk gebruikt of toegepast.
Het sponsordossier staat geprogrammeerd voor 2014.
Evaluatie:
De aandacht voor de huisstijl moet permanent actueel blijven. De clubs moeten hiervan
nog meer bewust gemaakt worden.

Overzicht acties 2013 en relatie met de doelstelling
Toelichting bij gebruik van kleuren:
Actie in groene kleur: actie werd succesvol afgewerkt
Actie in oranje kleur:
actie is lopende, nog niet afgewerkt
Actie in rode kleur:
actie is nog niet begonnen
Actie in zwarte kleur: actie werd verdaagd of afgevoerd
BLOSO-Rapportering 2013
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2016

2015

2014

2013

Actie

Operatio

Strategis

Omschrijving Actie

SD1 OD4 Act1 Opmaak en invoering van een huisstijl-draaiboek
Deze actie werd gedeeltelijk afgewerkt.
Het blijft de opdracht om de VVO-huisstijl in de clubs en op de
wedstrijden ook toe te passen.
Deze actie blijft verder geprogrammeerd.
Opmaak van een sponsordossier ifv de organisatie van Vlaamse,
SD1 OD4 Act2 nationale en internationale wedstrijden

X

X

Evaluatie van de acties Zie hoger in de tabel

Conclusies
Het huisstijlgebeuren vereist een voortdurende aandacht. Het éénvormig naar buiten komen is
belangrijk voor de uitstraling van VVO.

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties
Voorlopig worden de geformuleerde doelstellingen aangehouden. I.f.v. de opmaak van het jaaractieplan
2015 zullen de strategische en operationele doelstellingen alsook de daaraan verbonden acties
geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden.

Basisopdracht 4.inf 1
Informatieverstrekking met betrekking tot het eigen beleid en de eigen
organisatie aan de sportclubs en hun aangesloten leden
Operationele doelstelling
BO 4 SD 2 OD 1 : Informatieverstrekking mbt het eigen beleid en de eigen
organisatie optimaliseren
Resultaten effectmeting:
Bijlage
Nieuwsbrief (digitaal)

2013
11
9

2014

2015

2016

Evaluatie:
Bijna maandelijks werd een geprinte bijlage opgemaakt en verspreid naar de aangesloten
leden.
De digitale nieuwsbrief werd in 2013 negen maal opgemaakt en verspreid naar de VVOvrijwilligers en bestuursleden.

BLOSO-Rapportering 2013
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Overzicht acties 2013 en relatie met de doelstelling

2013

2014

2015

2016

Actie

Operatio

Strategis

Toelichting bij gebruik van kleuren:
Actie in groene kleur: actie werd succesvol afgewerkt
Actie in oranje kleur:
actie is lopende, nog niet afgewerkt
Actie in rode kleur:
actie is nog niet begonnen
Actie in zwarte kleur: actie werd verdaagd of afgevoerd

X

X

X

X

X

X

X

X

Omschrijving Actie

Periodiek verspreiden van de bijlages voor de
SD2 OD1 Act1 clubtijdschriften ifv de leden
Actie werd afgewerkt (11 uitgaves)
Actie wordt verder gezet
Periodiek verspreiden van een interne nieuwsbrief ifv de
SD2 OD1 Act2 clubverantwoordelijken
Actie werd afgewerkt (9 uitgaves)
Actie wordt verder gezet

Evaluatie van de acties

Zie hoger in de tabel

Conclusies
De acties in het kader van informatieverschaffing zijn een traditie en worden aangehouden.

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties
Voorlopig worden de geformuleerde doelstellingen aangehouden. I.f.v. de opmaak van het jaaractieplan
2015 zullen de strategische en operationele doelstellingen alsook de daaraan verbonden acties
geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden.

Basisopdracht 4.inf 2
Maatregelen om alle interne en externe communicatie te verbeteren
Operationele doelstelling
BO 4 SD 2 OD 2 : Optimalisatie van interne en externe communicatie
Resultaten effectmeting:
Een bevraging via enquête werd nog niet gedaan.
Evaluatie:
Het is wel de bedoeling om een tevredenheidenquête te doen.

Overzicht acties 2013 en relatie met de doelstelling
Toelichting bij gebruik van kleuren:
Actie in groene kleur: actie werd succesvol afgewerkt
Actie in oranje kleur:
actie is lopende, nog niet afgewerkt
Actie in rode kleur:
actie is nog niet begonnen
Actie in zwarte kleur: actie werd verdaagd of afgevoerd
BLOSO-Rapportering 2013
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Evaluatie van de acties

2013

2014

2015

2016

Actie

Operatio

Strategis

Omschrijving Actie
Uitbouw van een interactieve website via sociale media, carpoolSD2 OD2 Act1 forum,…
Deze actie werd afgewerkt maar wordt permanent voortgezet.
De website wordt permanent geactualiseerd en er werd een
facebook-pagina voor VVO aangemaakt.
De website van de ploegen werd ook operationeel.
Opmaak van en implementatie van intern- en extern
SD2 OD2 Act2 communicatieplan

X

X

X

X

X

X

Zie hoger in de tabel.

Conclusies
De inspanningen inzake externe communicatie via de website worden aangehouden en leveren
hoe langer hoe meer positieve commentaren.

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties
Voorlopig worden de geformuleerde doelstellingen aangehouden. Ifv de opmaak van het
jaaractieplan 2015 zullen de strategische en operationele doelstellingen alsook de daaraan
verbonden acties geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden.
Omwille van uitbreiding van het activiteitenaanbod (trail-O, Blind-O, MTB-O) zal de website
verder uitgebouwd worden.

BLOSO-Rapportering 2013
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Basisopdracht 5:
Promoten van de eigen sporttak
Strategische doelstelling:
BO 5 SD 1 : Toepassing van de nieuwe huisstijl bij alle aspecten van de sportpromotionele
werking
Resultaten effectmeting:
De lijst van items uit het huisstijldraaiboek werd nog niet afgepunt.
Er werd nog geen systematische controle gedaan.
Evaluatie:
De concrete evaluatie zal op een later tijdstip plaatsvinden.

Operationele doelstelling
BO 5 SD 1 OD 1 : Alle VVO-drukwerken/attributen hebben een herkenbare VVO-look
Resultaten effectmeting:
Op VVO-niveau kregen een groot deel van de communicatiedragers reeds een vernieuwde
VVO-look. Er werd nog geen systematische controle en/of steekproeven gedaan.
Evaluatie:
De concrete evaluatie zal op een later tijdstip plaatsvinden.

Operationele doelstelling
BO 5 SD 1 OD 2 : Uitgave van een nieuwe VVO-promotiefolder
Resultaten effectmeting:
In 2013 werd een nieuwe VVO-folder ontworpen en gedrukt. Hij werd een eerste maal
gericht verspreid naar belangrijke sportcentra, sportdiensten en andere stakeholders.
In 2014 zal hij verder volgens plan verspreid worden.
Evaluatie:
Deel 1 van dit doel is gerealiseerd. Deel 2 of de verdere verspreiding is in 2014 aan de
orde.

Strategische doelstelling:
BO 5 SD 2 : Via samenwerkingsverbanden de oriëntatiesport promoten
Resultaten effectmeting:
Na de organisatie van de succesvolle 3-daagse van België in en rond Genk in mei 2013 was de
sportdienst van de stad Genk meer dan geïnteresseerd om de oriëntatiesport verder te
promoten.
Zij programmeerde in het kader van de start-to-move-lessen een lessenreeks van 6 lessen Startto-oriënteer. De lessenreeks gaat door in 2014 in het stedelijk sportcentrum Genk.
BLOSO-Rapportering 2013
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Evaluatie:
De voorbereiding van dit pilootproject verliep alvast voortreffelijk. Het VVO-secretariaat bij
monde van Sonia Goossens, Luc Bouve van Hamok als lesgever en de sportdienst van de stad
Genk vullen elkaar perfect aan in een veelbelovend samenwerkingsverband.

Operationele doelstelling
BO 5 SD 2 OD 1 : de oriëntatiesport lanceren in aantrekkelijke gemeentes en/of
steden

Resultaten effectmeting:
Het is nog te vroeg om deze doelstelling te evalueren. De gemeentes Genk, Dessel,
Vorselaar, Zonhoven en Beringen gaven in 2013 reeds te kennen om ook de
oriëntatiesport een meer performante plaats te willen geven in het sportaanbod.
Evaluatie:
Zal jaarlijks plaatsvinden; voorlopig is er nog geen concreet initiatief om een O-kern of Oclub op te richten.

Strategische doelstelling:
BO 5 SD 3 : Participeren aan lokale, regionale en landelijke sportpromotionele initiatieven
Resultaten effectmeting:
Activiteit

Plaats
Tongeren - L
Haasrode – VB
Kessel-lo - VB
Hofstade – VB

2013
# dagen
1
4
1
1

2013
# deeln.
500
1000
63
75

Sportkicks
DAS-beurs VB
Sportdag
Zomersportpromotie
Initiatie AVT
Gordelfestival
Gordelfestival
Blind-O
Sporteldag
Limb.
Initiatie
DAS-beurs L

Hechtel – L
Hofstade – VB
Huizingen – VB

1
1
1

20
15
1

Dilsen – L

1

80

1
3
15

214
800
2768

Grobbendonk
Genk

2014

2015

2016

Evaluatie:
Met 10 initiatieven, 15 lesdagen en meer dan 2500 deelnemers is VVO met haar medewerkers en
vrijwilligers performant aanwezig op lokale, regionale en landelijke sportpromotionele initiatieven.
BLOSO-Rapportering 2013
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Operationele doelstelling
BO 5 SD 3 OD 1 : actief meewerken aan minstens 1 landelijke sportpromotionele
activiteit van BLOSO per jaar
Resultaten effectmeting:
VVO was actief aanwezig op de zomersportpromotietoer in Hofstade op 30 juni 2013 en
op het vernieuwde Gordelfestival in Huizingen en Hofstade op 1 september 2013
Evaluatie:
Voor de zomersportpromotietoer kwamen 75 deelnemers opdagen en op het vernieuwde
Gordelfestival slechts 16.
Er werd nog niet voorzien in een opvolgtraject.

Operationele doelstelling
BO 5 SD 3 OD 2 : actief meewerken aan minstens 1 interessante regionale
sportpromotionele activiteit per provincie
Resultaten effectmeting:
VVO was actief aanwezig op 2 DAS-beurzen; één in Haasrode van 22 tot 25 april 2013 en
één in Genk van 20 tot 22 november 2013.
Evaluatie:
Voor de DAS-beurs in Haasrode kwamen 1000 lln. opdagen; voor de DAS-beurs in Genk
ongeveer 800.
Er werd nog niet voorzien in een opvolgtraject.

Operationele doelstelling
BO 5 SD 3 OD 3 : actief meewerken aan minstens 2 interessante lokale sportpromotionele
activiteiten per jaar

Resultaten effectmeting:
VVO was op lokaal vlak actief in Kessel-lo, Koersel en Grobbendonk voor een initiatie of
sportdag.
Evaluatie:
Voor de 3 lokale sportpromotionele initiatieven kwamen ongeveer 300 deelnemers
opdagen. Er werd nog niet voorzien in een opvolgtraject.

Overzicht acties 2013 en relatie met de doelstelling
Toelichting bij gebruik van kleuren:
Actie in groene kleur: actie werd succesvol afgewerkt
Actie in oranje kleur:
actie is lopende, nog niet afgewerkt
Actie in rode kleur:
actie is nog niet begonnen
Actie in zwarte kleur: actie werd verdaagd of afgevoerd
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SD1 OD2 Act2

SD2 OD1 Act1

SD2 OD1 Act2
SD2 OD1 Act3
SD2 OD1 Act4
SD3 OD1 Act1

SD3 OD1 Act2
SD3 OD2 Act1

SD3 OD2 Act2
SD3 OD3 Act1

Deze actie is afgewerkt.
Uitvoering verspreidingsplan nieuwe VVOpromotiefolder
Een eerste verspreiding van de nieuwe VVO-folder is
gebeurd.
Deze actie dient jaarlijks gericht herhaald.
Interessante scholen(gemeenschappen) selecteren
en contacteren
VVO en haar aangesloten clubs spelen maximaal in op de
vragen van scholen of schoolgemeenschappen voor het
organiseren van initiaties en sportdagen.
De actie om zelf en pro-actief scholen te contacteren blijft
geprogrammeerd

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Initiaties, sportkampen en start to-O 's organiseren
Oriëntatiekaart tekenen en eventueel (permanente)
parcours uitbouwen
Oprichten nieuwe O-kern en/of O-club
Evaluatie van en participatie aan minstens één
landelijk sportpromotioneel evenement
Er werd deelgenomen aan de zomersportpromotietoer in
Hofstade en de vernieuwde Gordel in Huizingen en Hofstade
Een grondige evaluatie is nog niet gebeurd.
Deze actie blijft geprogrammeerd
Uitwerken opvolgingstraject van landelijk sportpromotioneel
evenement
Evaluatie van en deelname aan 2 DAS-beurzen in
(regionale) beurtrol per jaar
Er werd deelgenomen aan de DAS-beurs te Haasrode en
Genk.
Een grondige evaluatie is nog niet gebeurd.
Deze actie blijft geprogrammeerd.
Uitwerken van opvolgingstraject van minstens één dasbeurs per jaar
Participeren aan het evenement Antwerpen
Europese Sporthoofdstad 2013

2016

Aanmaak van een nieuwe VVO-promotiefolder

SD1 OD1 Act2

2015

SD1 OD2 Act1

SD1 OD1 Act1

2014

2013

Actie

Operatio

Strategis

SD1 OD1 Act3

Omschrijving Actie
Ontwerper aanstellen voor alle gedrukt
promomateriaal voor de volledige beleidsperiode
De voornaamste huisstijldragers werden door een
ontwerper aangemaakt. Het nieuw aan te maken drukwerk
wordt echter niet meer uitbesteed, maar in eigen beheer
ontworpen.
Deze actie is nog niet afgewerkt.
Systematisch gebruik van VVO-promomateriaal op Vlaamse,
Nationale en Intern. Wedstrijden
Implementatie van de huisstijl in bepaald promomateriaal
gebruikt door de clubs

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actie werd niet uitgevoerd.
SD3 OD3 Act2
SD3 OD3 Act3

Uitwerken van opvolgingstraject via Antwerpen Sportstad
Participatie aan minstens één interessante lokale
sportpromotionele activiteit per jaar
Deze actie werd in Kessel-lo, Koersel en Grobbendonk
uitgevoerd.
De actie blijft geprogrammeerd.

Evaluatie van de acties
BLOSO-Rapportering 2013

X

Zie hoger in de tabel
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Conclusies
Een eerste aantal acties werden met succes opgestart en uitgevoerd. De evaluatie ervan dient
evenzeer verzorgd en geprogrammeerd te worden teneinde beter te kunnen bijsturen.
In functie van duurzaamheid dienen opvolgtrajecten te worden voorzien.

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties
Voorlopig worden de geformuleerde doelstellingen aangehouden. Ifv de opmaak van het
jaaractieplan 2015 zullen de strategische en operationele doelstellingen alsook de daaraan
verbonden acties geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden.

BLOSO-Rapportering 2013
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