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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
%

2009

2010

2011

15173

12695

12930

2012
13000
13513

2013
13390
15063
+ 1673
+ 16%

#
+3%
+1656

2014
13926
15046
+1120
+ 8%

2015
14483

2016
15062

Evaluatie:
De doelstelling is opnieuw ruim gehaald. Na de geslaagde internationale Driedaagse van Belgie in 2013
is de Internationale wedstrijd Junior European cup (JEC2014) ook een succes met een goede binnen- en
buitenlandse bezetting. Het totaal aantal vergunningen ligt 8% hoger dan verwacht.

Operationele doelstelling
BO 1 SD 1

OD 1 : De wedstrijdkalender evalueren en evenwichtig samenstellen

Resultaten effectmeting:
Er werd in 2014 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 ook in 2014 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 werd een eerste voorzichtige poging gedaan om een aantal
kwaliteitscriteria voor kaarten op te stellen, maar het draagvlak om hiermee door te gaan is
voorlopig te klein.
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Operationele doelstelling
BO 1 SD 1

OD 3 : Duurzame openingen creëren doorheen de groene muur

Resultaten effectmeting:
Er vonden in 2014 twee vergaderingen plaats met het Agentschap Natuur en Bos i.f.v. de
bespreking van de kalender.
De samenwerking bleef eerder beperkt door de grote werkbelasting van onszelf vanwege de
JEC2014.
Ook de contactpersoon van ANB-limburg kreeg ondanks de SIGGIS-tool de machtiging niet tijdig
klaar, eveneens omwille van hoge werkdruk, met alle gevolgen van dien voor de kalender 2015.

‘

Evaluatie:
Het blijft noodzakelijk om op regelmatige basis een ontmoeting te hebben met de ANBverantwoordelijken. De contacten zijn cruciaal om een goede oriëntatiekalender te kunnen samen
stellen.
In Limburg zal aangestuurd worden op een overleg met het ANB-diensthoofd Limburg.
Het contact met ANB-Vlaanderen verloopt eerder positief.

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
Deelnames
Niet-VVO-ers
Deelnames
VVO-ers
TOTAAL
% Buitenl.
% verschil

2010
480

2011
581

2012
658

2013
568

2014
788

1353

1198

1285

1521

1351

1833
26,2 %

1779
32,6 %
+ 6,4%

1943
33,9%
+1,3%

2089
27,2%
-6,7%

2139
36,8%
+9,6%

2015

2016

Evaluatie:
De inspanningen die gedaan werden voor de jaarlijkse Sylvester 5-daagse leveren resultaat op inzake
het totaal aantal inschrijvingen; op het vlak van deelname door niet VVO-ers en buitenlanders werd met
de uitgave 2014 een kentering ingezet. Het lanceren van de nieuwe Sylvester-formule in 2014 blijkt in
tegenstelling tot wat sommige mede-organisatoren beweren toch in de verwachte stijging van niet-VVOers te resulteren. Het feit dat er een terugval is bij de eigen leden (VVO-ers) is wellicht te verklaren door
het in rekening nemen van de 5 resultaten ipv 4 van de 5. In 2014 was er tevens één dag met extreme
koude en slecht weer.
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 2014 werd zoals gepland de JEC2014 (3-5/10) en de Sylvester-5daagse (26-30/12)
georganiseerd. Het zijn mooie evenementen die de nodige uitstraling voor VVO betekenen.
Evaluatie:
De JEC2014 (Junior European Cup) met als uitvalsbasis Centerparcs Kempense Meren te MOL
was vrij succesvol met zowel op sportief als op organisatorisch vlak vele positieve commentaren.
JEC2014 - MOL
Kempense Meren
Aantal landen
Buitenl. Deeln. JEC
Belg. Deeln. JEC
Spectators Buitenl.
Spectators VVO
Totaal deelnames

Dag 1
Sprint
Lommel Stad
Lommel
3/10/2014
14
193
11
44
66
328

Dag 2
LD (MD)
Weyervlakte
Hechtel-Eksel
4/10/2014
14
193
11
95
138
437

Dag 3
Aflossing (LD)
Sahara
Lommel
5/10/2014
14
193
11
70
146
420

Het totaal aantal deelnames over de 3 dagen komt hiermee op 1185.
De Sylvester-5 daagse 2014 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
Deelnames niet-VVO
Deelnames niet-VVO -18j
Deelnames niet-VVO +18j
VVO-leden
VVO-leden -18j
VVO-leden +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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2014
788
91
697

1351
267
1084

2139
73
87
86
38
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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
Junioren
A-finale
B-finale
C-finale
# deelnames
# atleten/ploeg
Seniors
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

2014
0
4
5
5
11
1
5
3
5
6
5
6
6
11
14
6
15
14
21
31

Evaluatie:
Bij de beloften vielen de resultaten wat tegen in vergelijking met wat te verwachten was.
Bij de junioren zijn er in vergelijking met de voorgaande jaren duidelijk minder A-finales. Dit is deels te
wijten aan een beperkte deelname aan het Europees - en Wereldkampioenschap. Een atlete, die de
voorgaande jaren met enkele A-finales naar huis kwam, blesseerde zich vóór aanvang van de
kampioenschappen.
Vanaf 2015 is er een nieuwe gemotiveerde juniorentrainer die deze atleten gaat proberen naar een hoger
niveau te tillen.
Bij de seniors valt duidelijk op dat de beste prestaties behaald worden op de discipline Sprint.

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.
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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 2014 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
SD

OD

Act

Omschrijving Actie

SD1

SD1

OD1 Act1 Streven naar regionale spreiding van wedstrijden
(provincies)
In dit kader werden nog geen gerichte acties opgezet. Ze blijven
geprogrammeerd
OD1 Act2 Meer fiets-O organiseren

SD1

Enkele bijeenkomsten van de werkgroep MTB-O leverden een nieuwe
dynamiek, maar ANB strooit voorlopig roet in de plannen.
Interessante MTB-O-gebieden worden beperkt tot de vaste MTB-Oroutes van BLOSO
OD1 Act3 Meer stads-O organiseren

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SD1

Omwille van de broedperiode wijken de clubs in het voorjaar uit naar
mooie en interessante stadskaarten voor sprint-oriëntatiewedstrijden
OD1 Act4 Meer lentelopen organiseren

X

X

X

SD1

De clubs werden gesensibiliseerd om op woensdag meer regionale
wedstrijden te organiseren. Voorlopig met een beperkte respons.
OD1 Act5 Meer biatlon-O organiseren

X

X

X

SD1

OD1 Act6 Opvolging actieve/niet-actieve leden per club

X

X

X

X

X

X

X

Er werden nog geen specifieke acties opgezet

SD1

Actie levert interessante info op om gerichter te promoten ifv de
stijging van het aantal vergunningen
Actie wordt verdergezet
OD2 Act1 Digitale inventarisatie van alle kaarten en potentiële
kaartgebieden
Actie is bezig en maakt de bestuursvrijwilligers bewust van het belang
van de huidige en de toekomstige kaarten.
Kaarten provincie Limburg en Antwerpen zijn gedigitaliseerd.
Actie wordt verder gezet voor andere provincies, alsook de ter
beschikking stelling in de cloud/website
Wat potentiële kaartgebieden betreft werd nog geen concrete actie
genomen.

BLOSO-Rapportering 2014

Werkingsverslag 2014 VVO-vzw

6

SD1

OD2 Act2 Aantal nieuwe kaarten in zwakkere provincies verhogen

SD1

OD2 Act3

SD1

OD3 Act1

SD1

OD3 Act2

SD1

OD3 Act3

SD2

OD1 Act1

X

Voor deze actie werden nog geen concrete initiatieven genomen,
behalve een informeel gesprek met een vertegenwoordiger uit W-Vl.
Onderzoek naar liberalisering kaarten cfr. auteursrechtenproblematiek
(SABAM)
Deelname aan de activiteiten van de nieuwe kennis- en
X
infocel ivm sport en natuur (BLOSO)
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
X
toegankelijkheidsbesluit ifv duurzame oriëntatiesport
Er werd nog geen concreet resultaat geboekt. Na de evaluatie van het
Strategisch plan van het Agentschap Natuur en Bos kan deze actie
weer opgenomen worden.
Actie wordt verdergezet omwille van belang van goede band met ANB
Opzetten en onderhouden van duurzame contacten met
X
cruciale beleidsorganen (ANB-Militairen-...
Actie wordt voortdurend bewaakt en hetzij door vaste
personeelsleden, hetzij door bestuursvrijwilligers ingevuld.
Actie wordt verder gezet.
Organisatie JEC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Deze actie werd succesvol afgewerkt (zie hoger)
SD2

OD1 Act2 Organisatie Interland

X

SD2

OD1 Act3 Organisatie Sylvester 5-daagse

X

X

X

X

SD2

Actie werd afgewerkt.
Actie wordt voortgezet.
Er wordt gestreefd naar een hogere bezetting vanwege niet-VVO-ers
(buitenland) en VVO-ers
OD1 Act4 Organisatie 3-daagsen/meerdaagsen

X

X

X

X

SD3

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)
OD1 Act1 Oprichting van een jeugdsportcommissie

X

X

X

X

X

X

X

In 2013 werd beslist om deze commissie voorlopig niet op te richten.
SD3

OD1 Act2 Opmaak van een jeugdsportbeleidsplan

SD3 OD1

SD3 OD1

In 2013 werd beslist om voorlopig geen jeugdsportbeleidsplan op te
maken.
Act3 Uitbouw van een trainerspool ifv jeugdopleiding
(samenvoeging met SD3 OD2 Act2 = trainerspool ifv
topsportbegeleiding)
Er zijn geen VTS-cursussen initiator en trainer B doorgegaan
waardoor het aantal gediplomeerde trainers niet verhoogd werd.
In 2014 werd een nieuwe juniorentrainer aangesteld voor 2015.
Voor de Allerheiligenstage konden we nieuwe begeleiders aantrekken.
We proberen hen te motiveren om op termijn zelf trainingsoefeningen
te maken en een groep te begeleiden.
Act4 Invoeren van een talentdetectiesysteem op basis van
technische niveaus
Er werd nog geen talentdetectiesysteem uitgewerkt. We zijn wel
reeds gestart met het verder uitwerken en implementeren van een
bestaand kleurensysteem.
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SD3

SD3

SD3

SD3

SD3

OD1 Act5 Indienen en uitwerken van een gesubsidieerd
jeugdsportproject (FO Jeugdsport BLOSO)
In 2013 werd beslist om voorlopig geen jeugdsportproject in te
dienen.
OD2 Act1 Opmaak van een VVO-topsportbeleidsplan ifv erkenning als
topsporttak (FO Topsport - BLOSO)
In 2013 werd beslist om voorlopig geen topsportbeleidsplan op te
maken.
OD2 Act2 Uitbouw van een trainerspool ifv topsportbegeleiding
Deze actie werd samengevoegd met SD3 OD1 Act3 (=uitbouw van
een trainerspool ifv jeugdopleiding)
OD2 Act3 Technisch hoogstaande vervolmakingsstages organiseren
voor jrs. en srs.
Deze actie blijven we goed opvolgen.
De junioren namen deel aan een weekendstage in de Ardennen,
EYOC-stage Macedonië en JWOC-stage in Bulgarije.
De seniors namen deel aan een weekendstage in de Ardennen en een
stage in Kroatië en Slovenië.
OD2 Act4 Topatletenranking maken op basis van Vlaamse, nat. en
internat resultaten
Deze ranking werd opgemaakt, maar wordt enkel intern gebruikt.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Evaluatie van de acties:
Zie hoger in de tabel
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.
Het ANB-verhaal inzake de opmaak van een evenwichtige en interessante wedstrijdkalender wordt een bijzonder
belangrijk item.
De ploegencommissie, die recentelijk een opdeling jeugdsport en topsport onderging, kan alvast een aanvang
maken, ter voorbereiding van een onderbouwde jeugd- en topsportvisie.
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 2016
zullen de strategische en operationele doelstellingen alsook de daaraan verbonden acties geëvalueerd en
eventueel bijgestuurd worden.
Voor 2015 gelden alvast volgende aandachtspunten:
- de wedstrijdkalender moet zo evenwichtig mogelijk en haalbaar samengesteld worden
- het digitaal kaartenkadaster moet verder op punt gezet en geëvalueerd worden
- het ANB-verhaal en de daaraan verbonden decreten en besluiten verdienen bijzondere aandacht ifv een
goede samenwerking met ANB
- er wordt met belangstelling uitgekeken naar de implementatie van het kleurensysteem door de afdeling
jeugdsport van de ploegencommissie
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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 2012

499
1019

492
1058

486
1069

1518

1550

1555

1500

2013

84
1666
1550
+116
+7,5%

2014
598
1166
98
1764
1612
+152
+9,4
%

2015

2016

1676

1744

Evaluatie:
De eerste geplande ledenstijging wordt zonder problemen gehaald (+7,5%). Ook het tweede jaar van
de beleidsperiode slagen we er in om het ledenaantal te doen stijgen. Het aantal dat werd vooropgezet
voor 2016 werd reeds overschreden. De intentie is alleszins om de stijgende trend te kunnen aanhouden?

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

252

238

218

341

201
2
333

2013

2014

286
350
- 64

336
367
-31
-8%

- 18%

2015

2016

386

405

Evaluatie:
De kinder-O-werking begint zijn vruchten af te werpen. De achterstand mbt de doelstelling
verkleint. Er komen op één jaar tijd 50 leden van -18j bij. Hopelijk kunnen we deze trend
aanhouden.
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Operationele doelstelling
BO 2 SD 1 OD 2 : Het aantal aangesloten volwassen leden stijgt met minstens 3,7 %
per jaar
Resultaten effectmeting:
Totaal # leden
+ 18 jaar
Doelstelling BLP
Verschil
Verschil %

2009
1280

2010
1332

2011
1214

2012
1155

2013
1380
1200
+ 180
+15%

2014
1428
1244
+184
+15%

2015

2016

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

7
9
-2

10
10

11
11

Evaluatie:
In 2014 is het aantal clubs stabiel gebleven. Tot nu toe hebben wij geen mensen kunnen
motiveren om een nieuwe club op te richten. 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

2009
107

2010
303

2011
279

2012
232

25

24

53

25

2013
264
+32
30
+5

2014
226
-38
33
+3

2015

2016

Evaluatie:
Ondanks het een aantal minder verkochte 5-beurtenkaarten sluiten toch meer leden aan. Een
verdere opvolging van dit systeem alsook een doorgedreven promotie is noodzakelijk om vruchten
te kunnen afwerpen.
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Strategische doelstelling:
BO 2 SD 2 : De permanente oriëntatieparcours (POP) blijvend promoten en
onderhouden
Resultaten effectmeting:
In 2014 zijn er voor 27 POP’s meters/peters gevonden. Meer dan de helft onder hen heeft in 2014 al een
eerste controle uitgevoerd.
POP’s up to date
Aantal POP’s
Doel uit BLP = 80%
% tov doel

2012
38

2013
0
31
0%

2014
18
31
58%

2015

2016

31

31

Evaluatie:
In 2014 hebben we een inhaalbeweging uitgevoerd in de zoektocht naar Meters/Peters POP’s, met
gunstig resultaat. De clubs werden opnieuw gesensibiliseerd om clubleden te motiveren om Peter/Meter
te worden van de resterende POP’s. De nieuwe dynamiek moet resulteren dat het doel van 31 binnen 2
jaar kan gehaald worden.

Operationele doelstelling
BO 2 SD 2 OD 1 : Minstens om de 4 jaar elk POP grondig inspecteren ifv doeltreffend
gebruik
Resultaten effectmeting:
In de periode 2013-2014 zijn 18 POP’s aan een controle onderworpen. De doelstelling van 20
controles in deze 2 jaren is dus bijna bereikt.
Aantal POP’s = 38
Aantal inspecties
Doel uit BLP = 25%
= 10 POP’s per jaar

2013
0
10

2014
18
10

2015

2016

TOTAAL

10

8

38

Evaluatie:
We zitten qua controles bijna op schema. In 2015 moet het mogelijk zijn om deze kleine
achterstand in te halen.

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:
Elk POP dat aan een controle werd onderworpen, werd indien nodig terug in orde gezet, in
samenwerking met de partners. Indien er vragen waren om activiteiten op de POP’s te
organiseren werd hierop positief gereageerd.
Aantal POP’s = 38
Aantal bruikbare POP’s
Aantal gebruikers per jaar
BLOSO-Rapportering 2014
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Evaluatie:
Vanaf 2014 werd in samenspraak met de aangestelde Peters/Meters een evaluatie
gedaan ifv bruikbaarheid en aantal gebruikers. POP’s die mankementjes vertoonden,
werden ism. de partners terug in orde gezet.
Er is slecht van 1 parcours een deelnemersaantal op jaarbasis gekend. Van de andere
POP’s is dit niet gekend omdat het niet wordt bijgehouden door de partners. Ze kunnen
ons wel vertellen of het vaak of weinig gebruikt wordt.

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
1
17
0
0
4
95
14
16
280
191

2015

2016

Evaluatie:
In 2014 werd vooral aandacht besteed aan de G-Sport: trail-O en blind-O. Zowel het aantal activiteiten
als het aantal deelnemers zijn sterk toegenomen tov. 2013.
De blind-O kwam zelfs 2 keer in beeld op de VRT.
Door een gebrek aan interesse uit de blindenwereld, heeft de werkgroep beslist geen activiteitenkalender
meer op te stellen voor 2015, tenzij er opnieuw initiatief komt vanuit de blindenwereld. Zij blijven wel
ter beschikking om op aanvragen voor de organisatie blind-O in te gaan.
In het UZ Pellenberg werd in 2014 een eerste vaste trail-O omloop gerealiseerd. Er werd een opleiding
gegeven aan de personeelsleden van het UZ. De werking hiervan kan pas in 2015 worden geëvalueerd.

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-Oriëntatie
Trail-Oriëntatie
Blind-Oriëntatie
BLOSO-Rapportering 2014

2013
1
1

2014
1
0

3
10

0
0
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Evaluatie:
In 2014 werden de blind-O en trail-O activiteiten niet meer gekoppeld aan de wekelijkse
oriëntatiewedstrijden, maar op een ander tijdstip en een andere locatie georganiseerd.

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

BLOSO-Rapportering 2014

Werkingsverslag 2014 VVO-vzw

13

Overzicht acties 2014 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
SD

OD

Act

Omschrijving Actie

SD1 OD1 Act1 Opstart van minstens één nieuw Start to Orienteering
initiatief voor jeugd per provincie
De actie was gepland in de provincie Antwerpen, maar is niet
uitgevoerd.
SD1 OD1 Act2 Invoering van niveaus op basis van kleuren in jeugdwerking
in clubs
In drie aangesloten clubs worden trainingen gehouden. De club die
het kleurensysteem uitgewerkt heeft, werkt al volop met dit systeem.
De andere clubs blijven nog wat achter. De 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

SD1 OD2 Act1

SD1 OD3 Act1

SD1 OD4 Act1

SD1 OD4 Act2

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
volwassenen per jaar organiseren
De eerste Start to O werd in 2014 in de provincie Limburg (Genk)
georganiseerd. Er waren 22 deelnemers verspreid over 6 sessies. Van
de 5 verschillende deelnemers is er 1 lid geworden van een club.
Opstart en ondersteuning van minstens één nieuwe O-kern
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.
Streven naar initiaties door initiators op elke regionale
wedstrijd
In de meeste clubs staat er iemand stand-by om een initiatie te
voorzien als er zich iemand aanbiedt, maar dit wordt nog te weinig
gepromoot en gepubliceerd.
Invoeren van een instap familiekaart

Deze actie werd afgevoerd na consultatie van de clubs en de
invoering van de vernieuwde 5-beurtenkaart
SD1 OD4 Act3 Invoeren van een jaarlijkse vriendendag, gekoppeld aan de
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
SD2 OD1 Act1 Tegen eind 2016 moet elk POP over een peter/meter
beschikken
In 2014 boden zich 18 Meters/Peters aan voor POP’s. Bijna de helft
van de POP’s beschikt dus al over een Meter/Peter.
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Deze actie wordt verder gezet.
SD2 OD1 Act2 Ontwikkelen en toepassen van een POP-draaiboek

SD2 OD2 Act1

SD2 OD2 Act2

SD2 OD2 Act3

SD3 OD1 Act1

Elke Meter/Peter kreeg uitleg over het POP-draaiboek en kon hiermee
aan de slag.
Deze actie loopt verder in 2015 e.v.
Inspelen op vraag van externe organisaties om tegen eind
2016 minstens één bijkomend POP in elke provincie te
realiseren
Er wordt maximaal ingespeeld op vragen van externen om
bijkomende POP’s te realiseren.
In 2014 werden 3 nieuwe POP’s gerealiseerd: in Geraardsbergen ‘De
Gavers’ (Oost-Vlaanderen), in Lommel ‘De Vossemeren’ (Limburg), in
Pellenberg ‘UZ’ (Vlaams-Brabant).
Deze actie blijft permanent doorlopen.
Minstens één nieuwe lagere school per provincie per jaar
laten kennis maken met een POP
In de provincies Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant werd deze
actie gerealiseerd.
Actief op zoek gaan naar samenwerkingsverbanden voor het
gebruik van POP's (BVLO,…)
Op het POP Sportcentrum Genk werd in samenwerking met de
sportdienst van Genk een eerste start to orienteer georganiseerd.
Wandel-O voorzien voor niet-lopers en wandelaars

Tijdens de Sylvester werd, zoals in 2013, met matig succes een
wandel-O georganiseerd; 17 wandelaars daagden op.
Deze actie wordt verder gezet.
SD3 OD1 Act2 Schaduw- en duolopen voorzien voor beginners
Tijdens de stages van zowel jeugd, beloften als junioren komt
schaduwlopen en duolopen aan bod. Niet alleen de zeer ervaren
lopers fungeren als schaduwloper, maar ook de atleten onder elkaar
om alzo veel van elkaar te leren.
Ook de clubs bieden schaduwlopen aan o pde wedstrijden, echter
niet op regelmatige basis.
SD3 OD1 Act3 Spelvormen- en oriëntatie-animatie (geocaching/GPS/RadioO/…) voorzien op wedstrijden
In 2014 werd deze actie niet uitgevoerd.
SD3 OD1 Act4 Meer activiteiten organiseren voor andersvaliden

SD4 OD2 Act1
SD4 OD2 Act2

SD4 OD2 Act3

SD4 OD2 Act4

BLOSO-Rapportering 2014

In 2014 kende de Blind-O een succesvolle werking met enkele
uitschieters die zelfs de nationale TV hebben gehaald. Jammer
genoeg was de druk te zwaar op enkele werkgroepleden om deze
werking verder te zetten.
Inzake Trail-O werd een eerst permanent Trail-O-parkoers
gerealiseerd ism de provincie Brabant en het revalidatiecentrum
Pellenberg. Er is ook interesse van andere instellingen.
Leden van wandelclubs via de wandelfederaties motiveren om deel te
nemen
Leden van atletiekclubs via de atletiekfederatie motiveren
om deel te nemen
Deze actie werd nog niet pro-actief geconcretiseerd.
Ze blijft geprogrammeerd.
Leden van mountainbike-clubs via de wielerfederatie
motiveren om deel te nemen
Deze actie werd nog niet pro-actief geconcretiseerd.
Ze blijft geprogrammeerd.
Leden van andere sportclubs via hun federatie motiveren om deel te
nemen
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SD4 OD3 Act1 Leden van jeugdverenigingen via landelijke
jeugdverenigingen motiveren om deel te nemen
Deze actie werd nog niet pro-actief geconcretiseerd.
Ze blijft geprogrammeerd.
SD4 OD3 Act2 Leden van volwassenenverenigingen via het sociaal cultureel
werk motiveren om deel te nemen
Deze actie werd nog niet pro-actief geconcretiseerd.
Ze blijft geprogrammeerd.

X

X

X

X

X

X

X

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 v/d aangesloten clubs werkt de ledenwerving niet in de hand
- 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 2016
zullen de strategische en operationele doelstellingen alsook de daaraan verbonden acties geëvalueerd en
eventueel bijgestuurd worden.
Aandachtspunten hierbij zijn:
- start2O’s voor jeugd en volwassenen stimuleren
- de voorwaarden voor een clubstructuur evalueren met het oog op het opstarten van nieuwe O-kernen
of O-afdelingen
- streven naar initiaties op alle regionales
- het POP-peter/meterschap moet verder uitgewerkt worden ifv recreatieve sportbeoefening
- integratie van G-werkgroepen in de structuur van VVO is noodzakelijk
- steunmogelijkheden vanwege de provincie bekijken ifv G-sport
- belang van het heractiveren van initiatoren
- vanwege de intrek in een nieuw secretariaat in een nieuwe en aantrekkelijke site (Beringen) bieden zich
nieuwe mogelijkheden aan voor initiatie en een sprintwedstrijd
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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:
2007
Initiator
KMILO
Initiator
Trainer B
Trainer A
TOTAAL

2008
5+4=
9

2009
8+5=
13

2010

2011

2012

9

2013

6

2014

2015

Geann.
Afgel

2016

X
X
X

9

9

13

6

Evaluatie:
Ook in 2014 zijn we er niet in geslaagd om de opleidingscursus Initiator te laten plaats vinden.
Allerlei omstandigheden waren oorzaak dat de denkcelwerking oriëntatielopen op een zeer laag pitje
draaide in 2014. Een grondige bijsturing van de kadervorming is noodzakelijk. De manager van VTS heeft
in eind 2014 een VVO-delegatie ontboden met de dwingende vraag om de denkcelwerking een
performantere plaats te geven binnen de oriëntatiesport.
In 2015 zullen hiertoe de nodige initiatieven genomen worden.

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
Kleurenniveaus
TOTAAL

2010
7
6
7
13
9
12

54

2011
20

2012

2013

7
12
15

32

13
3
23

15

2014
7
9
2
9
3

2015

2016

30

Evaluatie:
Eind 2014 vond een succesvolle bijscholingsdag plaats met een gevarieerd aanbod aan sporttechnische
onderwerpen. Verschillende deelnemers geven de noodzaak hiervan aan.
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Administratief
Eventmanagement
Marketing
Int. En ext.
Communicatie
Pers en Media
Praktisch boekhouden
online
Google docs
Web 2.0
Vergadertechnieken
Omgaan met conflicten
Netwerken
Generatiemanagement
Fondsenwerving
Schermschrijven
Sportclubs van de
toekomst
TOTAAL

2008
3
4

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4
5
3
4
4
5
5
5
5
4
2
4
7

9

8

10

10

6

7

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.
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Strategische doelstelling:
BO 3 SD 3 : Structurele samenwerkingsverbanden met universiteiten/hogescholen
met een LO-afdeling uitbouwen

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 initiatorcursus kon door allerlei omstandigheden niet doorgaan oa. de enorme
taakbelasting vanwege de JEC2014.
Evaluatie:
Er zal asap een nieuwe cursus initiator geprogrammeerd worden in 2015 om de cursus Trainer B
vervolgens opnieuw te programmeren in 2016.

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 VVOmodel 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 2014 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
SD

OD

Act

Omschrijving Actie

SD1 OD1 Act1 Tweejaarlijks een initiatorcursus oriëntatiesport
organiseren
Door allerlei omstandigheden (oa. de JEC2014) kon deze cursus
niet plaats vinden.
SD1 OD1 Act2 Driejaarlijks een cursus Trainer B organiseren

13

14
X

SD1 OD2 Act3 Bijwerken, aanvullen en heruitgeven van bepaalde VTScursussen
SD1 OD3 Act1 Opvragen en evalueren van beloningsmodellen van
sporttechnisch gediplomeerden
Deze actie is afgewerkt.

X

X

X
X

X

X
X

Deze actie werd met succes uitgevoerd. Ook werd een mooie
cursustekst ivm OCAD11 aangemaakt.
SD2 OD2 Act2 Tweejaarlijks een bijscholing organiseren over
baanlegging
Deze actie werd met geringe belangstelling uitgevoerd
SD2 OD2 Act3 Jaarlijks een bijscholing organiseren voor
gediplomeerde trainers
Er werden geen bijscholingen georganiseerd die uitsluitend
bedoeld waren voor gediplomeerde trainers. Op 15 november
werd een bijscholing Ocad en een bijscholing Baanlegging
georganiseerd. Voor trainers is dit interessant om trainingen te
kunnen opstellen. Tijdens de Sylvester 5-daagse werden er
lezingen gegeven over sportvoeding, fysieke training en sprint,
en het nut van fysio/kiné.
SD2 OD2 Act4 Tweejaarlijks een bijscholing organiseren voor
kaarttekenen
Deze actie werd met succes uitgevoerd.
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X

X

SD1 OD3 Act2 Evaluatie en opmaak van een eigen VVObeloningsmodel (ifv licenties)
Een VVO-beloningsmodel werd vastgelegd
SD1 OD3 Act3 Implementatie van het VVO-beloningsmodel in de VVOjeugdopleiding en Topsportbegeleiding
SD2 OD2 Act1 Jaarlijks een bijscholing organiseren over OCAD

16

X

De cursus werd omwille van te weinig geslaagden voor de
toelatingsproeven afgelast en uitgesteld.
Deze actie zal normaal gezien herhaald worden in 2016 (nog af
te stemmen met de VTS-BLOSO)
SD1 OD1 Act3 Vierjaarlijks een cursus Trainer A organiseren
SD1 OD2 Act1 Opvragen en verzamelen van buitenlandse
opleidingscursussen
Deze actie is lopende maar nog niet afgewerkt. In functie van
de aanpassing van de cursusteksten trainer B/A wordt deze
actie verder gezet i.s.m. de denkcel
SD1 OD2 Act2 Evaluatie en vergelijking van de modellen met
Vlaanderen
Deze actie werd nog niet aangevat

15

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
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 2016 zullen de strategische en operationele doelstellingen alsook
de daaraan verbonden acties geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden.
In 2015 zal inzake sporttechnische kaderopleiding in samenspraak met de denkcel van VTS deze werking
geheractiveerd worden:
- een enquête bij het (potentieel) sporttechnisch kader oriëntatiesport
- evaluatie van de bestaande cursusteksten
- planning van een cursus initiator oriëntatiesport en een cursus Trainer B oriëntatiesport
- regularisatie (inschaling) van vrijwilligers zonder diploma
In 2015 zullen de bijscholingen uit 2014 herhaald worden.
De wedstrijdreglementen zullen grondig geëvalueerd worden.
Het beleidsplan MEVS/GES zal geëvalueerd en bijgestuurd worden ifv het nieuwe decreet.

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 : aan de clubs aangepaste administratieve bijscholingen
organiseren
Resultaten effectmeting:
Administratief
2013
Eventmanagement
Marketing
Int. En ext. Comm.
Pers en Media
Google docs
Web 2.0
Vergadertechnieken
Omgaan met conflicten
Generatiemanagement
Fondsenwerving
Schermschrijven
Prakt. boekhouden online
Sportclub van de toekomst
TOTAAL

2014

2015

2016

4
2

6

3
4
7

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.
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Overzicht acties 2014 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
SD

OD

Act

Omschrijving Actie

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

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

X

X

X

X

X

X

2
0
1
6

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 2015 opnieuw een 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.

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.
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Overzicht acties 2014 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
SD

OD

Act

Omschrijving Actie

SD3 OD1 Act1 Het vak oriëntatiesport promoten binnen het vast of
facultatief curriculum van de LO-opleiding
Er was nog geen enkel formeel overleg. Er blijkt wel interesse.
Deze actie blijft geprogrammeerd.
SD3 OD1 Act2 Opvolgingstraject aanbieden met het oog op de vorming
van initiators en trainers oriëntatiesport
Deze actie werd nog niet aangevat maar blijft wel
geprogrammeerd
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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 acties worden 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 nog geen aanvang heeft
genomen in 2014.
Indicator 2 in dit kader, nl. een draaiboek voor de organisatie van wedstrijden is afgewerkt.
Evaluatie:
Het draaiboek voor de organisatie van wedstrijden is klaar, naar de clubs verspreid en wordt
algemeen gebruikt.
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Overzicht acties 2014 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
SD

OD

Act

Omschrijving Actie

2
0
1
3

SD1 OD1 Act1 Invoering van een kwaliteitslabel cfr. IK-sport
Met betrekking tot de beoordeling van kaarten en in functie van
de opdracht van een controleur zullen een aantal kwaliteitseisen
opgesteld worden in 2015
SD1 OD1 Act2 Opmaak van een draaiboek voor de organisatie van
wedstrijden
Deze actie is afgewerkt.
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X

X

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 2016 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.
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Overzicht acties 2014 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
SD

OD

Ac

Omschrijving Actie

SD1 OD2 Act1 Ondersteuning bieden op het vlak van
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
SD1 OD2 Act2 Evaluatie wedstrijdreglementen
De wedstrijdreglementen worden jaarlijks via de S&K-commissie
geëvalueerd en eventueel bijgestuurd.
Deze actie wordt verdergezet.
SD1 OD2 Act3 Opmaak van het beleidsplan MEVS ism de VVO-MEVScommissie (ifv FO Prioriteitenbeleid)
Een werkgroep GES (MEVS) werd opgericht en zal de nodige
bijsturing doen ifv de huidige (nieuwe) regelgeving. Deze actie
blijft geprogrammeerd in 2015
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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 2016 zullen de strategische en operationele doelstellingen alsook de daaraan verbonden
acties geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden.
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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 2014 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
SD

OD

Act

Omschrijving Actie

SD1 OD3 Act1 Aanwezigheidspolitiek in sportraden van gemeentes,
regio’s en provincies verbeteren
Actie werd gestart en een eerste inventarisatie gebeurde.
Deze actie wordt voortgezet.
SD1 OD3 Act2 Aanwezigheidspolitiek in lokale, regionale, provinciale
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.
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.
Deze actie blijft in 2015 geprogrammeerd.
SD1 OD3 Act4 Vervrouwelijking van de RVB en de commissies van VVO
(streefdoel 1/3)
In 2013 werd een eerste sensibiliseringsactie gevoerd. Het
resulteerde in de aanstelling van een vrouwelijke voorzitter
vanaf 2014. Deze actie blijft geprogrammeerd en verdient
voortdurend aandacht ifv de vervrouwelijking van de
adviescommissies.
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SD1 OD3 Act5 Evaluatie administratief- en intern reglement, statuten

x

x

x

x

Jaarlijks worden voorstellen tot wijziging van reglementen en
statuten besproken. Het blijft noodzakelijk om dit grondig,
systematisch en pro-actief te doen.
SD1 OD3 Act7 Evaluatie en bijsturing werking commissies, DB en RVB

X

X

X

X

X

X

X

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.
SD1 OD3 Act8 Toetsen van de VVO-werking aan de vigerende wetten
en decreten
Ad hoc wordt de werking van VVO getoetst aan geldende
wetgeving. Het is wenselijk dat de VVO-werking volledig
getoetst wordt aan de vigerende wetten.
Deze actie blijft geprogrammeerd.

Evaluatie van de acties: _

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.
Een grondige evaluatie van statuten, administratief- en administratief reglement moet in functie van het
volgende beleidsplan overwogen worden.
Voorlopig worden ook de geformuleerde doelstellingen aangehouden. Ifv de opmaak van het
jaaractieplan 2016 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 werd aangepast aan het huisstijldraaiboek.
Evaluatie:
De aandacht voor de huisstijl moet permanent actueel blijven. De clubs moeten hiervan nog meer
bewust gemaakt worden.
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Overzicht acties 2014 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
SD

OD

Act

Omschrijving Actie

SD1 OD4 Act1 Opmaak en invoering van een huisstijl-draaiboek

SD
1

OD
4

Act
2

Het blijft de opdracht om de VVO-huisstijl in de clubs en op de
wedstrijden toe te passen. Het draaiboek is ter beschikking.
Deze actie blijft verder geprogrammeerd.
Opmaak van een sponsordossier ifv de organisatie van
Vlaamse, nationale en internationale wedstrijden
Deze actie werd wegens tijdsgebrek niet uitgevoerd.
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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. Vanuit VVO zullen de de aangesloten clubs aangemoedigd worden om dit ook bij hun
organisaties toe te passen.
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 2016
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
11
6

2015

2016

Evaluatie:
In 2011 werd 11 maal een geprinte bijlage opgemaakt en verspreid naar de aangesloten leden.
De digitale nieuwsbrief werd in 2014 zes maal opgemaakt en verspreid naar de VVO-vrijwilligers
en bestuursleden.
BLOSO-Rapportering 2014

Werkingsverslag 2014 VVO-vzw

29

Overzicht acties 2014 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
SD

OP

Act

Omschrijving Actie

SD2 OD1 Act1 Periodiek verspreiden van de bijlages voor de
clubtijdschriften ifv de leden
Actie werd afgewerkt (11 uitgaves)
Actie wordt verder gezet
SD2 OD1 Act2 Periodiek verspreiden van een interne nieuwsbrief ifv de
clubverantwoordelijken
Actie werd afgewerkt (6 uitgaves)
Actie wordt verder gezet

Evaluatie van de acties _
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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. Een evaluatie van de inhoud van
bijlage/nieuwsbrief (uitslagen) is aan de orde. I.f.v. de opmaak van het jaaractieplan 2016 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 tevredenheidsenquête te doen.
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Overzicht acties 2014 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
SD

OP

Act

Omschrijving Actie

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

Evaluatie van de acties _
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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 2016 zullen de strategische en operationele doelstellingen alsook de daaraan
verbonden acties geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden.
Omwille van uitbreiding van het activiteitenaanbod zal de website verder uitgebouwd worden
tot een modern communicatie-instrument, waar alle VVO-afdelingen en de clubs informatie
kunnen vinden maar ook plaatsen.
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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:
Het huisstijldraaiboek wordt op de meeste promotiematerialen toegepast, zo ook op de nieuwe VVO
promotiefolder.
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 VVOlook
Resultaten effectmeting:
Op VVO-niveau kregen een groot deel van de communicatiedragers reeds een vernieuwde VVOlook. 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. De verdere verspreiding is in 2015 verder aan de orde.
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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 Start-to-oriënteer. De lessenreeks
ging door in 2014 in het stedelijk sportcentrum Genk.
Evaluatie:
De voorbereiding en samenwerking tussen VVO en de stedelijke sportdienst van Genk verliep vlot. De
start-to-orienteer kende een matige opkomst: 5 deelnemers, waarvan 1 deelnemer zich aansloot bij de
federatie.

Operationele doelstelling
BO 5 SD 2 OD 1 : de oriëntatiesport lanceren in aantrekkelijke gemeentes en/of
steden
Resultaten effectmeting:
In de gemeentes Genk en Lommel kreeg de oriëntatiesport meer bekendheid. Met de gemeentes
Vorselaar en Beringen zijn contacten gelegd om in 2015 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 O-club op
te richten.
De B-mine site met het Park van de directeur is een opportuniteit om de oriëntatiesport te
lanceren in de buurt van het VVO-secretariaat te Beringen.
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Strategische doelstelling:
BO 5 SD 3 : Participeren aan lokale, regionale en landelijke sportpromotionele initiatieven
Resultaten effectmeting:
Activiteit

Plaats

DAS-beurs
DAS-beurs
Gordel voor scholen
Zomersportpromotietoer
Sportmarkt
Gordelfestival
Week v/d sportclub
Paaskriebels
Dag v/d sportclub
Gent sport
Schwung

Mechelen (Ant.)
Tienen (Vl.-Br.)
Tervuren
Hofstade
Genk
Hofstade
Ham
Ham
Ham
Gent
Zottegem

2013
#da

2013
#de

15

2768

2014
#
dagen
2
2
2
1
1
1
5
5
1
1
1
22

2014
#
deeln.
300
200
120
25
32
70
45
38
40
60
51
981

2015
#da

2016
#de

Evaluatie:
Met 11 initiatieven, 22 lesdagen en een kleine 1000 deelnemers is VVO met haar medewerkers,
vrijwilligers en clubs performant aanwezig op lokale, regionale en landelijke sportpromotionele
initiatieven.
Het aantal initiatieven is verdubbeld; de opkomst per initiatief ligt gevoelig lager maar dit ligt dikwijls
buiten onze verantwoordelijkheid.
Naast deze initiatieven zijn er nog 35 dagen initiaties gegeven op verschillende locaties.

Operationele doelstelling
BO 5 SD 3 OD 1 : actief meewerken aan minstens 1 landelijke sportpromotionele
activiteit van BLOSO per jaar
Resultaten effectmeting:
In 2014 werd meegewerkt aan de Stranddag (eerste dag Zomer Sportpromotietoer) eind juni en
het Gordelfestival op 7 september, beiden in het Bloso-centrum van Hofstade.
Evaluatie:
Op de stranddag kwamen omwille van het slechte weer slechts weinig mensen opdagen. Het
Gordelfestival was voor onze stand wel een succes.
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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 in de provincies Antwerpen (Mechelen) en Vlaams-Brabant (Tienen)
- Gordel voor scholen in Vlaams-Brabant (Tervuren)
Evaluatie:
In 4 Vlaamse provincies werd er actief meegewerkt aan sportpromotionele activiteiten.
886 deelnemers maakten op deze manier kennis met de oriëntatiesport.

Operationele doelstelling
BO 5 SD 3 OD 3 : actief meewerken aan minstens 2 interessante lokale sportpromotionele
activiteiten per jaar
Resultaten effectmeting:
VVO verleende medewerking aan 4 lokale sportpromotionele activiteiten:
- Sportmarkt in Limburg (Genk)
- Week en dag v/d sportclub, Paaskriebels in Limburg (Ham)
- Gent Sport in Oost-Vlaanderen (Gent)
- Schwung in Oost-Vlaanderen (Zottegem)
VVO en de clubs waren op lokaal vlak ook actief in Ham, Sint-Truiden, Kessel-Lo, Sint-Joris-Weert,
Genk, Herentals, Balen, Dessel, Lille (Lilse Bergen), Pulderbos, Eisden, Meerhout, Kasterlee (Hoge
Rielen), Heist op den Berg, Vosselaar, Antwerpen, Deinze, voor een initiatie of sportdag.
Evaluatie:
Voor de 7 lokale sportpromotionele initiatieven kwamen 266 deelnemers opdagen en maakten op
deze manier kennis met de oriëntatiesport.
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Overzicht acties 2014 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
SD

OD

Act

Omschrijving Actie

SD1 OD1 Act1

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 in eigen beheer ontworpen.
SD1 OD Act2 Systematisch gebruik van VVO1
promomateriaal op Vlaamse, Nationale en
Intern. Wedstrijden
VVO ziet toe op het consequent gebruik van promotiemateriaal (logo’s, vlaggen, folders, kaarten,…)
SD1 OD1 Act3 Implementatie van de huisstijl in bepaald promomateriaal
gebruikt door de clubs
SD1 OD2 Act1 Aanmaak van een nieuwe VVO-promotiefolder
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Deze actie is afgewerkt.
SD1 OD2 Act2

Uitvoering verspreidingsplan nieuwe VVOpromotiefolder
De verspreiding van de nieuwe VVO-folder is gebeurd.
Deze actie dient jaarlijks gericht herhaald.
SD2 OD1 Act1 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.
SD2 OD1 Act2 Initiaties, sportkampen en start to-O 's organiseren
Er wordt maximaal ingespeeld op vragen van
externen voor de organisatie van o-initiatieven
SD2 OD Act3 Oriëntatiekaart tekenen en eventueel
1
(permanente) parcours uitbouwen
In Lommel werd een nieuwe oriëntatiekaart
getekend van De Vossemeren, waarop een
permanent oriëntatieparours werd gezet.
SD2 OD1 Act4 Oprichten nieuwe O-kern en/of O-club
SD3 OD1 Act1

SD3 OD1 Act2

Evaluatie van en participatie aan minstens één
landelijk sportpromotioneel evenement
Er werd deelgenomen aan de stranddag (eerste dag Zomer
Sport Promotietoer) en het Gordelfestival.
Uitwerken opvolgingstraject van landelijk
sportpromotioneel evenement
Er werd geen echt opvolgingstraject uitgestippeld. Wel
konden de deelnemers na afloop van het evenement
deelnemen aan enkele wedstrijden. We zien hier echter dat
de stap naar de wedstrijd nog te groot is.
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SD3 OD2 Act1

SD3 OD2 Act2

SD3 OD3 Act3

Evaluatie van en deelname aan 2 DAS-beurzen in
(regionale) beurtrol per jaar
Er werd deelgenomen aan de DAS-beurzen te Mechelen en
Tienen.
Deze actie blijft geprogrammeerd.
Uitwerken van opvolgingstraject van minstens één
das-beurs per jaar
Omwille van tijdsgebrek werd deze actie nog niet
uitgevoerd
Participatie aan minstens één interessante lokale
sportpromotionele activiteit per jaar
Er werd deelgenomen aan verschillende lokale
sportpromotionele activiteiten in verschillende provincies.
De actie blijft geprogrammeerd.

Evaluatie van de acties
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Zie hoger in de tabel

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
2016 zullen de strategische en operationele doelstellingen alsook de daaraan verbonden acties
geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden.
Omwille van de nieuwe locatie van het VVO-secretariaat te Beringen zijn er enkele opportuniteiten:
- het park van de directeur waar met een permanent parkoers initiaties kunnen gegeven worden aan
scholen e.a.
- de avonturenberg, de B-mine-site en de site beringen-mijn liggen rondom het nieuwe VVOsecretariaat en vormen het perfecte decor van een sprint-kaart
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