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Basisopdracht 1:
Organiseren van competitieve sportbeoefening per provincie
Strategische doelstelling:
BO1 SD 1 Het aantal wedstrijdvergunningen stijgt met minstens 3% (4% vanaf
2014) per jaar
Resultaten effectmeting:
Jaartal
Doel
Vergunningen
Verschil
%

2009

2010

2011

15173

12695

12930

2012
13000
13513

2013
13390
15063
+ 1673
+ 16%

2014
13926
15046
+1120
+ 8%

2015
14483
15189
+706
+5%

2016
15062

Evaluatie:
Voor de derde maal op rij halen we tussentijds meer wedstrijdvergunningen dan de einddoelstelling in
2016. De lat werd na 2013 zelfs op een stijging van 4% per jaar gelegd. 2015 kende een geslaagd nieuw
internationaal initiatief de ASOM of “Antwerp Sprint Orienteering Meeting”, op initiatief van Trol. Het is
een onderdeel van een Europees sprintcircuit dat veel bijval oogst. Ook de Sylvester 5-daagse, met een
succesvolle WRE-organisatie, zorgt voor mooie deelnemersaantallen.

Operationele doelstelling
BO 1 SD 1 OD 1 :
samenstellen

De

wedstrijdkalender

evalueren

en

evenwichtig

Resultaten effectmeting:
Ook in 2015 werd nog geen uitdrukkelijke evaluatie gedaan van het aantal wedstrijden per type
en per provincie. De opmaak van de kalender berust op een routine en een stramien dat zonder
veel denk- en studiewerk door de Sport- en Kaartencommissie wordt uitgevoerd.
Evaluatie:
Omwille van het gering aantal clubs en het geringer aantal beschikbare kaarten is er geen merkbare
verschuiving van het aantal wedstrijden in bepaalde provincies. De aandacht is er wel al gekomen
en dat is de eerste stap. In de stakeholdersanalyse voor de opmaak van het nieuwe beleidsplan
wordt met enkele vragen uitdrukkelijk ingegaan op deze problematiek.

Operationele doelstelling
BO 1 SD 1 OD 2 : Het kaartenkadaster evalueren, optimaliseren en zo
mogelijk uitbreiden
Resultaten effectmeting:
Er werd ook in 2015 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 2015 vier vergaderingen plaats met het Agentschap Natuur en Bos:
- 1 i.f.v. de bespreking van de kalender van de provincie Antwerpen
- 1 i.f.v. de bespreking van de wedstrijdkalender van de provincie Limburg
- 1 i.f.v. een machtigingsprobleem bij de organisatie van een militaire wedstrijd op een voormalige
militaire kaart vanwege een grote cyclo-crossmanifestatie op kaart “Zonhoven”
- 1 i.f.v. een probleem van machtiging voor de organisatie van een internationale VVO-organisatie
in 2017 vanwege het broedseizoen
De Siggis-tool van ANB (= fragiliteitsbepaling per maand van oriëntatiekaarten, gelanceerd in
2013) blijkt snel voorbijgestreefd door bijkomende verboden gebieden.
Door een reorganisatie van het ANB bleef de machtiging vanwege de provincie Limburg opnieuw
lang achterwege. In de toekomst zullen op de kalender de contactgegevens van de
clubverantwoordelijke worden vermeld, alsook van de beheerder/boswachter van de kaart.
Door een reorganisatie van de sportbevoegdheid van de provincie Limburg staan de
werkzaamheden van de werkgroep oriëntatiesport Limburg op de helling en bestaan er grote
twijfels over het voortbestaan en de ondersteuning van deze werkgroep.

‘

Evaluatie:
Het blijft noodzakelijk om op regelmatige basis een ontmoeting te hebben met de ANBverantwoordelijken. De persoonlijke contacten zijn cruciaal om een goede oriëntatiekalender te
kunnen samenstellen.
Clubverantwoordelijken moeten op het terrein werken aan vlotte contacten met boswachters en
beheerders van (natuur)domeinen en bosgebieden die deel uit maken van oriëntatiekaarten.

Strategische doelstelling:
BO 1 SD 2: De deelname van niet-VVO-ers en buitenlanders aan (internationale)
wedstrijden verhogen met 5% per jaar
Resultaten effectmeting:
Aangezien 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
voorhanden is, blijft de evaluatie van deze doelstelling beperkt tot een vergelijking van de cijfers van de
jaarlijkse Sylvester 5-daagse.
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

2015
918

1353

1198

1285

1521

1351

1441

1833

1779

1943

2089

2139

2359

26,2 %

32,6 %
+ 6,4%

33,9%
+1,3%

27,2%
-6,7%

36,8%
+9,6%

38,91%
+2,1%
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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 medeorganisatoren 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.
2015 werd met de invoering van een aangepaste automatische Sylvester5-softwaretoepassing opnieuw
overgeschakeld naar een klassement op basis van de 4 beste resultaten van 5 wedstrijden. Ook de
organisatie van één WRE (manche i.h.k. van een wereldbekerklassement) voor elites bracht een extra
aantal buitenlandse deelnemers op de been.
In absolute cijfers stijgt het aantal deelnames van niet-VVO-ers sinds 2012 met bijna 40%. Deze aantallen
in verhouding gezet tot de VVO-deelnames stijgen sinds 2012 met ongeveer 5%.

Operationele doelstelling
BO 1 SD 2 OD 1: Organisatie van (meerdaagse) internationale wedstrijden
Resultaten effectmeting:
In 2015 werd zoals gepland de Sylvester-5daagse (26-30/12) georganiseerd. Het is een klassieker
bekend in binnen- en buitenland met een mooie uitstraling en een goede promotie voor de
oriëntatiesport.
De buitenlandse deelname werd reeds in BO 1 SD 1 besproken. Hieronder nog enkele andere
interessante cijfers.
Sylvester 5-daagse
Deelnames niet-VVO
Deelnames niet-VVO -18j
Deelnames niet-VVO +18j
VVO-leden

2013
568
84
484
1521

2014
788
91
697
1351

2015
918
111
807
1441

VVO-leden -18j
VVO-leden +18j
Totaal aantal deelnames
Deelname Kinder-O
Deelname LD
Deelname SD
Deelname SE

286
1235
2089
121
154
109
62

267
1084
2139
73
87
86
38

356
1085
2359
126
123
139
65

2016

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.
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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

2010
1
3
4
4

2011
3
0
2
3

2012
1
0
1
1

4
10
9
10

4
7
6
9

7
7
3
8

3
2
8
6

1
4
2
4

5
6
7
7

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

2015
0
2
4
3
11
4
2
18
11
9
2
3
1
5
11
6
7
23
19
31

Evaluatie:
Omdat de oriëntatiesport in Vlaanderen en België zo klein is, zijn we afhankelijk van de kwaliteit van de
atleten die zich aanbieden voor de teams. Bij de beloften konden zich maar 3 atleten selecteren voor het
Europees Kampioenschap. Ze konden echter geen A-finale in de wacht slepen. Beloften missen vaak nog
internationale ervaring. Hier is nog een grote taak weggelegd voor VVO, de clubs en de ouders om deze
atleten ervaring te laten opdoen. Het aantal deelnames bij de junioren ligt hoger in vergelijking met
2014. Dit is te verklaren door de groep die doorgeschoven is vanuit de beloften. Het zijn nog veel
eerstejaarsjunioren die aantraden op de kampioenschappen. Er is dus nog groeipotentieel. De A-finales
werden behaald door een laatstejaarsjunior. Bij de seniors kwamen we bijna met een medaille naar huis
van de Wereldkampioenschappen. Eén atleet eindigde op een 5e plaats op de Sprint op slechts 8 seconden
van de winnaar.

Operationele doelstelling
BO 1 SD 3 OD 1 : Opmaak van een jeugdsportplan i.f.v. een gesubsidieerd
jeugdsportproject (FO Jeugdsport BLOSO)
Evaluatie:
Voor het jaar 2015 werd nog geen jeugdsportplan opgemaakt. Er werd in samenwerking met een
werkgroep jeugdsport wel werk gemaakt van een jeugdsportproject voor het jaar 2016, wat door
Sport Vlaanderen werd goedgekeurd en van start ging op 1 januari 2016.

Operationele doelstelling
BO 1 SD 3

OD 2 : Kwaliteitsvolle topsportbegeleiding i.f.v. betere resultaten

Evaluatie:
Er werd geen topsportbeleidsplan opgemaakt. Wel werd een jaarprogramma opgemaakt en
uitgevoerd met kwaliteitsvolle stages en deelname aan een aantal (internationale) wedstrijden.
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Overzicht acties 2015 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. Deze actie
blijft geprogrammeerd.
OD1 Act2 Meer fiets-O organiseren

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

X

X

X

X

X

X

SD1

Het ANB blijft de MTB-O-wedstrijden met argusogen bekijken. Onze
activiteiten, waarbij gefietst wordt op vrij gekozen wegen en paden,
stroken niet met de vaste parcoursen van de vaste MTB-O-routes van
Sport Vlaanderen.
OD1 Act3 Meer stads-O organiseren

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 woensdagavond meer
regionale wedstrijden te organiseren. Voorlopig met een beperkte
respons.
OD1 Act5 Meer biatlon-O organiseren

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Er werden nog geen specifieke acties opgezet.
SD1

SD1

SD1

SD1

SD1

SD1

OD1 Act6 Opvolging actieve/niet-actieve leden per club
Actie levert interessante info op om gerichter te promoten i.f.v. de
stijging van het aantal vergunningen. Actie wordt verdergezet.
OD2 Act1 Digitale inventarisatie van alle kaarten en potentiële
kaartgebieden
Actie is bezig en bijna afgerond. Gezocht wordt naar een
gebruiksvriendelijke manier om ze beperkt ter beschikking te stellen
in de cloud/website. Wat potentiële kaartgebieden betreft werd nog
geen concrete actie genomen.
OD2 Act2 Aantal nieuwe kaarten in zwakkere provincies verhogen
Voor deze actie werden nog geen concrete initiatieven genomen. Wel
is er 1 club naar de kust getrokken om er een kaart te gaan
(her)tekenen wat resulteerde in de organisatie van een Vlaams
Kampioenschap in 2016 met een groot deelnemersaantal.
OD2 Act3 Onderzoek naar liberalisering kaarten cfr.
auteursrechtenproblematiek (SABAM)
Voor deze actie is er onvoldoende draagvlak. Zal ter gelegenheid van
de opmaak van het beleidsplan 2017-2020 opnieuw aangekaart
worden.
OD3 Act1 Deelname aan de activiteiten van de nieuwe kennis- en
infocel ivm sport en natuur (Sport Vlaanderen)
Actie staat on hold. Van zodra binnen Sport Vlaanderen 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 Sport Vlaanderen en het ANB.
OD3 Act2 Evaluatie en bijsturing van het bosdecreet en het
toegankelijkheidsbesluit ifv duurzame oriëntatiesport
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SD2

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.
OD3 Act3 Opzetten en onderhouden van duurzame contacten met
X
cruciale beleidsorganen (ANB-Militairen-...
Actie wordt voortdurend bewaakt en hetzij door vaste
personeelsleden, hetzij door bestuurlijke vrijwilligers ingevuld.
Actie wordt verder gezet.
OD1 Act1 Organisatie JEC

SD2

OD1 Act2 Organisatie Interland

SD2

De organisatie van de Interland vindt plaats in 2016. De RvB besliste
om de organisatie toe te kennen aan een club (Trol). Met hen werden
de nodige afspraken gemaakt.
OD1 Act3 Organisatie Sylvester 5-daagse

X

X

X

X

SD2

Actie werd afgewerkt. Actie wordt voortgezet.
Er wordt met succes 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 2015 werd naast de “driedaagse van de Kempen” een nieuw
internationaal sprintinitiatief op de kalender opgenomen nl. de ASOM
(Antwerp Sprint Orienteering Meeting) en met succes georganiseerd.
Deze actie wordt voortgezet. Er wordt gestreefd naar een hogere
bezetting vanwege niet VVO-ers (buitenland)
OD1 Act1 Oprichting van een jeugdsportcommissie

X

X

X

SD3

Eind 2014 werd de Ploegencommissie opgesplitst in een werkgroep
Elitesport en een werkgroep Jeugdsport met het oog op het
uitwerken van een jeugdsportproject voor 2016.
OD1 Act2 Opmaak van een jeugdsportbeleidsplan

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SD1

SD3 OD1

Act3

SD3 OD1

Act4

SD3

OD1 Act5

SD3

OD2 Act1

SD3

OD2 Act2

X

X

X
X X

In 2015 werd nog geen jeugdsportbeleidsplan opgemaakt maar werd
wel werk gemaakt van een jeugdsportproject voor 2016, dat
inmiddels werd goedgekeurd, gehonoreerd en geïmplementeerd.
Uitbouw van een trainerspool ifv jeugdopleiding
(samenvoeging met SD3 OD2 Act2 = trainerspool ifv
topsportbegeleiding)
Er vonden in 2015 geen VTS-cursussen initiator en trainer B plaats,
waardoor het aantal gediplomeerde trainers niet verhoogd werd.
Voor de Allerheiligenstage werden nieuwe begeleiders aangetrokken.
Op termijn proberen we hen te motiveren om zelf trainingsoefeningen
te maken en een groep te begeleiden alsook een initiatorcursus te
laten volgen. Een initiatorcursus staat gepland voor 2016.
Invoeren van een talentdetectiesysteem op basis van
technische niveaus
Er werd nog geen talentdetectiesysteem uitgewerkt. Er werd wel
reeds gestart met het verder uitwerken en implementeren van een
kleurensysteem, gekoppeld aan technische niveaus.
Indienen en uitwerken van een gesubsidieerd
jeugdsportproject (FO Jeugdsport BLOSO)
In 2015 werd een jeugdsportproject opgemaakt en ingediend voor
2016. Het werd aanvaard, gehonoreerd en ging ondertussen van
start.
Opmaak van een VVO-topsportbeleidsplan ifv erkenning als
topsporttak (FO Topsport - BLOSO)
In 2013 werd beslist om voorlopig geen topsportbeleidsplan op te
maken.
Uitbouw van een trainerspool ifv topsportbegeleiding
Deze actie werd samengevoegd met SD3 OD1 Act3 (=uitbouw van
een trainerspool ifv jeugdopleiding)
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SD3

SD3

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, nationale en
internationale resultaten
Deze ranking werd opgemaakt, maar wordt enkel intern gebruikt.

X

X

X

X

X

X

X

X

Evaluatie van de acties
Zie hoger in de tabel
Conclusies
Inzake competitiesport is VVO goed op weg om op het einde van 2016 behoorlijke cijfers te kunnen
voorleggen op het niveau van de strategische doelstellingen. Dit ondanks het feit dat er acties zijn die
onvoldoende halen en/of zelfs helemaal niet uitgevoerd worden.
Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties
Voorlopig worden de geformuleerde doelstellingen aangehouden. Het in 2015 ingediende en
goedgekeurde jeugdsportproject zal hopelijk bijdragen tot het gemakkelijker realiseren van enkele van de
operationele doelstellingen.
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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
leden
Dames
Heren
Buitenlanders
Totaal
Doelstelling BLP
Verschil
Verschil %

2010

2011

492
1058

486
1069

1550

1555

2012

1500

2013

2014

2015

84
1666
1550
+116

598
1166
98
1764
1612
+152

569
1074
86
1729
1676
+53

+7,5%

+9,4%

+3,2%

2016

1744

Evaluatie:
De eerder explosieve ledenstijging van het begin van de beleidsperiode wordt in 2015 afgezwakt en haalt
de 4% net niet meer. De einddoelstelling van het beleidsplan (1744) zal wellicht wel bereikt worden.
Hiervoor zijn nog minstens 15 extra leden nodig, wat een haalbare kaart is.

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 %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

218

341

333

286
350
- 64
-18%

336
367
-31
-8%

326
386
-60
-15%

2016
405

Evaluatie:
Het aantal jeugdleden gaat licht achteruit (-10) na de flinke groei in 2014. Om het vooropgestelde
doel (405) te halen in 2016 moeten er minstens 79 kinderen aansluiten. Hopelijk slaat het
ingediende jeugdsportproject in 2016 aan en resulteert dit in een duidelijke groei van het aantal
jeugdleden.
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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 %

2010
1332

2011
1214

2012
1155

2013
1380
1200
+ 180

2014
1428
1244
+184

2015
1403
1290
+113

+15%

+15%

+9%

2016
1338

Evaluatie:
De sterk positieve trend van het begin van de beleidsperiode stopt in 2015 stilaan. De verminderde
instroom is het gevolg van een vermindering van het aantal 5-beurtenkaarten. De vooropgezette
doelen inzake aansluitingen van volwassenen zullen op het einde van 2016 zonder problemen
gehaald worden.

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

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

7

7

8

8

7
8
-1

7
9
-2

7
10
-3

11
11

Evaluatie:
In 2015 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 minstens 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
# aangesloten leden
Verschil tov vorig jaar

2010
303

2011
279

2012
232

24

53

25

2013
264
+32
30
+5

2014
226
-38
33
+3

2015
81
-145
13
-20

2016

Evaluatie:
Het aantal verkochte 5-beurtenkaarten daalt spectaculair vooral vanwege het verminderd aantal
deelnames van studenten LO van hogescholen en universiteiten. Daardoor daalt ook het aantal
aansluitingen bij reguliere clubs. Een verdere opvolging en evaluatie van het 5-beurtenkaartsysteem dringt zich op.
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Strategische doelstelling:
BO 2 SD 2 : De permanente oriëntatieparcours (POP) blijvend promoten en
onderhouden
Resultaten effectmeting:
In 2015 werden 8 nieuwe meters/peters toegewezen aan een POP. In totaal beschikken reeds 34 POP’s,
die openstaan voor het publiek, over een meter/peter. 27 POP’s werden al aan een controle onderworpen.
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
27
31
87%

2016
31

Evaluatie:
We zitten voor op het schema in onze zoektocht naar meters/peters en onderhoud van de POP’s. Er zijn
nog slechts 4 POP’s (van de 38) waarvoor geen meter/peter is gevonden.

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 2013-2015 zijn 27 POP’s aan een controle onderworpen en indien nodig terug in
orde gezet. De doelstelling van 30 controles in deze 3 jaren is bijna bereikt.
Aantal POP’s = 38
Aantal inspecties
Doel uit BLP = 25%
= 10 POP’s per jaar

2013
0
10

2014
18
10

2015
9
10

2016

TOTAAL
27
38

8

Evaluatie:
We zitten qua controles bijna op schema. In 2016 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
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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.
Het blijkt zeer moeilijk om het aantal gebruikers van de POP’s te weten te komen, omdat dit niet
wordt bijgehouden door de domeinen die over een POP beschikken. Sommigen kunnen ons wel
vertellen of het vaak of weinig gebruikt wordt.
Er wordt aan gedacht om in de toekomst via het tellen van het aantal downloads van de POP-kaart
(al dan niet via een QR-app) een inschatting te kunnen maken van de intensiteit van het gebruik.

Strategische doelstelling:
BO 2 SD 3 : Niet-oriënteurs via drempelverlagende oriëntatievarianten kennis laten
maken met de oriëntatiesport
Resultaten effectmeting:
Orientatievarianten
Wandel-O
Aantal deelnemers
Geocaching (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
3
42
0
0
1
20
3
2
?
?

2016

Evaluatie:
In 2015 werden drie wandel-O’s georganiseerd, met matige opkomst. Niet elke club werkt even
enthousiast mee om een wandel-O te organiseren. We willen de wandel-O zeker blijven promoten.
In 2015 werd vooral aandacht besteed aan de trail-O (oriëntatie voor personen met een fysieke beperking,
bvb. rolstoelers) en het uitwerken van permanente trail-O parcours. Naast het UZ Pellenberg beschikt nu
ook het revalidatiecentrum Inkendaal in Vlezenbeek over een permanent trail-O parcours. Het parcours
werd op de G-Sportdag van 11/09/2015 in gebruik genomen. Er werd ook een opleiding gegeven aan de
personeelsleden van het revalidatiecentrum.
Door een gebrek aan interesse uit de blindenwereld, heeft de werkgroep Blind-O geen activiteitenkalender
meer opgesteld voor 2015. Zij gingen wel in op aanvragen om blind-O’s te organiseren.

Operationele doelstelling
BO 2 SD 3 OD 1 : Het organiseren van drempelverlagende oriëntatievarianten
als nevenactiviteit op wedstrijden
drempelverlagende oriëntatievarianten als nevenactiviteit op wedstrijden

Sport-Vlaanderen-Rapportering 2015

Werkingsverslag 2015 VVO-vzw

12

Resultaten effectmeting:
Oriëntatievarianten
Wandel-O
Geocaching (GPS)
Schaduwlopen
Duolopen
Radio-Oriëntatie
Trail-Oriëntatie
Blind-Oriëntatie

2013
1
1

3
10

2014
1
0

2015
3
0

0
0

1
0
2

2016

Evaluatie:
In 2015 werden er 2 wandel-O’s meer georganiseerd dan in de vorige jaren.
De blind-O en trail-O activiteiten werden in 2015 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 concrete specifieke 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 concrete specifieke 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 concrete specifieke initiatieven kan het effect nog niet gemeten worden.
Evaluatie:
Nog geen evaluatie mogelijk
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Overzicht acties 2015 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 is niet uitgevoerd.
SD1 OD1 Act2 Invoering van niveaus op basis van kleuren in jeugdwerking
in clubs
De clubs beginnen meer en meer de kleurenniveaus toe te passen
voor hun trainingen en stages en vertrouwd te geraken met het
afleggen/afnemen van de kleurentesten.
De Ploegencommissie hanteert deze kleuren om groepen in te delen
op stages en trainingen.
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.
SD1 OD2 Act1 Via een samenwerkingsverband één Start to O-initiatief voor
volwassenen per jaar organiseren
De actie werd in 2015 niet uitgevoerd.
SD1 OD3 Act1 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.
SD1 OD4 Act1 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. Om de clubs hiervoor te stimuleren werd
dit als actie toegevoegd in het Jeugdsportproject.
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
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 2015 beschikken al 34 van de 38 POP’s over een Meter/Peter.
Deze actie wordt verder gezet.
SD2 OD1 Act2 Ontwikkelen en toepassen van een POP-draaiboek
Elke Meter/Peter kreeg uitleg over het POP-draaiboek en kon hiermee
aan de slag.
Deze actie loopt verder in 2016.
SD2 OD2 Act1 Inspelen op vraag van externe organisaties om tegen eind
2016 minstens één bijkomend POP in elke provincie te
realiseren
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Er wordt maximaal ingespeeld op vragen van externen om
bijkomende POP’s te realiseren.
In 2015 werd 1 nieuw POP gerealiseerd: in het revalidatiecentrum
Inkendaal in Vlezenbeek (Vlaams-Brabant).
Deze actie blijft permanent doorlopen.
SD2 OD2 Act2 Minstens één nieuwe lagere school per provincie per jaar
laten kennis maken met een POP
In de provincies Limburg en Antwerpen werd deze actie gerealiseerd.

X

X

X

X

SD2 OD2 Act3 Actief op zoek gaan naar samenwerkingsverbanden voor het
gebruik van POP's (BVLO,…)
De actie werd in 2015 niet uitgevoerd.

X

X

X

X

SD3 OD1 Act1 Wandel-O voorzien voor niet-lopers en wandelaars

X

X

X

X

In Brugge werd een wandeloriëntatie met fotozoektocht
georganiseerd voor 30 deelnemers.
Tijdens de Sylvester 5-daagse werd in Genk en in Ravels een wandelO georganiseerd; 12 wandelaars daagden op.
Deze actie wordt verder gezet.
SD3 OD1 Act2 Schaduw- en duolopen voorzien voor beginners

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

In 2015 werd hiervoor geen specifieke inspanningen gedaan. Er zijn
wel clubs die op regelmatige basis schaduwlopen voorzien voor hun
leden.
SD3 OD1 Act3 Spelvormen- en oriëntatie-animatie (geocaching/GPS/RadioO/…) voorzien op wedstrijden
In 2015 werd deze actie niet uitgevoerd. Sommige clubs nemen dit
sporadisch zelf op in het aanbod tijdens een wedstrijd
SD3 OD1 Act4 Meer activiteiten organiseren voor andersvaliden

SD4 OD2 Act1

SD4 OD2 Act2

SD4 OD2 Act3

SD4 OD2 Act4

SD4 OD3 Act1

SD4 OD3 Act2

In 2015 werd het tweede permanent trail-O parcours gerealiseerd ism
de provincie Vlaams-Brabant en het revalidatiecentrum Inkendaal. In
2016 wordt in de provincie Limburg een vast trail-O parcours
uitgewerkt. Deze parcours bieden de mogelijkheid om zonder veel
voorbereidend werk oriëntatie-oefeningen voor andersvaliden te
organiseren.
Leden van wandelclubs via de wandelfederaties motiveren
om deel te nemen
Deze actie werd nog niet pro-actief geconcretiseerd.
Ze blijft geprogrammeerd.
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
Deze actie werd nog niet pro-actief geconcretiseerd.
Ze blijft geprogrammeerd.
Leden van jeugdverenigingen via landelijke
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 motiveren om deel te nemen
Deze actie werd nog niet pro-actief geconcretiseerd.
Ze blijft geprogrammeerd.

X

X

Evaluatie van de acties
Zie hoger in de tabel
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Conclusies
- De stijgende evolutie van het aantal aangesloten volwassenen is bij de -18j (jeugd) moeilijk te
realiseren
- het beleid v/d aangesloten clubs werkt ledenwerving soms niet in de hand
- het gebruik van de 5-beurtenkaart en de administratie/opvolging errond is aan een grondige
evaluatie toe
- het inhaalmaneuver m.b.t. de opwaardering van de POP’s zit op schema en draagt op termijn
hopelijk ook bij tot de gewenste ledengroei, vooral op vlak van de jeugd; jammer dat we over geen
gebruikerscijfers kunnen beschikken
- diversifiëren in oriëntatie-activiteiten is noodzakelijk om voldoende aandacht naar de oriëntatiesport
te kunnen trekken
- G-oriëntatiesport opent nieuwe perspectieven/deuren inzake sportpromotie
- samenwerkingsinitiatieven realiseren is niet evident
Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties
Voorlopig worden de geformuleerde doelstellingen aangehouden, hoewel we stilaan beseffen dat
sommige ervan bijna niet te realiseren zijn.
De opstart van het jeugdsportproject resulteert hopelijk in dezelfde jeugdledengroei als die van de
voorbije jaren bij de volwassenen, zo niet zal VVO de kaap van de 400 jeugdleden eind 2016 niet
kunnen behalen.
In 2016 wordt getracht om alleszins één oriëntatiekern/club op te starten; de doelstelling van één per
jaar zal noodgedwongen moeten teruggebracht worden tot één per beleidsperiode.
De formule van de 5-beurtenkaart is aan een grondige evaluatie toe op het vlak van “waarom” en
“hoe”.
Na de inspectie/opwaardering van de POP’s is in overleg met de peter/meter en de club de promotie
ervan aan de orde.
Een (nieuw) POP is een ideale locatie voor de opstart van een nieuwe o-kern of o-club; de site van
Beringen-Mijn is een opportuniteit.
Omwille van tijdsgebrek zal er inzake samenwerkingsverbanden niet pro-actief gehandeld worden,
waardoor deze strategische doelstelling, alsook de operationele niet zullen gehaald worden.
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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

2009

5+4=
9

8+5=
13

2010

2011

9

2012

2013

6

2014

2015

2016

Geann.

Geann.
X

X

Geann.

X
9

9

13

6

Evaluatie:
In 2015 werd na de heropstart van de denkcel oriëntatielopen in overleg met de VTS beslist om de
voorziene initiatoropleiding oriëntatielopen niet te laten plaatsvinden. Er werd wel een basis gelegd om de
trainersgraad en kwalificatiegraad van VVO jaarlijks te kunnen bepalen, wat in de toekomst een belangrijke
indicator wordt.
Alle leden met een sporttechnische kwalificatie werden ook gepolst naar hun interesse in deelname aan
opleidingen en bijscholingen.
Een aanvraag werd gedaan om in 2016 een cursus initiator oriëntatielopen in te plannen.

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
Software Sylvester
Doma en Quickroute
TOTAAL

2010
7
6
7
13
9
12

2011
20

2012

2013

7
12
15

2014
7
9
2
9
3

2015
9
8
7
8

2016

13
3

54

32

23

15

30

7
5
44

Evaluatie:
Eind 2015 vond een succesvolle bijscholingsdag plaats met een gevarieerd aanbod aan sporttechnische
onderwerpen. Verschillende deelnemers gaven de noodzaak hiervan aan en evalueerden de bijscholing
als positief. Omwille van de drukke oriëntatieloopkalender is het niet zo eenvoudig om nog meer
geïnteresseerden te bereiken, zelfs niet als de bijscholing gratis wordt aangeboden aan de leden.
Sport-Vlaanderen-Rapportering 2015
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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
Een slimme strategie
voor ledenbinding
Identiteit beschermen
op het internet
TOTAAL

2008
3
4

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

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

9

8

10

10

6

7

7

Evaluatie:
Er is eerder geringe 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. Behalve de geringe opkomst zal VVO er wel in slagen om het einddoel, in
het beleidsplan bepaald, te behalen.

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 Sport Vlaanderen maximaal
ondersteunen
Resultaten effectmeting:
In overleg met VTS (oa. wegens beperkt budget) werd beslist om de geplande initiatorcursus niet
te laten plaatsvinden. Er werden binnen de denkcel wel enkele prioritaire actiepunten afgesproken
en afgewerkt voor 2015 (bepaling trainersgraad/kwalificatiegraad)
Evaluatie:
In 2016 wordt een nieuwe cursus initiator oriëntatielopen geprogrammeerd.
Sport-Vlaanderen-Rapportering 2015
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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:
De VTS gaf in 2015 aan de denkcel de opdracht om de screening van de initiatorcursus
oriëntatielopen dringend te laten plaatsvinden. Nadien volgt de screening van de cursus Trainer B
Oriëntatiesport.
Indien na de screening blijkt dat er inhoudelijke tekorten zijn, kan alsnog gebruik gemaakt worden
van buitenlandse cursussen.

Operationele doelstelling
BO 3 SD 1 OD 3 : een meerwaarde koppelen aan het behalen van een diploma
of getuigschrift
Resultaten effectmeting:
Er is nog steeds te weinig draagvlak in de clubs om gediplomeerde lesgevers/trainers op een andere
manier te waarderen dan niet-(bij)geschoolde vrijwilligers.
Evaluatie:
De koppeling van opleiding en bijscholing aan een aangepaste verloning blijft op de rol. Wanneer
de tijd rijp geacht wordt, zal er in deze problematiek een standaard ingevoerd worden.
VVO hanteert voor de begeleiding van sportpromotionele activiteiten momenteel een
gecombineerd systeem van verplaatsingskosten, een vrijwilligersvergoeding en indien van
toepassing een voorbereidingskost met kleine differentiatie afhankelijk van diploma.

Overzicht acties 2015 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

SD1

OD1 Act1 Tweejaarlijks een initiatorcursus oriëntatiesport
organiseren
Door omstandigheden (oa. de JEC2014) kon in 2014 de cursus niet
plaatsvinden. In overleg met VTS werd uiteindelijk ook beslist om de
cursus, gepland in 2015, te annuleren.
OD1 Act2 Driejaarlijks een cursus Trainer B organiseren

SD1

Act

Omschrijving Actie

2
0
1
3

X

De cursus werd omwille van te weinig geslaagden voor de
toelatingsproeven afgelast en uitgesteld. Na de screening en update
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SD1

SD1

SD1

van de cursustekst wordt zeker werk gemaakt van een nieuwe
cursus trainer B.
OD1 Act3 Vierjaarlijks een cursus Trainer A organiseren
Omwille van geen stramien kan deze cursus niet geprogrammeerd
worden
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
OD2 Act2 Evaluatie en vergelijking van de modellen met Vlaanderen

X

X

X

X

X

Deze actie werd nog niet aangevat.
SD1

SD1

OD2 Act3 Bijwerken, aanvullen en heruitgeven van bepaalde VTScursussen
De leden van de denkcel oriëntatiesport volgden in 2015 een
toelichting bij VTS over de werkwijze van de screening. Deze zal in
2016 effectief plaatsvinden.
OD3 Act1 Opvragen en evalueren van beloningsmodellen van
sporttechnisch gediplomeerden
Deze actie is afgewerkt.

SD1

OD3 Act2 Evaluatie en opmaak van een eigen VVO-beloningsmodel
(ifv licenties)
Een VVO-beloningsmodel werd vastgelegd.

SD1

SD2

OD3 Act3 Implementatie van het VVO-beloningsmodel in de VVOjeugdopleiding en Topsportbegeleiding
Aangezien het VVO-beloningsmodel nog niet helemaal op punt staat,
werd dit nog niet geïmplementeerd.
OD2 Act1 Jaarlijks een bijscholing organiseren over OCAD

SD2

Deze actie werd met succes uitgevoerd. Ook werd een mooie
cursustekst ivm OCAD11 aangemaakt.
OD2 Act2 Tweejaarlijks een bijscholing organiseren over baanlegging

SD2

SD2

Omwille van actuele belangstelling werd deze bijscholing extra
geprogrammeerd tijdens de jaarlijkse bijscholingsdag.
OD2 Act3 Jaarlijks een bijscholing organiseren voor gediplomeerde
trainers
Er werden geen bijscholingen georganiseerd die uitsluitend bedoeld
waren voor gediplomeerde trainers. Op 21 november werd een
bijscholing Ocad georganiseerd. Voor trainers is dit interessant om
trainingen te kunnen opstellen.
OD2 Act4 Tweejaarlijks een bijscholing organiseren voor
kaarttekenen
Omwille van actuele belangstelling werd deze bijscholing extra
geprogrammeerd tijdens de jaarlijkse bijscholingsdag.

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
Door omstandigheden slaagt VVO er niet in om het vooropgestelde opleidingsplan te realiseren.
Vooral het afhaken van enkele cruciale denkcelleden zette één en ander op de helling. De beperkte
en overbevraagde vijver van sporttechnische en bestuurlijke vrijwilligers maakt dat de geplande acties
soms moeilijk van de grond komen en beperkt of soms geen succes kennen. Tevens heerst er in de
aangesloten clubs redelijk wat scepsis t.o.v. “gediplomeerden”.
De traditionele bijscholingen verlopen zoals gepland, maar met een beperkte opkomst.
Uit de bevraging van de sporttechnische vrijwilligers komt interessante informatie i.v.m. de trainersen kwalificatiegraad.
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Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties
Omwille van de belangrijkheid van kaderopleiding en bijscholing blijven de meeste acties
geprogrammeerd. Voorlopig worden ook de geformuleerde doelstellingen aangehouden, hoewel nu
al vaststaat dat we voor BO3 ze niet zullen halen.
In 2015 werd de sporttechnische kaderopleiding in samenspraak met de denkcel van VTS
gereactiveerd. Dit zal in 2016 voortgezet worden door:
- de organisatie van een cursus initiator oriëntatiesport
- de screening van de cursusteksten initiator en trainer B (+ eventuele remediëring)
- de planning van de bijscholingen
- de opvolging van de trainers- en kwalificatiegraad

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. Comm.
Pers en Media
Google docs
Web 2.0
Vergadertechnieken
Omgaan met conflicten
Generatiemanagement
Fondsenwerving
Schermschrijven
Prakt. boekhouden online
Sportclub van de toekomst
Een slimme strategie voor ledenbinding
Mijn identiteit beschermen op het internet

2014

2015

2016

4
2
3
4

TOTAAL

6

7

4
3
7

Evaluatie:
VVO organiseert deze initiatieven i.s.m. Dynamo/VSF en collega-federaties VWF en VTB.
Ondanks tijdige aankondigingen op website, nieuwsbrief, bijlagen en persoonlijke uitnodigingen
blijft het moeilijk om VVO-vrijwilligers te motiveren hieraan deel te nemen.

Overzicht acties 2015 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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SD

OD

Act

Omschrijving Actie

SD2 OD1 Act1 Tweejaarlijks een bijscholing organiseren over het
wedstrijd/ledenprogramma Helga
Actie is afgewerkt. Ze wordt jaarlijks geprogrammeerd 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
X

2
0
1
4
X

2
0
1
5
X

2
0
1
6

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
jaarlijkse programmering.
Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties
De Helga-bijscholing vraagt om jaarlijks georganiseerd te worden i.p.v. tweejaarlijks. Ook in 2016 zal over
het wedstrijd-ledenprogramma een bijscholing gepland worden.
Inzake de andere bestuurlijke bijscholingen worden via partnerships enkele aantrekkelijke thema’s
geprogrammeerd. De promotie van deze initiatieven zal nog gerichter gevoerd worden.

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 2015 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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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/vragen i.v.m. dienstverlening en begeleiding van de clubs is nog
niet operationeel. In 2015 werd geopteerd om de google-applicatie “Google Drive” in te voeren en alle
personeelsleden, bestuursleden en clubverantwoordelijken toegang te geven tot een aantal “beperkt
openbare” documenten in de Cloud. Na enkele kinderziekten en door een personeelswissel kon echter nog
geen werk gemaakt worden van een klachtenopvolgsysteem.
Evaluatie:
Het streefdoel is om alle klachten in dit verband centraal te inventariseren en op te volgen. Op dit moment
worden klachten en vragen automatisch behandeld, maar nog niet geregistreerd en geëvalueerd. De harden software om dit te doen is nu ter beschikking. Het zal wellicht tot de start van de nieuwe beleidsperiode
duren om het klachten opvolgsysteem effectief op te starten.

Strategische doelstelling:
BO 4 SD 2 : Optimalisatie van de informatieverstrekking aan de clubs
Resultaten effectmeting:
Het digitaal opvolgsysteem voor klachten/vragen i.v.m. informatieverstrekking aan de clubs is nog niet
operationeel. In 2015 werd geopteerd om de google-applicatie “Google Drive” in te voeren en alle
personeelsleden, bestuursleden en clubverantwoordelijken toegang te geven tot een aantal “beperkt
openbare” documenten in de Cloud. Na enkele kinderziekten en door een personeelswissel kon echter nog
geen werk gemaakt worden van een klachten opvolgsysteem.
Evaluatie:
Het streefdoel is om alle klachten in dit verband centraal te inventariseren en op te volgen. Op dit moment
worden klachten en vragen automatisch behandeld, maar nog niet geregistreerd en geëvalueerd. De harden software om dit te doen is nu ter beschikking. Het zal wellicht tot de start van de nieuwe beleidsperiode
duren om het klachten opvolgsysteem i.v.m. informatieverstrekking effectief op te starten.

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 aangezien het kwaliteitssysteem nog geen aanvang heeft
genomen in 2015.
Indicator 2 in dit kader, nl. een draaiboek voor de organisatie van wedstrijden, is afgewerkt.
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Evaluatie:
Het draaiboek voor de organisatie van wedstrijden is klaar, naar de clubs verspreid en wordt
algemeen gebruikt.

Overzicht acties 2015 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 werden in functie
van de opdracht van een controleur een aantal kwaliteitseisen
opgesteld in 2015; er werd echter nog geen werk gemaakt van
een kwaliteitslabel. Omwille van tijdsgebrek werd deze actie
voor 2016 on hold gezet.
SD1 OD1 Act2 Opmaak van een draaiboek voor de organisatie van
wedstrijden
Deze actie is afgewerkt.

2
0
1
4
X

2
0
1
5
X

2
0
1
6
X

X

Evaluatie van de acties
Zie hoger in de tabel
Conclusies
De actie in het kader van het kwaliteitslabel wordt voorlopig on hold gezet.
Het draaiboek voor de organisatie van wedstrijden is in de running.
Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties
Vermits er nog geen formele inventarisatie en evaluatie van de klachten/vragen plaatsvindt, is het niet
mogelijk om de doelstelling van “verlaging van het aantal klachten” te meten.

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 vertraging m.b.t. de installatie van een cloud-systeem
(google-drive) en een personeelswissel in 2015.
Evaluatie:
In 2015 werden de clubondersteuningsvragen zonder inventarisatie en zonder opvolging zo snel
mogelijk afgehandeld. We hebben de indruk dat we in de meeste gevallen de clubs binnen de drie
dagen van antwoord kunnen dienen. We kunnen de vooropgestelde 80% jammer genoeg nog niet
hard maken met cijfermateriaal. Nu “google drive” door alle personeelsleden en bijna alle
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bestuursleden en cruciale clubverantwoordelijken gebruikt wordt, is de tijd rijp om deze indicator
te meten. Vanwege de grote werklast m.b.t. het nieuwe 4-jaarlijkse beleidsplan zal de afhandeling
van clubondersteuningsvragen in 2016 verder gebeuren zonder inventarisatie.

Overzicht acties 2015 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 2016
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Evaluatie van de acties
Zie hoger in de tabel
Conclusies
De 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
Geen. Het meten van de strategische en operationele doelstelling zal voor 2016 wegens tijdsgebrek niet
kunnen plaatsvinden.
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Basisopdracht 4.bgl 3 (BO4bgl 3)
Begeleiding inzake bestuurs- en administratieve werking
Operationele doelstelling
BO 4 SD 1 OD 3 : Begeleiding inzake bestuur- en administratieve werking
optimaliseren
Resultaten effectmeting:
Het digitaal opvolgsysteem voor de administratieve clubondersteuningsvragen is nog niet
operationeel. Dit heeft te maken met de vertraging m.b.t. de installatie van een cloud-systeem
(google-drive) en een personeelswissel in 2015.
Evaluatie:
In 2015 werden de administratieve clubondersteuningsvragen zonder inventarisatie en zonder
opvolging zo snel mogelijk afgehandeld. Ondanks een “moeilijke” personeelswissel op de post van
administratief coördinator is VVO er in de meeste gevallen in geslaagd om de clubs binnen de drie
dagen van antwoord te kunnen dienen. We kunnen de vooropgestelde 80% jammer genoeg nog
niet hard maken met cijfermateriaal. Nu “google drive” door alle personeelsleden en bijna alle
bestuursleden en cruciale clubverantwoordelijken gebruikt wordt, is de tijd rijp om deze indicator
te meten. Vanwege de grote werklast m.b.t. het nieuwe 4-jaarlijkse beleidsplan zal de afhandeling
van administratieve clubondersteuningsvragen in 2016 verder gebeuren zonder inventarisatie.

Overzicht acties 2015 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
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Deze actie werd gestart maar nog niet beëindigd.
In 2015 vond de installatie van een cloud-systeem plaats via
Google-drive, een platform waar alle personeelsleden en bijna
alle bestuursleden en cruciale clubverantwoordelijken een min
of meer beperkte toegang toe hebben.
Een gedeelde werkfiche, een gedeelde agenda en een gedeeld
gmail-account via de Google-drive maakt een vlotte
communicatie tussen personeelsleden enerzijds en tussen
personeelsleden en bestuursleden anderzijds mogelijk.
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Op vlak van ledenadministratie is de opvolging van de
ledendatabase in Access en het ter beschikking stellen ervan
voor de wedstrijdsoftware nog een zorgenkind, waar in 2016 zal
aan gewerkt worden.
Deze actie blijft in 2016 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. In 2015 haakte de vrouwelijke voorzitter jammer
genoeg af. Ze blijft nu wel in de bestuursploeg.
Bij de samenstelling van de beleidsplancommissie is VVO er in
geslaagd om een meerderheid aan vrouwen te engageren,
alsook een vrouwelijke voorzitter.
De actie blijft geprogrammeerd.
SD1 OD3 Act5 Evaluatie administratief- en intern reglement, statuten
Jaarlijks worden voorstellen tot wijziging van reglementen en
statuten besproken. Het blijft noodzakelijk om dit grondig,
systematisch en proactief te doen.
In 2015 vonden een aantal ingrijpende sporttechnische
wijzigingen plaats. (oa. de opsplitsing van de reeks D/H -10 in
een A (niet-begeleide) en een B (begeleide) reeks)
SD1 OD3 Act7 Evaluatie en bijsturing werking commissies, DB en RVB
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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 wordt voor 2016 on hold geplaatst en meegenomen
i.f.v. het nieuwe 4-jaarlijkse beleidsplan.
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 wordt voor 2016 on hold geplaatst en meegenomen
i.f.v. het nieuwe 4-jaarlijkse beleidsplan.

Evaluatie van de acties
Zie hoger in de tabel
Conclusies
Omwille van tijdsgebrek en/of prioriteitsredenen werden bepaalde acties in meer of mindere mate
opgevolgd.
Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties
De meeste acties moeten gezien hun belang in 2016, al dan niet proactief, verder opgevolgd worden.
Met een grondige evaluatie van statuten, administratief- en huishoudelijk reglement en het toetsen van
de VVO-werking aan de vigerende wetten en decreten, wordt bij de opmaak van het volgende 4-jaarlijkse
beleidsplan rekening gehouden.
Ondanks het feit dat noch de strategische, noch de operationele doelstelling concreet gemeten kan
worden, worden de geformuleerde doelstellingen aangehouden.
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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. In 2015 werd een fiche opgemaakt waar de clubs zich aan moeten
houden m.b.t. het (reglementair verplicht) gebruik van logo’s op de gedrukte oriëntatiekaarten.

Overzicht acties 2015 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
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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.
SD1 OD4 Act2 Opmaak van een sponsordossier ifv de organisatie van
Vlaamse, nationale en internationale wedstrijden
Deze actie werd 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 aangesloten clubs aangemoedigd worden om dit ook
bij hun organisaties toe te passen.
Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties
De opmaak van een sponsordossier i.f.v. Vlaamse, Nationale en Internationale wedstrijden wordt on hold
geplaatst. Het VVO-sponsordossier is bij wijze van voorbeeld ter beschikking voor de aangesloten clubs.
Voorlopig worden de geformuleerde doelstellingen aangehouden, ook al kunnen ze nog niet concreet
gemeten worden.
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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:
Maandelijkse Bijlage
Nieuwsbrief (digitaal)

2013
11
9

2014
11
6

2015
10
0

2016

Evaluatie:
In 2015 werd 10 maal een geprinte bijlage opgemaakt en verspreid naar de aangesloten leden. De
uitgave van september werd vanwege een personeelswissel geannuleerd.
De digitale nieuwsbrief werd in de vooropgestelde vorm in 2015 niet meer opgemaakt. In de plaats
daarvan werden systematisch nieuwsartikels geplaatst op de eigen website en via de VVOfacebookpagina.

Overzicht acties 2015 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 (10 ipv 11 uitgaves)
Deze actie wordt geëvalueerd in de loop van 2016 omdat er
stemmen op gaan om de gedrukte bijlage te vervangen.
SD2 OD1 Act2 Periodiek verspreiden van een interne nieuwsbrief ifv de
clubverantwoordelijken
Deze actie werd niet meer als dusdanig uitgevoerd en
vervangen door nieuwsartikels op de eigen website en de VVOfacebookpagina. Deze actie wordt niet verder gezet.
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Evaluatie van de acties
Zie hoger in de tabel
Conclusies
De acties in het kader van informatieverschaffing zijn gedeeltelijk gerealiseerd en gedeeltelijk vervangen
door regelmatige nieuwsberichten. Omwille van taakbelasting, hoge kosten en effectiviteit wordt de
uitgave van gedrukte informatiedragers in vraag gesteld.
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Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties
Het wordt moeilijk om de vooropgestelde cijfers inzake het uitgeven van de maandelijkse bijlagen en de
digitale nieuwsbrief aan te houden. Maar het niet halen van de aantallen neemt niet weg dat de
noodzakelijke informatie tijdig en correct bij de juiste doelgroepen terecht komt. Hiervoor worden meer
eigentijdse en moderne communicatiemiddelen ingeschakeld.

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 specifieke bevraging via een enquête werd nog niet gedaan.
Evaluatie:
Omwille van tijdsgebrek en niet prioritair zal er geen specifieke bevraging over de tevredenheid
van interne en externe communicatie gebeuren. In de stakeholdersanalyse i.f.v. het nieuwe
beleidsplan zal de communicatie één van de te bevragen items zijn.

Overzicht acties 2015 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
geüpdatet. De website van de ploegen werd ook operationeel.
SD2 OD2 Act2 Opmaak van en implementatie van intern- en extern
communicatieplan
Wegens tijdsgebrek en personeelswissel kon van deze actie
geen werk gemaakt worden.
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Evaluatie van de acties
Zie hoger in de tabel.
Conclusies
De inspanningen inzake interne en externe communicatie via de website worden aangehouden en leveren
hoe langer hoe meer positieve commentaren. Naast de eigen website worden ook andere sociale media
met succes ingeschakeld oa. facebook, twitter, …
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Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties
De concrete indicatoren om de operationele en strategische doelstellingen te behalen inzake informatie
kunnen omwille van bijsturingen en tijdsgebrek onvoldoende gemeten worden en dus niet met cijfers
geëvalueerd worden.
Toch wordt met belangstelling uitgekeken naar de resultaten van de stakeholdersbevraging over
communicatie i.f.v. het nieuwe beleidsplan.
Er werd immers geopperd om meteen een grondige evaluatie te doen van de VVO-communicatie in het
algemeen en het idee van een gerestylede website of zelfs een geheel nieuwe website werd gelanceerd.
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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 VVOpromotiefolder.
Evaluatie:
Vanwege een personeelswissel zal de concrete evaluatie 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:
Vanwege een personeelswissel zal de concrete evaluatie op een later tijdstip plaatsvinden.

Operationele doelstelling
BO 5 SD 1 OD 2 : Uitgave van een nieuwe VVO-promotiefolder
Resultaten effectmeting:
De VVO-folder werd in 2015 verder verspreid volgens plan. Dit zal ook in 2016 gebeuren.
In 2015 werd ook een nieuwe VVO-folder met bon voor gratis deelname ontworpen en gedrukt.
Hij werd uitgedeeld op evenementen en promotiedagen.
In 2016 zal hij verder uitgedeeld worden.
Evaluatie:
De verdere verspreiding van de aangepaste promotiefolder is in 2016 ook aan de orde. Tevens
wordt bijgehouden hoeveel gratis deelnames/initiaties op basis hiervan worden gedaan.
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Strategische doelstelling:
BO 5 SD 2 : Via samenwerkingsverbanden de oriëntatiesport promoten
Resultaten effectmeting:
Uit de bevraging van verschillende partners, die op en rond de mijnsite in Beringen gevestigd zijn, willen
we, in samenwerking met hen, de oriëntatiesport op kaart zetten en het project B-Mijn-Oriëntatie verder
uitwerken.
Evaluatie:
In samenwerking met de dienst toerisme van de stad Beringen stond VVO met een promotiestand op de
Mijnhappening en werd het nieuwe oriëntatiekaartje “Park van de mijndirecteur” succesvol uitgetest.
Een subsidiedossier (project) in het kader van sportparticipatie voor kansengroepen werd uitgewerkt en
ingediend, maar jammer genoeg niet aanvaard.
Er zullen nieuwe gesprekken met de partners van dit project plaatsvinden om dit samenwerkingsverband
toch haalbaar te maken.

Operationele doelstelling
BO 5 SD 2 OD 1 : de oriëntatiesport lanceren in aantrekkelijke gemeentes en/of
steden
Resultaten effectmeting:
Door het afspringen van het subsidieproject werden niet de nodige middelen gevonden om in
Beringen-Mijn een clubwerking rond oriëntatiesport op te starten.
Evaluatie:
In 2016 wordt met de gemeente Beringen bekeken hoe VVO – met geringe eigen middelen - de
oriëntatiesport een meer performante plaats kan geven in het plaatselijke sportaanbod. De B-mine
site met het “Park van de mijndirecteur” is een opportuniteit om de oriëntatiesport te lanceren in
de buurt van het VVO-secretariaat te Beringen.

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
Dag van het Park
Sportmarkt
Sportmarkt
Gordelfestival
Mijnhappening
Sportbeurs
Sportmix

Herentals
Genk
Wachtebeke
Kessel-Lo
Genk
Diest
Hofstade
Beringen
Heusden-Zolder
Herentals

2013
#da

15
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2013
#de

2014
# da

2014
# de

2015
#
dagen
2
3
2
1
1
1
1
1
1
2
2768
22
981
15
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2015
#
deeln.
300
750
80
?
40
?
20
100
800
1680
3770

Evaluatie:
Met 10 initiatieven, 15 lesdagen en meer dan 3700 deelnemers is VVO met haar medewerkers, vrijwilligers
en clubs performant aanwezig op lokale, regionale en landelijke sportpromotionele initiatieven.
Naast deze initiatieven zijn er nog verschillende dagen initiaties gegeven op meerdere locaties.

Operationele doelstelling
BO 5 SD 3 OD 1
: actief meewerken aan minstens 1 landelijke
sportpromotionele activiteit van Sport Vlaanderen per jaar
Resultaten effectmeting:
In 2015 werd meegewerkt aan het Gordelfestival dat doorging in het Sport Vlaanderen-centrum
van Hofstade.
Evaluatie:
De opkomst op het Gordelfestival was voor de oriëntatiestand eerder beperkt.

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 (Herentals) en Limburg (Genk)
- Gordel voor scholen in Oost-Vlaanderen (Wachtebeke)
- Dag van het Park in Vlaams-Brabant (Kessel-Lo)
Evaluatie:
In 4 Vlaamse provincies werd er actief meegewerkt aan sportpromotionele activiteiten.
1130 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) en in Vlaams-Brabant (Diest)
- Mijnhappening in Limburg (Beringen)
- Sportbeurs in Limburg (Heusden-Zolder)
VVO en de aangesloten clubs waren op lokaal vlak ook actief in verschillende andere provincies
voor een initiatie of sportdag.
Evaluatie:
Voor de 4 lokale sportpromotionele initiatieven kwamen 940 deelnemers opdagen die op deze
manier kennis maakten met de oriëntatiesport.
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Overzicht acties 2015 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

SD1 OD1

Act1

SD1 OD1

Act2

SD1 OD1

Act3

SD1 OD2

Act1

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 in eigen beheer ontworpen.
Systematisch gebruik van VVO-promomateriaal op
Vlaamse, Nationale en Intern. Wedstrijden
VVO ziet toe op het consequent gebruik van promotiemateriaal (logo’s, vlaggen, folders, kaarten,…)
Implementatie van de huisstijl in bepaald
promomateriaal gebruikt door de clubs
Buiten een concrete afspraak m.b.t. het (verplicht) gebruik
van logo’s op de oriëntatiekaarten
Aanmaak van een nieuwe VVO-promotiefolder
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Deze actie is afgewerkt.
SD1 OD2

Act2

SD2 OD1

Act1

SD2 OD1

Act2

Uitvoering verspreidingsplan nieuwe VVOpromotiefolder
De 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.
Initiaties, sportkampen en start to-O 's organiseren
Er wordt maximaal ingespeeld op vragen van externen voor
de organisatie van o-initiatieven
Oriëntatiekaart tekenen en eventueel (permanente)
parcours uitbouwen
In Vlezenbeek werd een nieuwe oriëntatiekaart getekend
van het revalidatiecentrum Inkendaal, waarop een
permanent trail-O parours werd geplaatst.
Oprichten nieuwe O-kern en/of O-club

SD2 OD1

Act3

SD2 OD1

Act4

SD3 OD1

Act1

Evaluatie van en participatie aan minstens één
landelijk sportpromotioneel evenement
Er werd deelgenomen aan het Gordelfestival.
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Act2
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SD3 OD2

Act1

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.
Evaluatie van en deelname aan 2 DAS-beurzen in
(regionale) beurtrol per jaar
Er werd deelgenomen aan de DAS-beurzen te Herentals en
Genk.

X

X

X

X
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SD3 OD2

Act2

SD3 OD3

Act3

Vanaf 2016 verleent VVO haar medewerking aan de
Sportsterrendagen in verschillende provincies ter
vervanging van de DAS-beurzen.
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.
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Evaluatie van de acties
Zie hoger in de tabel
Conclusies
VVO organiseert, participeert in en begeleidt een meer dan voldoende aantal interessante
sportpromotionele initiatieven, waardoor ze de oriëntatiesport meer bekendheid en uitstraling geeft.
Er is echter nood aan evaluatie en opvolging, zodanig dat de succesvolle acties kunnen resulteren in
nieuwe leden en oriëntatiekernen en/of clubs.
Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties
De actie m.b.t. het oprichten van één nieuwe kern/club per jaar wordt het derde jaar op rij niet gehaald.
Deze doelstelling blijkt bijzonder moeilijk en nader onderzoek hierover is aan de orde.
De nieuwe locatie van het VVO-secretariaat te Beringen-Mijn geeft enkele opportuniteiten:
 het “park van de mijndirecteur” waar met een permanent parcours 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
 het plaatselijk rusthuis heeft interesse getoond voor een samenwerking op vlak van een trail-Oparcours
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