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2. Inleiding  

2.1 Totstandkoming Beleidsplan 2017-2020 
 

Dit beleidsplan is tot stand gekomen met de hulp van de commissies, het personeel en de 

Raad van Bestuur van de Vlaamse Zaalvoetbalbond.  

Er werd gestart aan de beleidsplanning vanuit een stakeholdersanalyse. Op basis van deze 

stakeholdersanalyse is er een bevraging gebeurd bij de clubs en de commissieleden. De 

resultaten van deze bevraging is in bijlage terug te vinden. Op basis van deze bevraging, de 

gegevensverzameling en de evaluatie van het beleidsplan 2013-2016 werd een SWOT-

analyse opgesteld. Deze SWOT-analyse heeft het mogelijk gemaakt om specifieke en 

meetbare strategische en operationele doelstellingen op te stellen die zouden moeten 

worden gerealiseerd in de komende 4 jaar. Deze doelstellingen werden voorgelegd en 

goedgekeurd door de Raad van Bestuur.  

De Vlaamse Zaalvoetbalbond zal door het nieuwe decreet houdende erkenning en 

subsidiëring van de georganiseerde sportsector zijn subsidies verliezen en zal in de komende 

beleidsperiode een nieuwe weg moeten inslaan. Bij het opstellen van het beleidsplan werd 

rekening gehouden met deze opkomende veranderingen. Doordat het moeilijk te 

voorspellen is wat de veranderingen zullen te weeg brengen bij de federatie zullen er de 

komende jaren wellicht nog bijsturingen moeten gebeuren.  De federatie wil met dit 

beleidsplan aangeven in welke richting de VZVB de komende 4 jaar wil verder gaan en waar 

de prioriteiten liggen.  

De federatie wil dat de continuïteit van de goede werking gegarandeerd blijft en zal zich 

blijven inzetten om de zaalvoetbalsport verder op de kaart te zetten binnen de Vlaamse 

sportwereld.  
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2.2 Structuur Zaalvoetbalbond 

2.2.1 Organogram  
 

a) Wetgevende en uitvoerende macht  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene vergadering der provinciale afdelingen  

Raad van Bestuur 

 

Provinciale afdelingen:  

- Provinciale afdeling Antwerpen  

- Provinciale afdeling Limburg 

- Provinciale afdeling Vlaams-Brabant  

- Provinciale afdeling West-Vlaanderen  

- Provinciale afdeling Oost-Vlaanderen  

 

 

 

Commissies: 

- Vlaamse Jeugd, technische en 

   organisatiecommissie (V.J.T.O.C.)  

- Vlaamse Marketingcommissie (V.M.C.) 

- Vlaamse Medische commissie (V.Med.C.) 

- Vlaamse Scheidsrechtercommissie (V.S.C.) 

- Vlaamse Studiecommissie (V.St.C.) 

 

 

Vlaamse Zaalvoetbalbond 

VZVB 

Belgische Zaalvoetbalbond 

BZVB 

Ligue Francophone 

de Football en Salle 

LFFS 
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a) Provinciale afdelingen  

 

 

 

b) Rechterlijke macht – tuchtcommissie 
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(V.V.C.) 

 



Beleidsplan 2017-2020 

5 
 

2.2.2 Taken en verantwoordelijkheden organen 
 

 Raad van Bestuur (R.V.B.)                                                                                O.R art. 31+32 

 

De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze bij 

elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling. De Raad van Bestuur is bevoegd 

om alle handelingen van bestuur te verrichten, daarin inbegrepen de organisatie, de 

benoeming, het ontslag en de bezoldiging van het personeel, het uitgeven van een 

tijdschrift, het uitvaardigen van de reglementen van inwendige orde, het oprichten 

van Vlaamse commissies en het inrichten van Vlaamse competities. 

 

De Raad van Bestuur is bovendien bevoegd om alle daden van beschikking te stellen, 

die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de Algemene Vergadering 

zijn voorbehouden. Zij mag onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, 

en zonder nadeel te berokkenen aan andere machten die door de wet of door de 

statuten worden voorbehouden, alle verbintenissen aangaan met derden, alle akten 

of contracten daartoe ondertekenen, aan- en verkopen van roerende en onroerende 

goederen, hun contracten afsluiten zonder beperktheid van duur, legaten of giften 

aanvaarden, afstand doen van rechten, dadingen treffen. De Raad van Bestuur kan, 

onder zijn verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheid overdragen aan één van de 

bestuurders of zelfs aan een ander persoon, al dan niet lid van de vereniging. 

 

Benevens deze bevoegdheden heeft de Raad van Bestuur tot taak:  

a) Het toezicht en de uiteindelijke beslissing over de aansluiting van 

iedere club en van ieder individueel lid;  

b) Het instellen van de nodige commissies en comités en de controle op 

de werking en de samenstelling ervan, de Raad van Bestuur kan 

wegens gegronde reden te allen tijde een beslissing van haar Vlaamse 

commissies vernietigen; 

c) De briefwisseling te voeren met het overkoepelend orgaan (B.Z.V.B.) 

en met de L.F.F.S.;  

d) Het inrichten van de Vlaamse competities en de homologatie van 

provinciale kampioentitels;  

e)  Alle aangelegenheden te regelen die niet tot de bevoegdheid behoren 

van enig ander orgaan, o.m. de verzekering, medische controle, 

propaganda. Het aanduiden en voordragen van de Vlaamse 

vertegenwoordigers in het overkoepelend orgaan (B.Z.V.B.);  

f) Jaarlijks de toegevoegde en reserve secretarissen voor de V.Sp.C. en 

de V.B.C. benoemen. 
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2.2.3                                                                                       

  Vlaamse jeugd, technische en organisatiecommissie (V.J.T.O.C.) O.R. art. 61 

 

a) De leden van de V.J.T.O.C. zijn belast, onder toezicht van de Raad van 

Bestuur, met de coördinatie tussen de V.J.T.O.C., de P.J.T.O.C. en de N.J.T.O.C. 

b) De V.J.T.O.C. stelt aan de Raad van Bestuur alle initiatieven voor teneinde de 

jeugd- en dameswerking op landelijk vlak te bevorderen.  

c) De V.J.T.O.C. is op de ligafinales die op één dag georganiseerd worden bevoegd om, 

in samenspraak met de aanwezige leden van de Raad van Bestuur, beslissingen te 

nemen die betrekking hebben tot het bepalen van de uitslag van een wedstrijd. 

d) De V.J.T.O.C. is tevens belast met de organisatie van de finaledag Beker van 

Vlaanderen.  

e) De V.J.T.O.C. is belast onder toezicht van de Raad van Bestuur, met de 

organisatie van de Vlaamse Ligaploeg en de Vlaamse beloftenploeg. 

 

 Vlaamse Marketingcommissie (V.M.C.)                                                           O.R. art. 63B 

 

De leden van de V.M.C. zijn belast, onder toezicht van de Raad van Bestuur, met het 

geven van advies op gebied van volgende domeinen: 

a) pers.  

b) promotie  

c) sponsoring 

 

 Vlaamse Medische commissie (V. MED.C.)                                                         O.R art. 57 

 

a) In geval van doping, is het de Disciplinaire Commissie van de Vlaamse 

Gemeenschap die een onderzoek doet, en aan de hand van dit onderzoek ook 

een uitspraak zal doen. Tegen deze uitspraak is een beroep mogelijk bij de 

Vlaamse Raad van de Vlaamse Gemeenschap. 

 

 Vlaamse Scheidsrechterscommissie (V.S.C.) 

 

O.R. art. 46 

a) De leden van de V.S.C. zijn belast met de coördinatie tussen de V.S.C., de 

P.S.C. en de C.S.C.. Alle vragen, zowel op technisch als administratief vlak, die 

zich voordoen in de P.S.C., moeten door de leden van de V.S.C. voorgelegd 

worden aan de V.S.C.. Zij moeten de richtlijnen van de V.S.C. doorgeven aan 

de P.S.C. en toezien op de toepassing ervan. Zij nemen deel aan het bestuur 

van de V.S.C. en voeren de opdrachten uit hen door de V.S.C. opgedragen. 
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O.R. art. 48 

a. Algemeen 

a) De V.S.C. is verantwoordelijk voor een uniforme werking binnen de 

verschillende P.S.C.'s, zowel wat de technische als de administratieve kant 

betreft (aanwerving, formatie, rangschikking, enz.).  

b) De V.S.C kan iedere P.S.C. ter orde roepen en langs de Raad van Bestuur om 

zelfs sancties opleggen indien de opgelegde taken en/of onderrichtingen niet 

naar behoren worden vervuld.  

c) De V.S.C. maakt een klassering op van de kandidaat-scheidsrechters 

nationaal, na voordracht door de P.C.'s, en zorgt voor de nodige controles 

alvorens betrokkenen voor te stellen aan de Raad van Bestuur. De volledige 

dossiers zullen bij de V.S.C. toekomen voor de vergadering van april van ieder 

jaar.  

d) De V.S.C. bespreekt de toepassing van de spelregels op landelijk vlak en 

verzorgt de uitgave van de richtlijnen voor de scheidsrechters. De V.S.C. stelt 

aan de Raad van Bestuur de kandidaten voor als lid van de C.S.C., alsook van 

de nationale formateurs.  

 

O.R. art. 49  

b. Aanduiding scheidsrechters  

a) De V.S.C. is verantwoordelijk voor de aanduiding van de scheidsrechters voor 

die wedstrijden betwist onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur van 

de V.Z.V.B.. Zij moet tevens zorgen voor de aanduidingen, haar gevraagd door 

de C.S.C.. O.R. Voor haar aanduidingen kan de V.S.C. putten uit alle bij de 

V.Z.V.B. aangesloten scheidsrechters.  

 

O.R. art 50 

c. Advies 

a) Indien gevraagd, brengt de V.S.C. advies uit over de materies die het leiden 

van de wedstrijden aanbelangen, zoals de toepassing van de spelreglementen 

en vermeende scheidsrechterlijke misgingen. 

 

O.R. art. 51 

d. Betwistingen  

 

a) De V.S.C. oordeelt over betwistingen binnen de P.S.C., met uitzondering van 

die gevallen waarin een lid van de V.S.C. betrokken is.  

 

b) De V.S.C. oordeelt, als beroepsinstantie, over betwistingen en beslissingen 

genomen door een P.S.C. 
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c) De V.S.C. oordeelt, als beroepsinstantie, over de beslissingen genomen door 

een P.S.C. betreffende de technische kant van arbitrage.  

 

  Vlaamse Sportcommissie (V.Sp.C.)                                                                     O.R. art. 63 

 

a) De V.Sp.C. is bevoegd voor alle strafbare feiten voor, tijdens en na de wedstrijden, 

zowel bij officiële als vriendschappelijke, die onder bevoegdheid van de Raad van 

Bestuur worden georganiseerd, met uitzondering van die materies die zijn 

voorbehouden aan andere Vlaamse Commissies.  

 

 Vlaamse Beroepscommissie (V.B.C.)                                                                O.R. art. 63A 

 

a) De Vlaamse Beroepscommissie vergadert binnen de 20 kalenderdagen na het 

indienen van een ontvankelijk beroep. 

 

 Vlaamse Verbrekingscommissie (V.V.C)                                                             O.R. art. 40 

 

a) De V.V.C. behandelt de verzoeken tot verbreking ingediend tegen de beslissingen van 

de diverse provinciale beroepscommissies (P.B.C.) en van de Vlaamse 

Beroepscommissie (V.B.C.). De V.V.C. oordeelt zelf over de ontvankelijkheid van het 

verzoek tot verbreking.  

b) De V.V.C. gaat na of er:  

-  procedurefouten werden gemaakt; 

 - aan de vormvereisten werd voldaan;  

- een juiste toepassing is van het Organiek Reglement.  

De V.V.C. oordeelt niet over feiten. 
 

 Provinciale afdelingen                                                                                            O.R. art. 78 

Het provinciaal comité: 

a) Is het leidend orgaan van de provinciale afdeling. Het beheert de provinciale werking 

en controleert de werking van de provinciale commissies. Het provinciaal comité kan 

om een gegronde reden een beslissing van haar provinciale commissies vernietigen.  

b) Beheert de provinciale en regionale kampioenschappen en bekercompetities. Het 

vormt de reeksen en afdelingen. Het legt de modaliteiten vast voor de 

kampioenschappen en de bekercompetities. Het kan ter zake een deel van zijn 

bevoegdheden overdragen aan de liga's en coöperatieve verenigingen.  

c) Kan om gegronde redenen een club weigeren deel te (blijven) nemen aan de 

provinciale competities.  



Beleidsplan 2017-2020 

9 
 

d) Keurt de terreinen en inrichtingen goed waar de wedstrijden onder zijn controle 

gespeeld worden. 

e) Benoemt driejaarlijks en ontslaat van ambtswege de leden van zijn provinciale 

commissies. Het P.C. benoemt, aanvaardt en ontslaat de scheidsrechters die onder 

de rechtsmacht van de P.S.C. vallen. Het P.C. stuurt de dossier(s) van de 

scheidrechter(s), die kandidaat zijn voor promotie, door naar de nationale reeksen 

naar het algemeen secretariaat. Deze stuurt ze door naar de V.S.C. voor advies.  

f) Het P.C. keurt de indeling per categorie van de scheidsrechters goed.  

g) Voert het financieel beleid van de provinciale afdeling, oordeelt over alle financiële 

geschillen tussen de clubs van de provinciale afdeling, stelt jaarlijks binnen de 

grenzen bepaald door de Raad van Bestuur tijdig de bijdragen vast verschuldigd door 

de clubs van de provinciale afdeling en int via zijn penningmeester deze bijdragen, 

alsook deze bepaald door de Raad van Bestuur van de V.Z.V.B., verricht alle 

ontvangsten en uitgaven van de provinciale afdeling, stelt jaarlijks volgens de 

richtlijnen de balans en resultatenrekening op van de provinciale afdeling en stelt 

jaarlijks de begroting op.  

h) Bepaalt, binnen de perken vastgelegd door de V.Z.V.B., het bedrag van de boeten die 

kunnen toegepast worden voor de overtredingen van de clubs.  

i)  Beoordeelt de voorstellen tot schrapping van de bondslijsten, op voorstel van de 

P.Sp.C. 

j)  Bij hoogdringendheid kan het P.C. welbepaalde bevoegdheden overdragen aan het 

dagelijks bestuur van het P.C. 

k) Het P.C. organiseert de provinciale en regionale kampioenschappen en 

bekercompetities. Zij neemt de nodige maatregelen om een regelmatig verloop van 

de competities te waarborgen. Daartoe kan het P.C. wedstrijden uitstellen, 

verschuiven, enz. 

 

2.2.4 Sporttechnische en administratieve medewerkers van de 

sportfederatie 

 

 

 

 

 

 

 

Administratief 

coördinator 

Algemeen secretaris 
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a) Administratieve medewerkers 

 

 Administratief coördinator 

 Jimmy Witvrouwen 

 Contractueel 

 Voltijds 

 Betrokken bij alle basisopdrachten 

Naam Functie Statuut 

De Rey Sandra Secretaris P.J.T.O.C. West Vlaanderen Reële onkostenvergoeding 

Degryse Hendrik  Secretaris V.Sp.C. + P.Sp.C. W-Vlaanderen Reële onkostenvergoeding 

Janssens Cindy Secretaris V.S.C. + P.S.C. Vlaams-Brabant Reële onkostenvergoeding 

Hendrickx Theo Penningmeester Limburg + Vl-Brabant Reële onkostenvergoeding 

Icket Eric Penningmeester VZVB + O en W-Vlaanderen + 
secretaris P.C.  West-Vlaanderen 

Reële onkostenvergoeding 

Lismont Daniel Algemeen Secretaris VZVB + secretaris P.C. 
Limburg 

Reële onkostenvergoeding 

Gerits Pierre Secretaris P.S.C. Limburg Reële onkostenvergoeding 

Pauwels Steven  Secretaris P.Sp.C. Vlaams-Brabant Reële onkostenvergoeding 

Sanders Freddy Secretaris V.B.C. West-Vlaanderen  Reële onkostenvergoeding 

Teurfs Patrick  Penningmeester Antwerpen Reële onkostenvergoeding 

Van Schil Wim Secretaris P.Sp.C. Antwerpen Reële onkostenvergoeding 

Ooms Jean Aanduidingen scheidsrechters Antwerpen + 
secretaris P.S.C. 

Reële onkostenvergoeding 

Willemans Etienne Secretaris P.C. Vlaams-Brabant Reële onkostenvergoeding 

Belmans Lief Secretaris P.C. Antwerpen  Reële onkostenvergoeding 

Moulaert Jacques  aanduidingen scheidsrechters W-Vlaanderen Reële onkostenvergoeding 

Roland Windey aanduidingen scheidsrechters O-Vlaanderen Reële onkostenvergoeding 

Moulaert Ann Secretaris P.S.C. W-Vlaanderen  Reële onkostenvergoeding 

 

b) Sporttechnische medewerkers 

Naam Functie Statuut 

Daniël Faucompret  Coach -21 Antwerpen  Reële onkostenvergoeding 

Govaerts Pierre Voorzitter V.J.T.O.C. Reële onkostenvergoeding 

Huyge Gert Coach -21 Oost-Vlaanderen Reële onkostenvergoeding 

Jacobs Bruno Coach -21 Vlaams-Brabant Reële onkostenvergoeding 

Leekens Noël Lid V.J.T.O.C. Reële onkostenvergoeding 

Van Vynckt Steve Lid V.J.T.O.C. Reële onkostenvergoeding 

Steve Dupont Lid V.J.T.O.C. + coach -21 West-
Vlaanderen 

Reële onkostenvergoeding 

Kris Waerniers  Lid V.J.T.O.C. Reële onkostenvergoeding 
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3. Missie van de Vlaamse Zaalvoetbalbond 

 

 
 
 
 
 
 

De Vlaamse Zaalvoetbalbond vzw wil met 
zijn aanbod van recreatieve 

competitievormen zoveel mogelijk 
mensen aanspreken en motiveren voor 

de zaalvoetbalsport. Door 
sportievelingen de kans te bieden zich te 

ontplooien binnen deze teamsport, 
trachten we een meerwaarde te zijn in de 

sociale, culturele en sportieve 
ontwikkeling van een individu. 
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4. Basisopdracht 1 (BO1) 

Organiseren van recreatieve sportbeoefening of competitiegerichte 

recreatieve sportbeoefening per provincie 

4.1 Gegevensverzameling  

4.1.1 Inventarisatie 

Interne gegevens  

 

a) Profiel van de organisatie 

 

 Cijfergegevens: 

 

 Aantal leden van 2013 tot 2016 

 

 

 Aantal ploegen in competitie van 2013 tot 2016 

16821 

15651 15722 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Evolutie aantal leden 

Verdeling leden 
Actieve heren 

Actieve dames 

Jeugd 

Niet-actieven 

Scheidsrechters 

Commissieleden 

Totaal 

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Antwerpen 188 183 181 174 

Limburg 55 40 58 58 

Oost-Vl 171 167 165 161 

Vl-Brabant 375 346 329 313 

West-Vl 163 153 168 161 

Totaal  952 889 901 867 
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 Aantal damesploegen in recreatieve en competitieve competitie van 2013-2016 

 

 

 Aantal jeugdploegen in de jeugdcompetitie van 2013-2016 

 

 Aantal aangesloten liga’s  

 

174 58 161 
313 

161 

867 

Antwerpen Limburg Oost-Vl Vl-Brabant West-Vl Totaal  

Evolutie aantal ploegen 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

78 79 
76 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Evolutie aantal damesploegen  

75 69 
93 

111 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Evolutie aantal jeugdploegen 

2 

5 
3 2 

5 

2 

5 
3 2 

4 

Antwerpen Vlaams-Brabant Limburg Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen 

Evolutie aantal aangesloten liga's 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
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b) Competities  

De clubs, leden en ploegen nemen deel aan de verschillende competities die door de 

Vlaamse Zaalvoetbal worden georganiseerd. Hieronder een overzicht van welke competities 

door de Vlaamse Zaalvoetbalbond worden georganiseerd: 

 

 Provinciale Competitie Heren 

 Vlaamse Competitie Heren en Dames 

 Bekercompetitie Heren  

 Jeugdcup  

 Beker van Vlaanderen Jeugd 

 Vlaamse Jeugdfinales 

 U21 Competitie 

 Beker Van Vlaanderen U21 

 Verschillende liga’s  

 Scholencompetitie 

Door wie worden de competities georganiseerd?  

 De Vlaamse competitie heren, dames en de VZVB Jeugdcup is een organisatie van 

het algemeen secretariaat.  

 De provinciale competities worden geleid door de verschillende provinciale 

secretariaten.  

 De Vlaamse jeugdfinales en Beker van Vlaanderen voor heren, jeugd, dames en  

beloften zijn een organisatie van de Vlaamse Jeugd en Technische 

organisatiecommissie in samenwerking met het algemeen Vlaams secretariaat.  

 De competities in samenwerking met de Stichting Vlaamse Schoolsport staan 

onder toezicht van de provincies.  

 De liga’s worden door plaatselijke sportdiensten of clubs georganiseerd maar het 

provinciaal secretariaat staat bij verschillende liga’s in als medeorganisator.  

Externe gegevens  

 

a) Structuur indoorvoetbal in Vlaanderen 

Wat is de structuur van indoorvoetbal in Vlaanderen en welke verschillende federaties 

bestaan er?   

 De VZVB is een recreatieve federatie. Het overkoepelend orgaan van de VZVB en 

LFFS (Ligue Francophone de Football en salle) is de Belgische Zaalvoetbalbond. 

Boven de BZVB bevindt zich de European Union of Futsal (UEFS) en boven de 

UEFS bevindt zich de Asociación Mundial de Futsal (AMF).  
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 Naast de Vlaamse zaalvoetbalbond wordt ook er ook zaalvoetbal aangeboden 

binnen verschillende andere erkende  sportfederaties zoals de voetbalfederatie 

Vlaanderen (VFV), de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond (kvv) en de Koninklijke 

Belgische liefhebbersvoetbalbond. De KVV en VFV zijn beide niet actief met 

zaalvoetbal in de provincie West-Vlaanderen. De KVV heeft binnen zijn federatie 

het meeste aantal ploegen in Antwerpen. De VFV heeft zijn grootste werking in 

Oost-Vlaanderen en Limburg. In 2017 zullen de KBLVB en de VFV fusioneren tot 

Voetbal Vlaanderen.  

 

b) cijfergegevens seizoen 2015-2016 

 

 

c) Organogram 2016 
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4.1.2 Situatieschets 

Evaluatie Beleid 2013-2016 

 

 Op het einde van het beleidsplan 2013-2016 is er alleen een groei zichtbaar in de 

jeugdcategorie. Het aantal ploegen kent een negatieve evolutie sinds 2013.   

 Dankzij de jeugdwerking van de federatie is er een stijging in de categorie jeugd. De 

jeugdcompetitie gaat ieder jaar sterk vooruit: zo is er een stijging van 36 ploegen 

voor het seizoen 2016-2017 ten opzichte van het seizoen 2013-2014.  

 De doelstelling om het aantal spelers binnen de groep dames en veteranen te laten 

stijgen is niet bereikt. Hiervoor werden te weinig acties uitgevoerd.  

 De doelstelling om binnen alle provincies recreatief zaalvoetbal te voorzien is niet 

bereikt. In Limburg was er te weinig interesse om een competitie op te starten. 

 

Bevragingen 

Methode  

Tijdens de periode juni-juli 2016 werd een bevraging georganiseerd. Op basis van een 

stakeholderanalyse werd gekozen om onze belangrijkste stakeholders te bevragen namelijk 

de sportclubbestuurders van clubs die aangesloten zijn bij de VZVB en de commissieleden 

van de VZVB. Voor de bevraging van de clubs werd gekozen voor een enquête met zowel 

gesloten als open vragen. De enquête werd ingedeeld op basis van de verschillende 

basisopdrachten. Voor elke basisopdracht werden specifieke vragen opgesteld. Voor de 

bevraging van de commissieleden werd gekozen voor een gestructureerd interview met 

open vragen. Hier werd gevraagd naar de sterktes en zwaktes van de werking van de 

federatie. 

Resultaten  

 88% is tevreden over de organisatiestructuur van de competities die de VZVB 

aanbiedt en vinden dat er voldoende niveaus of reeksen zijn om een sportieve 

uitdaging te vinden.  

 65% van de clubs biedt geen trainingen aan.  

 De clubs hebben de meeste interesse in deelname aan jeugd-, provinciale of 

beloftecompetitie. 

 De commissieleden zijn tevreden over de jeugdwerking.  

 De commissieleden geven volgende werkpunten aan: verspreiding clubs Vlaanderen, 

uniformiteit tussen provincies, te kort aan sporthallen.   

 Een grote bezorgdheid binnen de commissies en clubs is het wegvallen van de 

subsidies die een grote invloed zullen hebben op de werking van de federatie.  
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Maatschappelijke ontwikkelingen 

 

Met welke maatschappelijke ontwikkelingen krijgt de VZVB te maken. Deze 

maatschappelijke ontwikkelingen zijn verzameld op basis van onderzoek en door een 

bevraging bij de commissieleden van de VZVB.  

a) Economisch  

o Fusiepolitiek 

Het nieuw decreet zal nog maar 1 unisportfederatie per sporttak financieren.  

Hiermee willen zij fusies bevorderen tussen sportfederaties van dezelfde 

sporttak. Zaalvoetbal wordt niet als een aparte sporttak beschouwd. Dit heeft 

als gevolg voor de federatie dat het zijn subsidies verliest doordat de 

federatie heeft beslist om niet samen te werken met andere federaties.  

 

o Economische crisis 

Door de economische crisis waar Europa zich de laatste jaren in bevindt zijn 

bedrijven minder snel geneigd om te sponsoren of gebeurt de sponsoring in 

natura in de vorm van gadgets.  

 

b) Demografisch  

o Vergrijzing maatschappij  

Vlaanderen is de meest vergrijsde regio in België, dat wil zeggen met het 

hoogst aantal 65+ in zijn bevolking. De vergrijzing zal naar verwachting de 

komende jaren nog sterk blijven stijgen in Vlaanderen (Pelfren, 2005). 

 

 

 

o Verdeling mannen en vrouwen  

Er zijn meer mannen actief in een sportclub dan vrouwen. Er waren maar 

liefst 29,9 % mannen actief in een sportclub in 2014 ten opzichte van 21,8% 

vrouwen  (Lievens, Siongers, & Waege, 2014). 
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c) Sociologisch 

 

o Individualisering  

De populariteit van individuele bewegingsvormen neemt steeds toe omdat 

deze ongebonden beoefend kunnen worden.  Het bewustzijn dat je voor 

sportbeoefening niet per se een sportvereniging nodig hebt, wint meer en 

meer aan terrein.  Zo doet maar liefst 60% van de sportpopulatie aan sport 

buiten clubverband. Desondanks blijft de Vlaming toch nog steeds graag in 

een clubverband te sporten. In 2014 (41,2%) was het aantal Vlamingen dat in 

clubverband sport zelf hoger als in 2009 (39,7%) (Scheerder, 2014). 

 

o Toename keuzemogelijkheden  

Er is een toename van het aantal verschillende sporten maar daarnaast is er 

ook concurrentie van andere vormen van vrijetijdsbesteding. Bij de mannen 

staat voetbal in de top 5 van keuzemogelijkheden binnen sport (Scheerder, 

2014). 

 

o Maatschappelijke kwetsbare kansengroepen.  

In de Belgische samenleving neemt het aantal mensen die zich in een 

maatschappelijk kwetsbare positie bevinden toe. Deze mensen hebben 

minder kans om aan sport te doen. Zij zouden ook een andere invulling geven 

aan sport. Bij hun gaat het meer om een recreatieve en vrijblijvende 

tijdsbesteding met een laag uitgavenpatroon en geringe 

verplaatsingsbereidheid. (Theeboom, 2011) 

 

d) Technologisch  

o Digitalisering  

Meer en meer mensen hebben een computer of smartphone. Het verlangen 

naar digitaliseren van bijvoorbeeld documenten of uitslagen wordt bij de 

sporter steeds groter.   
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4.2 Gegevensanalyse 
 

4.2.1 SWOT Analyse  

 

Sterktes Zwaktes 
 

 Goede jeugdwerking  

 Groot aanbod van competities  

 Zaalvoetbal is laagdrempelige sport 

 Steun aan onafhankelijke liga’s  

 

 Dalende evolutie in aantal leden 

 Gebrek damesploegen en 
veteranenploegen 

 Verspreiding, weinig clubs in Limburg 
en Oost-Vlaanderen 

 Ontbreken van puur recreatief voetbal  

 Uniformiteit binnen provincies.  
 

Kansen Bedreigingen 

 

 (zaal)voetbal is een populaire sport 

 Mogelijkheden om recreatief 
zaalvoetbal uit te bouwen.  

 Vlaming sport graag in clubverband.  

 Interesse van allochtone groepen voor 
zaalvoetbal is groot.  

 Interesse van ploegen voor dames en 
veteranen zaalvoetbal  

 

 

 Verlies subsidies door nieuw decreet 

 Versnippering landschap 

 Liga’s die zaalvoetbal aan goedkopere 
prijzen aanbieden 

 Te kort aan sporthallen 

 Concurrerende markt die zaalvoetbal 
aanbiedt.  
 

 

4.2.2 Beleidsuitdagingen 
 

 Gezien het wegvallen van de subsidies door de decretale wijzigingen moeten wij 

extra inspanningen leveren om te voorkomen dat de federatie haar voortbestaan 

niet meer kan waarborgen.  

 

  Gezien het versnipperde landschap en de hoge concurrentie moeten wij als federatie 

inspanningen leveren om de stagnatie en lichte vooruitgang in clubs te behouden. 

 

  Gezien de interesse van bepaalde doelgroepen (jeugd, allochtonen, dames, 

veteranen,..) in zaalvoetbal moeten wij investeren in het creëren van mogelijkheden 

om deze doelgroepen verder aan te spreken.
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5. Basisopdracht 2 (BO2) 

Organiseren van kaderopleiding en bijscholingen 

5.1 Gegevensverzameling 

5.1.1 Inventarisatie 

Interne gegevens  

 

a) Kaderopleiding 

Welke kaderopleidingen worden er georganiseerd binnen de VZVB? 

 Vlaamse Trainerschool 

In samenwerking met de Vlaamse Trainerschool wordt er een aanbod samengesteld voor 

de cursus  initiator indoorvoetbal. Deze cursus wordt jaarlijks 1 of 2 maal ingericht. Alle 

VTS cursussen worden aan de leden bekend gemaakt via de verschillende mediakanalen.  

Sinds 2016 is er ook een vernieuwd traject instructeur B opgesteld en wordt er ook 

gewerkt aan de opbouw van het opleidingsproject Trainer B. In de denkcel voetbal van 

de VTS zetelen de STC en een extra lid van de Vlaamse Zaalvoetbalbond.  

 

 

 

 Scheidsrechteropleiding  

Binnen elke provincie wordt er jaarlijks een scheidsrechtercursus georganiseerd, dit 

inspelend op de vraag en het aantal kandidaten.  Per provincie worden de bestaande 

scheidsrechters 2x per jaar bijgeschoold namelijk bij het begin van het seizoen (nieuwe 

reglementen + examen) en midden in het seizoen (opfrissing reglementen + 

aandachtspunten). Gedurende het seizoen vinden er ook formaties plaats. Dit wil zeggen 

dat een formateur ter plaatse een wedstrijd van een scheidsrechter gaat bekijken en 

deze beoordeeld via een uniform document.  
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b) Bijscholing  

 Personeel  

 

Jaarlijks volgen de coördinatoren van de VZVB 6uur bijscholing. Deze bijscholing is 

een decretaal verplichtte bijscholing. Zo volgde de STC in de voorbije jaren onder 

andere volgende bijscholingen: Visie jeugdbeleid, Coach M-factor, Sponsorwerving 

sportfederatie. De AC volgden onder andere volgende bijscholingen: 

privacywetgeving sportfederatie, ledenbinding sportfederatie. Ook op administratief 

vlak werd er bijgeschoold: er was namelijk een opleidingsmoment i.v.m. werking 

ledenprogramma.  

 

 Vrijwilligers  

 

Ieder jaar wordt er voor de vrijwilligers een bijscholing georganiseerd. De bijscholing 

is in 2013, 2015 en 2016 is niet kunnen doorgaan doordat er te weinig inschrijvingen 

waren. In 2014 werd een bijscholing gegeven rond fondsenwerving en sponsoring. 

Aan deze bijscholing namen 18 personen deel waarvan 4 vanuit de VZVB. Daarnaast 

wordt er voor de nieuwe clubs een opstartvergadering georganiseerd in verband met 

de reglementen en administratieve formaliteiten.  

 

Externe gegevens  

 

a) Bijscholing  

De volgende organisaties bieden bijscholingen en infosessies aan voor de sporttechnische 

coördinatoren, administratieve coördinatoren, sportfederaties, sportclubs en alle andere 

sportliefhebbers.  

o VTS: De Vlaamse Trainerschool organiseert sporttechnische opleidingen in 

samenwerking met sportfederaties maar voorziet daarnaast ook 

sportoverschrijdende opleiding aan via VTS-plus.  
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o VSF: De VSF heeft een dynamoproject. Dit dynamoproject biedt bijscholingen 

aan voor sportclubbestuurders. De thema’s worden afgestemd op de noden 

van het sportveld.  

 

5.1.2 Situatieschets 

Evaluatie Beleid 2013-2016 

 

 De tevredenheid en het aantal scheidsrechters is gestegen met het gewenste aantal 

dit mede dankzij de promotiecampagne word scheidsrechter.  

 Dankzij het jeugdfonds is de federatie er in geslaagd het belang van gediplomeerde 

trainers te laten toenemen binnen de jeugdcompetitie. Binnen andere doelgroepen is 

de federatie hier niet in geslaagd.  

 De clubs volgen zeer weinig bijscholingen of trainersopleidingen ondanks dat de 

federatie er in het beleidsplan (2013-2016) voor gezorgd heeft dat er een voldoende 

aanbod is aan opleidingen. 

 Het administratief en bestuurlijk kader behaalde de doelstelling van 6 uur bijscholing 

per jaar.   

Bevragingen 

 

 60% van de clubs is tevreden over de scheidsrechters, 40% is matig tevreden.  

 Commissieleden vinden het scheidsrechterskorps te verouderd.  

 75% van de clubs is op de hoogte van de opleiding initiator zaalvoetbal maar slecht 

30% heeft interesse om deze cursus te volgen.  

 Slecht 33% van de clubs geeft aan interesse te hebben in het volgen van een 

bijscholing.  

Maatschappelijke ontwikkelingen  

Zie 3.1.2 situatieschets  
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5.2 Gegevensanalyse 
 

5.2.1 SWOT-Analyse 
 

Sterktes Zwaktes 
 

 Stijging in aantal scheidsrechters  

 Bij de jeugd stijgt belang 
gediplomeerde trainers  

 Vernieuwd traject instructeur B 

 Trainingsvoorbeelden op de website 

 

 Scheidsrechterskorps is te verouderd 

 Te kort aan gediplomeerde trainers  

 Opleidings- en bijscholingscultuur 
ontbreken bij de clubs.  
 
 

Kansen Bedreigingen 

 

 Marge voor verdere stijging in aantal 
scheidsrechters  

 Opstarten Trainer B cursus  
 
 

 

 Gebrek aan vrije tijd zorgt dat 
mensen minder tijd hebben om 
bijscholingen of opleiding te volgen.  

 Trainersopleidingen worden deels 
overdag gegeven.  
 

 

 

5.2.2 Beleidsuitdagingen 
 

 Gezien het gebrek aan interesse van de clubs om opleidingen of bijscholingen te 

volgen moeten wij als federatie extra inspanningen leveren om deze terug 

aantrekkelijk te maken om zo te voorkomen dat de kwaliteit binnen de clubs 

achteruitgaat.  

 

 Gezien het verouderde scheidsrechterskorps en het belang van scheidsrechters voor 

de clubs dient er verdere actieve promotie gevoerd te worden naar deze doelgroep.  

 



Beleidsplan 2017-2020 

24 
 

6. Basisopdracht 3 (BO3) 

Begeleiding van de aangesloten clubs  

6.1 Gegevensverzameling 

6.1.1 Inventarisatie 

Interne gegevens  

 

De clubs aangesloten bij de VZVB worden in hun dagelijkse werking ondersteund op vlak van 

sporttechnische, sportmedische, sportpromotionele, bestuur- en administratieve werking.  

a) Sporttechnische, sportmedische, bestuur- en administratieve werking 

De clubs worden op vlak van sporttechnische, bestuur- en administratieve werking 

ondersteund door het dagdagelijks gebruik van verschillende middelen zoals:  

 Website (http://www.vlaamsezaalvoetbalbond.com) 

 Persoonlijke dienstverlening via rechtstreeks contact ter plaatse, via e-mail of via 

telefoon.  

 VZVB nieuwsbrief met competitief, recreatief, informatief, educatief en 

administratief luik. Word 3 maandelijks verstuurd via e-mail. 

 Provinciale tijdschriften  

 Kalenders  

 VZVB visie betreffende alle facetten van clubwerking 

 Bijscholingen en cursussen 

 Sportmedische tips in tijdschrift en op de website 

Aan het begin van het seizoen wordt er per provincie een algemene vergadering 

georganiseerd waarop elke club verplicht aanwezig is. Hier krijgen alle clubs de nodige 

informatie en wordt de werking van de competitie nogmaals verduidelijkt.  

Elke club krijgt aan het begin van het seizoen het organiek reglement en de wijzigingen in de 

spelregels of het nieuw spelreglement. Dit organiek reglement is het administratief 

huisreglement wat betreft administratieve, organisatorische, juridische en financiële zaken.  

Op de website zijn verschillende documenten te vinden over bijvoorbeeld trainer worden, 

trainingsvoorbeelden, scheidsrechter worden enzovoort.  

b) Sportpromotionele werking   

Zie basisopdracht 5.  
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6.1.2 Situatieschets 

Evaluatie beleid 2013-2016 
 

 Door verschillende acties is de federatie er in geslaagd om de tevredenheid van de 

clubs in verband met begeleiding te verhogen door onder andere het organiseren 

van opstartvergaderingen, infobrochures enzovoort.  

 Het beleid 2013-2016 heeft een positieve evaluatie doorgemaakt in de 

ondersteuning op sporttechnisch en administratief vlak. Zo is 65 % van de clubs 

tevreden over de sporttechnische en administratieve ondersteuning. Dit is minder 

dan het vooropgestelde doel maar komt wel in de buurt.  

 De federatie is er nog niet in geslaagd 3/4de van de administratie te digitaliseren.  

Bevragingen  

 

 70% van de clubs geeft aan tevreden te zijn over de begeleiding op maat binnen de 

VZVB. 

 Op sporttechnische ondersteuning is nog groeipotentieel. Zo geeft 30% aan matig 

tevreden te zijn over deze ondersteuning 

 85% van de clubs geeft aan voorstander te zijn van digitaliseren van administratie.  

 98% van de clubs geeft aan dat administratieve last draagbaar is.  

 De commissieleden vinden verdere digitalisering ook wensbaar. Zij zijn tevreden over 

de komst van licentie- en boekhoudprogramma.  

 

Maatschappelijke ontwikkelingen  

Zie 3.1.2 situatieschets  
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6.2 Gegevensanalyse  
 

6.2.1 SWOT-Analyse 
 

Sterktes Zwaktes 
 

 VZVB kan lokaal inspelen op 
behoeftes door provinciale 
secretariaten 

 Beschikbaarheid documenten op 
website.   

 Bereikbaarheid secretariaat. 
 

 

  Achterstand digitalisering  

 Ontbreken van marketingplan 

 Verouderde website  

Kansen Bedreigingen 

 

 Vernieuwing website 
 

 

 

 Dienstverlening zal verminderen 
door wegvallen personeel 

 

6.2.2 Beleidsuitdagingen 
 

 Gezien het wegvallen van 2/3 van het personeel moeten wij als federatie blijvende 

acties ondernemen om de begeleiding van de clubs te waarborgen.  

 

 Gezien de achterstand op het vlak van digitalisatie, de verhoogde interesse hierin van 

de maatschappij en het wegvallen van personeel zullen wij acties moeten 

ondernemen om ervoor te zorgen dat wij meegaan met deze trend zowel op vlak van 

begeleiding als op vlak van informatieplicht.  
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7. Basisopdracht 4 (BO4) 

Informatieplicht  

7.1 Gegevensverzameling 

7.1.1 Inventarisatie 

 Interne gegevens  

 

De VZVB voorziet informatie voor zijn clubs via verschillende kanalen en middelen.  

 De VZVB heeft een algemeen secretariaat en 5 provinciale secretariaten waarbij de 

leden of kandidaat leden de nodige informatie kunnen opvragen. Deze gegevens 

kunnen worden teruggevonden in het adressenboek dat wordt uitgegeven door de 

VZVB of op de website. In het adressenboek kunnen ook de contactgegevens van de 

leden van de commissies worden teruggevonden.   

 Aan het begin van elk seizoen wordt er per provincie een algemene vergadering 

georganiseerd waarop elke club verplicht aanwezig is. Hier krijgen de club de nodige 

informatie en wordt de werking van de competitie verduidelijkt.  

 Voor nieuwe jeugdclubs wordt er een opstartvergadering georganiseerd. Hier kregen 

de nieuwe clubs een opleidingssessie in verband met de reglementen en 

administratieve formaliteiten aan welke dient voldaan te worden binnen de 

jeugdcompetitie.  

 De provinciale afdelingen geven een provinciaal tijdschrift/nieuwsbrief uit met o.a. 

het algemeen nieuws uit de provincie, verslagen van de wedstrijden en provinciale 

commissies, uitslagen en klassementen van de competitie.  

o Antwerpen: ‘Minishot’ (tweewekelijks) 

o Brabant: ‘Zaalvoetbal in Brabant’ (driewekelijks) 

o Limburg: ‘Limburg Echo’ (twee maandelijks)  

o Oost-Vlaanderen: ‘t’zaalvoetbalkrantje’ (maandelijks nieuwsbrief)  

o West-Vlaanderen: ‘Zaal-Info’ (maandelijks) 

 VZVB nieuwsbrief is de 3 maandelijkse nieuwsbrief van de Vlaamse vleugel waarin 

een gevarieerd programma verschijnt (o.a. tornooien, reglement- en spelwijzigingen, 

trainingsvoorbeelden, sportmedische artikels, enz.…). Deze nieuwsbrief wordt 

digitaal verzonden naar de leden.  

 Nieuwsflash, deze nieuwsflash wordt maandelijks uitgegeven via email aan de clubs 

in de Vlaamse competitie en clubs spelende in de VZVB Jeugdcup 

 Website: www.vlaamsezaalvoetbalbond.com 

http://www.vlaamsezaalvoetbalbond.com/
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Voor het nieuwe beleidsplan zal gebruik gemaakt worden van een vernieuwde site. 

Zowel leden als niet leden kunnen zich op de website informeren over de volgende 

onderwerpen:  

o Geschiedenis, missie, structuur en werking van de VZVB 

o Algemene inlichtingen en formulieren 

o Informatie over de competities zoals onder meer uitslagen, afgelastingen 

o Club en ledencorner met onder andere informatie over welke clubs er zijn, 

vrijwilligers, hoe trainer worden enzovoort.  

o Jeugdcorner met specifieke informatie over jeugdcompetitie en uitslagen.  

 Facebookpagina: https://www.facebook.com/vlaamsezaalvoetbalbond.vzvb 

Via dit mediakanaal kan de VZVB zijn aangesloten en potentiële leden meer 

rechtstreeks bereiken en volgen we de sociaal-maatschappelijke trends. Allerlei 

nieuwsberichten en initiatieven worden, naast de website, zo naar de 

geïnteresseerden gestuurd. 

 

 Cijfergegevens:  
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7.1.2 Situatieschets 

Evaluatie beleid 2013-2016 

 

 Het beleid van 2013-2016 heeft ervoor gezorgd dat de clubs zich beter betrokken 

voelen t.o.v. de federatie dit onder andere door de organisatie van 

zaalvoetbalinstuiven, opstartvergaderingen, provinciale infomomenten enzovoort. 

 Het beleid van 2013-2016 heeft ervoor gezorgd dat de drop-out aan het dalen is 

t.o.v. vorige jaren door de clubs beter te begeleiden. In de provincie Vlaams-Brabant 

is er wel een grotere drop-out merkbaar omwille van de concurrentiële markt. In 

West-Vlaanderen is er een toename. 

 De federatie heeft gezorgd voor grotere transparantie door bijvoorbeeld beleid 

online beschikbaar te stellen.  

 De federatie heeft ingezet op online communicatiekanalen zoals facebook wat heeft 

gezorgd voor verhoogde betrokkenheid van de clubs.  

 De federatie loopt achter in verband met het digitaliseren van documenten en heeft 

zijn beleidsdoelstelling hier niet gehaald.  

 

Bevragingen  

 

 80% van de clubs en de commissieleden vinden dat de federatie vlot bereikbaar is en 

is tevreden over de externe communicatie.  

 Slechts 55% geeft aan over voldoende informatie te beschikken rond ethisch 

verantwoord sporten.  

 De clubs geven de voorkeur aan e-mail om te communiceren.  

 De website is het favoriete medium van de clubs daarnaast is ook de facebookpagina 

aan een opmars bezig.  

 De commissieleden vinden het goed dat de website zal vernieuwd worden.  

 70% van de clubs geef aan interesse te hebben in een VZVB applicatie. 

 

Maatschappelijke ontwikkelingen  

Zie 3.1.2 situatieschets  
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7.2 Gegevensanalyse 
 

7.2.1 SWOT-Analyse 
 

Sterktes Zwaktes 
 

  Beschikbaarheid informatie op 
verschillende kanalen (website, 
facebook,.)  

 Opstartvergadering voor clubs 

 Provinciale informatie momenten  

 Online communicatiekanalen  
 
 

 

  Ontbreken marketingplan 

 Achterstand digitalisering 

  Doorbellen van uitslagen kost 
geld 
 

Kansen Bedreigingen 

 

 Vernieuwde website  

 Interesse van clubs in VZVB 
applicatie en digitaliseren van 
informatie en documenten 
 

 

 Andere federaties die trends op 
vlak van digitalisering volgen.  

 

7.2.2 Beleidsuitdagingen  
 

 Gezien de achterstand op het vlak van digitalisatie en het wegvallen van personeel 

zullen wij acties moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat wij meegaan met deze 

trend om zo de communicatie met onze leden te behouden.  

 

 Gezien de verhoogde populariteit van sociale netwerken, de interesse hierin van de 

clubs en het ontbreken van een communicatieplan moeten wij inspanningen leveren 

om de clubs betrokken te blijven houden bij de federatie. 
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8. Basisopdracht 5 (BO5) 

Promoten van de aangeboden sporttakken 

8.1 7.1 Gegevensverzameling 

8.1.1 Inventarisatie  

Interne gegevens 

 

De VZVB richt de promotie enerzijds op de jeugdcategorieën en anderzijds op recreatieve 

zaalvoetbalclubs. Hiervoor maakt de VZVB meer en meer gebruik van elektronische 

promotiekanalen. Hieronder kunt u de verschillende promotionele activiteiten vinden.  

 Zaalvoetbalinstuiven in de laatste graad van het lager onderwijs in samenwerking 

met de Stichting Vlaamse Schoolsport. Jaarlijks zijn er een 15-tal instuiven verspreid 

over gans Vlaanderen waarbij ongeveer 750 kinderen bereikt worden.  

 Medewerking scholencompetitie zaalvoetbal ingericht door de Stichting Vlaamse 

Schoolsport voor jongeren van het secundair onderwijs.  

 Infoboekje met meer informatie over zaalvoetbal op school om zo zaalvoetballessen 

te promoten op scholen.  

 Verspreiden van promotiemateriaal zoals flyers, affiches, mappen, persmappen, 

gadgets, vlaggen,…  

 Youtubekanaal: www.youtube.com/VZVBvideo Dit kanaal werd opgericht om 

promotie te kunnen maken aan de hand van filmpjes over promotionele 

evenementen en trainingen/wedstrijden van de U21. Daarnaast worden er ook 

filmpjes opgeplaatst over zaalvoetbal buiten de VZVB  bijvoorbeeld matchen van het 

WK zaalvoetbal 

Op het vlak van sportpromotionele werking kunnen de clubs ondersteund worden door 

verschillende middelen zoals:  

 Uitlenen van materiaal  

 Voorzien van gadgets en prijzen 

 Uitlenen van promotiemateriaal zoals vlaggen, banners,.. 

 Uitlenen van medewerkers zoals scheidsrechters  

 promotievoering op sociale media.  

De Vlaamse marketingcommissie coördineert de strategie en acties betreffende de 

marketing. De Vlaamse Jeugdcommissie coördineert de promotionele acties en 

evenementen. De VZVB heeft in het verleden verschillende evenementen georganiseerd 

zoals de damescup en de jeugdcup. Een sportpromotionele activiteit die wordt ondersteund 

door de VZVB is het scholentornooi van de SVS.  

http://www.youtube.com/VZVBvideo


Beleidsplan 2017-2020 

32 
 

8.1.2 Situatieschets 

Evaluatie Beleid 2013-2016 

 

 De federatie heeft de meeste doelstellingen binnen BO5 niet kunnen behalen.  

 De laatste jaren is er een teken van groei bij de jeugd i.p.v. verval wat aantoont dat 

de geleverde acties toch een effect hebben.  

 De federatie zal nog harder moeten inzetten op promotie als het de groei wil 

voorzetten in andere categorieën.  

De geleverde acties van het beleid 2013-2016 hebben er niet voor kunnen zorgen dat de 

federatie het verval heeft kunnen doen stopzetten. Dit is echter niet bij alle 

leeftijdscategorieën. De jeugdcompetities zijn er sterk op vooruit gegaan. Dit toont aan dat 

er wel nog degelijk groei mogelijk is. De belemmerende factoren zijn het onvoldoende 

aanbod op lichte zuiver recreatief niveau en de geografische verbrokkeling op bepaalde 

gebieden. Het zal belangrijk zijn de geleverde prestaties te blijven volhouden en te 

bestendigen waar nodig. 

Bevragingen  

 

 Commissieleden geven aan dat er te weinig promotionele activiteiten worden 

georganiseerd.  

 60% van de clubs geeft aan tevreden te zijn over de ondersteuning die zij krijgen bij 

evenementen.  

 De clubs worden het liefst ondersteund in de vorm van promotie door de federatie, 

voorzien van gadgets en ter beschikking stellen van scheidsrechters door de 

federatie.  

 

Maatschappelijke ontwikkelingen  

Zie 3.1.2 situatieschets 
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8.2 Gegevensanalyse 
 

8.2.1 SWOT-Analyse 
 

Sterktes Zwaktes 
 

 Groeifase bij de jeugdcompetities.  

 Bijkomende liga in Limburg. 
 

 

 Onvoldoende aanbod op licht 
zuiver recreatief niveau. 

 Te kort aan promotionele 
activiteiten. 

 Te kort aan vrijwilligers  
 

Kansen Bedreigingen 

 

 Onafhankelijke liga’s aanspreken.  

 Populariteit crossmedia 

 

 Geografische verbrokkeling van 
zaalvoetbal.  

 Door wegvallen subsidies zullen 
promotionele activiteiten als 
zaalvoetbalinstuif niet meer 
doorgaan.  
 

 

8.2.2 Beleidsuitdagingen  
 

 Gezien de populariteit van crossmedia is het aan de federatie om hier gebruik van 

te maken om de sport verder te promoten.  

 

 Gezien het wegvallen van enkele promotionele activiteiten zoals de 

zaalvoetbalinstuif zullen wij als federatie acties moeten ondernemen om onze 

sport te blijven promoten op andere en goedkopere manieren om  te voorkomen 

dat het ledenaantal daalt. 
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10. Bijlage 

Resultaten enquête clubs + bevraging commissieleden 
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Resultaat Intern onderzoek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterkte Zwakte 
 

 Geëngageerde commissieleden 
 Steun aan onafhankelijke liga’s  
 Jeugdcompetitie 
 Bereikbaarheid secretariaat 
 Competities op regionaal, provinciaal en 

Vlaams niveau 
 
 

 
 Gebrek zaalvoetbal in bepaalde 

provincies 
 Gebrek zaalvoetbal voor bepaalde 

doelgroepen (dames en veteranen)  
 Leeftijd commissies en comités 
 Te kort aan opgeleide trainers 
 Verouderd scheidsrechterskorps 
 Te weinig uniformiteit tussen de 

provincies 
 Gebrek aan recreatieve competitie 
 Te kort aan promotionele activiteiten 
 Hoge opstartkosten 
 Verouderde website 
 

Kansen Bedreigingen 
 

 Zaalvoetbal is populair bij allochtone 
bevolking. Deze groep wordt groter 

 Aanwezigheid grote bedrijven voor 
sponsoring 

 Opstart nieuwe website 
 
 
 
 
 

 
 Nieuw decreet waardoor de subsidies 

wegvallen 
 Onafhankelijke liga’s die goedkoper zijn.  
 Verzwakking economie 
 Te kort aan sporthallen  
 Achterstand op technologisch vlak 
 Te groot aanbod aan alternatieven 

(laptops, gsm, ..)  
 Sponsoring gebeurt steeds meer onder 

de vorm van gadgets i.p.v. in geld.  
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Evaluatie Enquête 2016 

1) Algemene werking 

Via welke weg sluiten leden zich aan bij de clubs?  

 

Wat zijn de voornaamste redenen van drop-out in een club?  

 

 

2) BO1: Organisatie recreatieve en competitieve sportbeoefening 

Bieden jullie gedurende het voetbalseizoen trainingen aan?  

 

 

 

10 

46 

27 

3 4 

Weg Aansluiting clubs 

Sociale media Vrienden Kenissen Gemeente  Andere 

26 
14 13 

5 5 

Reden drop-out 

Onvoldoende tijd wegens werk/school Verschil in ambitie tussen club en speler 

Gewijzigde gezinssituatie Te hoge kosten/lidgeld 

Andere 

19 

32 

Training 

Trainingsaanbod 

Ja Nee 
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Bent u tevreden over de organisatiestructuur van de competitie?  

 

Zijn er voor uw club voldoende reeksen/niveaus om u  sportieve uitdaging te vinden?  

 

 

Heeft u club interesse in de deelname van een van de volgende competities?  

 

In welke mate bent u tevreden over de scheidsrechters?  

 

 

45 

6 

Tevredenheid 

Tevredenheid organisatiestructuur 

Ja Nee 

48 

3 

Voldoende sportieve uitdaging 

Ja Nee 

7 9 

2 

11 

Interesse deelname competitie 

Veteranencompetitie Beloftecompetitie Damescompetitie Jeugdcompetitie 

28 
21 

2 

Tevredenheid scheidsrechters 

Goed Matig Slecht 
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3) BO2: Organisatie kaderopleidingen en bijscholingen 

Bent u op de hoogte van de opleiding initiator indoor voetbal van de Vlaamse Trainerschool?  

 

Binnen onze club is er interesse in  het volgen van een trainersopleiding initiator zaalvoetbal?  

 

 

Vindt u dat er extra trainerscursussen moeten worden georganiseerd in samenwerking met de 

Vlaamse Trainerschool?  

 

 

 

 

 

 

38 

13 

Ja Nee 

17 

34 

Interesse trainersopleiding Initiator voetbal 

Ja Nee 

19 

32 

Extra trainerscurssusen 

Ja Nee 
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Is de club geïnteresseerd om een bijscholing te volgen?  

 

4) BO 3: Begeleiding op maat  

In welke mate bent u tevreden van de begeleiding op maat binnen de VZVB? 

 

Vindt u dat er in de toekomst nog steeds trainingstips en voorbeelden moeten worden 

gepubliceerd?  

 

 

 

 

 

18 

33 

Interesse bijscholing 

Ja Nee 

5 

35 

11 

0 

Tevredenheid Begeleiding op maat  

Zeer goed Goed Matig  Slecht 

37 

13 

Interesse in trainingstips 

Ja Nee 
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In welke mate bent u tevreden over de sporttechnische ondersteuning van de federatie?  

 

Is de administratieve last voor uw club draagbaar?  

 

Kan u als club snel genoeg beschikken over de nodige informatie betreffende administratieve zaken?  

       

 

 

 

 

 

3 

27 

16 

2 

Tevredenheid sporttechnische ondersteuning 

Zeer tevreden Tevreden Matig Niet tevreden 

49 

2 

Draagbaarheid administratieve last 

Ja Nee 

43 

8 

Beschikbaarheid informatie administratie 

Ja Nee 
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In welke mate bent u als club tevreden over de ondersteuning die de federatie biedt op 

administratief vlak?  

 

Bent u als club voorstander van het verder digitaliseren van administratieve zaken?  

 

In welke mate bent u als club tevreden over de ondersteuning die u krijgt bij evenementen?  

 

 

 

 

 

6 

30 

14 

1 0 

Ondersteunining op administratief vlak  

Zeer goed Goed Matig  Slecht Zeer Slecht 

45 

6 

Digitalisatie administratie 

Ja Nee 

2 

29 

16 

2 1 

Ondersteunining evenementen  

Zeer goed Goed Matig  Slecht Zeer Slecht 
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Als clubs vinden wij het de taak van de federatie om ons te ondersteunen in de organisatie van 

clubevenementen.  

 

5) BO 4: Informatieopdracht uitvoeren 

Bent u een voorstander van de provinciale infosessies?  

 

Welke vorm van externe communicatie heeft u voorkeur?  

 

 

 

8 

22 
18 

15 

21 

2 

Ondersteuning clubevenementen 

Uitwerken draaiboek  Promotie voeren 

Voorzien van gadgets/prijzen Materiaal uitlenen  

Scheidsrechters voorzien  andere 

30 

21 

Interesse provinciale infosessie 

Ja Nee 

2 2 

43 

4 

Categorie 1 

Voorkeur externe communicatie 

Telefoon Post E-mail Sociale media 
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Vindt u dat de federatie vlot bereikbaar is?  

 

Bent u als club tevreden over de externe communicatie van de federatie (kalenderboekjes, 

tijdschriften,..) ? 

 

In welke mate bent u tevreden over de website?  

 

 

 

 

 

45 

6 

Bereikbaarheid federatie  

Ja Nee 

45 

6 

Tevredenheid externe communicatie 

Ja Nee 

4 

33 

11 

1 2 

Tevredenheid website 

Zeer tevreden Tevreden Matig Niet Tevreden Helemaal niet tevreden 
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Welke kanalen van de VZVB bezoekt u regelmatig?  

 

Is er vanuit de club interesse in een VZVB applicatie?  

 

Als club worden wij voldoende geïnformeerd over de ontwikkelingen en wetgeving binnen het 

Ethisch verantwoord sporten (bijv.dopingbeleid, blessurepreventie,..)? 

 

 

 

 

 

 

15 

0 

44 

Bezoek kanalen VZVB 

Facebook Youtube Website 

38 

13 

Interesse VZVB applicatie 

Ja Nee 

27 

24 

Beschikbaarheid informatie EVS 

Ja Nee 
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Bent u tevreden over de algemene werking van de federatie op het gebied van evenementen?  

 

 

0 1 0 1 

14 

3 

20 

9 

2 
0 

Tevredenheid ondersteuning evenementen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


