Vlaamse Schietsportkoepel
vzw

Beleidsplan 2017 – Luik 1 (document 2019-2020)

Zwart: tekst 2017
Blauw: tekst 2018
Groen: tekst 2019
Bruin: tekst 2020

VSK vzw ‐ Boomgaardstraat 22 bus 7, 2600 Berchem ‐ T 03 286 07 25 ‐ F 03 286 07 26 ‐ e‐mail: vsk@sportschieten.be
www.sportschieten.be ‐ BTW: BE 0436 786 644

1

Een Olympisch jaar, een hectisch jaar, zeker dit jaar!!
2016 is een bijzonder druk jaar. Een nieuw decreet op de sportfederaties komt in voege, uitvoeringsbesluiten worden
geschreven en kenbaar gemaakt. Op het moment van het indienen van het beleidsplan zijn de uitvoeringsbesluiten
topsport er nog niet, wat het voor een unisportfederatie met minder middelen bijzonder moeilijk maakt. Zeker
aangezien er in het sportschieten in 2015 een quota plaats behaald werd voor het kleischieten discipline trap. Twee
topsporters waren er voor deze plaats. Het BOIC heeft beslist dat de Waalse schutter mocht deelnemen, ondanks het
feit dat de Vlaamse schutter Yannick Peeters, zoon van, net voor de spelen op een betere plaats stond op de
wereldranglijst. Gelukkig heeft Yannick zijn motivatie niet verloren en dienen wij als sportfederatie ook een aanvraag
in voor de beleidsfocus topsport. Wij hopen dan ook dat het sportschieten terug op de topsporttakkenlijst zal
opgenomen worden en wij de nodige middelen ter beschikking krijgen om Yannick, zijn coach en onze elitesporters
doelschieten te begeleiden naar de spelen van 2020 te Tokio.
Een nieuw decreet, een nieuwe manier van subsidiëren, vele vragen, weinig concrete antwoorden. Het beleidsplan
dat hier voor u ligt, is opgesteld uit de volgende luiken:
-

Luik 1: een tekstdocument, waarbij de nodige informatie over de sportfederatie wordt gegeven. Dit
gedeelte baseert zich op de inleiding, de missie, de gegevensverzameling en de gegevensanalyse.
Luik 2: een spreadsheet, waarin het beleidsplan verwerkt is. Een schema dat gedurende de beleidsperiode
zal fungeren als werkinstrument, waarin de doelstellingen uitgewerkt worden met de daarbij horende acties.
Van deze acties is de timing opgenomen en de begroting wordt eraan gekoppeld. Dit document zal dan ook
jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd worden waar nodig.

Het beleidsplan is opgesteld om via de geplande acties, de nodige aandacht te besteden aan de breedtesport, zowel
op recreatief als op competitief vlak. Tevens willen wij ervoor zorgen dat de beloftevolle jongeren de kansen krijgen
om door te groeien tot jonge topsporters en trachten wij de huidige topsporters, zo goed mogelijk te kunnen
ondersteunen. Zoals reeds in het begin aangehaald, kan het noodzakelijk zijn dat, mocht VSK geen topsportsubsidies
ontvangen, er een aanpassing gedaan moet worden aan onze budgetten. Als federatie zullen wij investeren in
sportkaderopleiding, om ervoor te zorgen dat er voldoende gekwalificeerde trainers zijn, om onze sporters te
begeleiden.
Uiteraard willen wij de nodige aandacht besteden aan het informeren en begeleiden van onze clubs en
sportbeoefenaars, over de wijzigingen i.v.m. de wetgevingen die op onze sport van toepassing zijn. Het gedeelte
goed bestuur zal het volgend jaar een hot item zijn om ook hier goed op te scoren.
Ons jaarlijks sportkamp (beleidsfocus) zal ook blijven bestaan. Op die manier kunnen we het sportschieten in de
aandacht brengen bij jonge sporters die onze sport niet kennen.
Bij deze wil ik zeker alle vrijwilligers bedanken (leden raad van bestuur, sporttechnische directeuren,
clubverantwoordelijken, arbiters, examinatoren, …) die meegeholpen hebben om dit beleidsplan tot stand te
brengen en die er jaarlijks mee voor zorgen dat het gerealiseerd kan worden. Zonder hun medewering is het
onmogelijk om het sportschieten op een veilige, verantwoorde manier aan te bieden en dit van basis tot top. De
clubs die hun input hebben gegeven voor de swot analyses, en de persoonlijke contacten die er geweest zijn, waarin
ze op een kritische manier VSK geëvalueerd hebben.
Hopelijk blijft onze sport gespaard van incidenten die ervoor zorgen dat de wetgeving aangepast wordt, waardoor
het voor de sportschutter alsmaar moelijker wordt om zijn sport te beoefenen.
Martine Donckers
Administratief directeur VSK vzw
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2017 is voor de Vlaamse Schietsportkoepel een bijzonder druk jaar. De nieuwe statuten zijn in voege, alsook het
nieuwe decreet met haar uitvoeringsbesluiten. De nieuwe statuten voorzien in een nieuwe samenstelling van de
raad van bestuur. Nieuwe bestuurder hebben nieuwe soms ideeën die afgetoetst moeten worden met het beleid en
de wetgeving. Het gedeelte goed bestuur is hier een belangrijk facet in, maar niet iedere bestuurder heeft hierover
dezelfde ideeën.
Voor 2017 krijgen we buiten de basissubsidies en subsidies sportkamp ook topsportsubsidies voor talentdetectie
doel – en kleischieten en voor elitesporter Yannick Peeters. De nieuw opgericht topsportcommissie werk dan ook
volop aan het uitbouwen van een goed topsportbeleid.
In dit document werden de wijzigingen met betrekking voor 2018 t.o.v. de teksten van 2017 in blauw geschreven. Op
die manier is het duidelijker voor iedereen wat de aanpassingen en acties zijn voor 2018.
VSK zal de geplande acties uitvoeren, om zo de beschreven doelstellingen trachten te realiseren.
Martine Donckers
Administratief directeur VSK vzw

Wie gedacht had dat 2018 rustiger ging zijn, was er aan voor de moeite. Spijtig genoeg zijn er enkele medewerkers
langdurig afwezig tgv ziekte en opname in het ziekenhuis. Uiteraard heeft dit ervoor gezorgd, dat er interne
verschuivingen binnen de werking doorgevoerd moesten worden. Er werd extra personeel en jobstudenten
aangeworven om het werkt te kunnen doen. Hierdoor is het dan ook noodzakelijk om enkele doelstellingen bij te
sturen, omdat ze binnen 2018 niet gerealiseerd kunnen worden.
Bepaalde projecten lopen goed, anderen iets minder. Met de huidige middelen en medewerkers trachten wij het
maximale te doen om de werking ten dienst van de sportschutter uit te voeren. De vernieuwde ploeg voor het
kleischieten zorgt ervoor dat er een betere samenwerking is betreffende het kleischieten binnen VSK. In 2018 zijn her
reeds sterke vooruitgangen geboekt, maar wij weten dat er in 2019 nog kleine bijsturingen noodzakelijk zijn.
Ook de Topsportcommissie heeft haar draai gevonden, en werkt gestaag verder aan de opgestarte projecten.
Wij zullen de laatste twee jaar van deze beleidsperiode trachten de vooropgestelde doelstellingen te behalen, om op
basis hiervan een nieuwe beleidsplan uit te werken.
In dit document werden de wijzigingen met betrekking voor 2019 t.o.v. de teksten van 2017 en 2018 in groen
geschreven. Op die manier is het duidelijker voor iedereen wat de aanpassingen en acties zijn voor 2019.

VSK maakt schieten tot sport!
Martine Donckers
Administratief directeur VSK vzw
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Wat gaat de tijd toch snel !!! Intussen zijn we toegekomen aan het laatste jaar van het vierjarig beleidsplan 2017‐
2020. Het laatste jaar om al de vooropgestelde doelstellingen te behalen of zo ver mogelijk te finaliseren. De meeste
zullen we behalen, sommige hebben we moeten bijsturen of andere zijn er toch nog tussen gekomen. In 2020 zullen
we ons als federatie verdiepen in het opmaken van een nieuw 4‐jarige beleidsplan. We hebben nu een beter zicht op
het nieuwe decreet en de verwachtingen van de overheid alsook de aan te leveren documenten zowel voor de
rapportering als voor de erkenning‐ en subsidieaanvraag. Met al deze info in het achterhoofd, zullen we in 2020
samen met de verschillende werkgroepen, vertegenwoordigers, raad van bestuur, medewerkers, …. een nieuw
beleidsplan opstellen. De werking van VSK heeft tijdens de huidige beleidsperiode een hele metamorfose ondergaan.
De samenwerking tussen de disciplines doel‐ en kleischieten is sterk verbeterd. Deze vernieuwde visie zullen we
zeker trachten op te nemen in onze werking en hierop onze doelstellingen aanpassen.
Tevens zullen we in 2020 onze huidige werking verder zetten en ons inzetten den dienste van de sportschutter, op
alle niveaus. Wij zullen sport organiseren van basis tot top. Wij hopen dat onze elitesporter Yannick Peeters er nog in
slaagt om een ticket te behalen voor deelname aan de Olympische spelen. Verder zullen we de wetgeving, die vaak
onderhevig is aan wijzigingen, opvolgen en hierover de nodige informatie bezorgen aan onze leden. De sporter komt
bij VSK immer op de eerste plaats.

VSK maakt schieten tot sport!
Martine Donckers
Administratief directeur VSK vzw
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1. Inleiding
1.1

Structuur

1.1.1

Organogram

Zie volgende pagina
Gebruikte afkortingen in het organogram:
‐ AV: Algemene Vergadering
‐ RVB: Raad Van Bestuur
‐ Ombuds: Ombudspersoon
‐ Coördinator H&S‐proeven: Coördinator Hantering‐ en Schietproeven
‐ Dirco Doel: Directiecomité Doelschieten
‐ Dirco Klei: Directiecomité Kleischieten
‐ WG provincie: Werkgroep provincie
‐ SB: sportbeoefenaar

Organogram pg 5 : 2017
Organogram pg 6: 2018 ‐ 2019 ‐2020
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1.1.2

Taken en verantwoordelijkheden van de organen

VSK ’s Algemene Vergadering (AV)
De Algemene Vergadering bestaat uit de leden (clubs) van de sportfederatie. In de Algemene
Vergadering heeft elk lid 1 stem. De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheden die bepaald
worden in de vzw‐wetgeving:
-

Het wijzigen van de statuten
De benoeming en de afzetting van de bestuurders en de plaatsvervangende
bestuurders
De kwijting van de bestuurders
De goedkeuring van de begroting en van de rekening
De ontbinding van de vereniging
De uitsluiting van een lid
De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk
Het interpelleren van de bestuursleden over hun beleid
De benoeming van de coördinator van de tuchtcommissies en van de
ombudspersoon
De benoeming van de in artikel 14, §3 bedoelde rekeningtoezichters.

Ze komt minimum 1 keer per jaar samen.
Ter info geven wij mee dat er op 20 november 2016 een AV georganiseerd wordt met als voorstel om
de statuten van de vzw VSK te wijzigen. Indien deze wijziging goedgekeurd wordt, worden de
hierboven opgesomde taken lichtjes aangepast.
Toevoeging 27/11/2016: De AV van 20/11/2016 heeft de voorgestelde statutenwijziging
goedgekeurd. Het nieuwe Huishoudelijk reglement wordt uitgewerkt en de nodige aanpassingen
voorbereid, zowel op basis van structuur als werking. In een volgende versie zullen de wijzigingen
opgenomen worden.
Tijdens de AV van 20 november 2016 werden de statuten als volgt aangepast betreffende de
bevoegdheden van de Algemene Vergadering:
-

Het wijzigen van de statuten
De benoeming en de afzetting van de bestuurders
Als de vereniging daar wettelijk toe verplicht is: De benoeming en afzetting van de
commissarissen en het bepalen van een bezoldiging indien deze wordt toegekend.
De kwijting van de bestuurders en commissarissen
De goedkeuring van de begroting en van de rekening
De ontbinding van de vereniging
De uitsluiting van een lid
De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk
Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen
De benoeming en ontslag van de coördinator van de tucht en van de ombudspersoon
Indien de vereniging wettelijk niet verplicht is een commissaris aan te stellen, de
benoeming van de rekeningtoezichters.
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VSK ‘s Tuchtcommissies
De Tuchtcommissie van VSK is bevoegd om in eerste aanleg te oordelen over iedere overtreding van
een algemeen geldende reglementering van de Vlaamse Schietsportkoepel. In het tuchtreglement
wordt de procedure, samenstelling, verloop tuchtprocedure, uitspraak ed. besproken. Uiteraard
bestaat er ook een Beroepscommissie. De samenstelling, verloop, uitspraak van de
beroepsprocedure werd ook in dit tuchtreglement opgenomen.
Voor de dopingpraktijken gepleegd door elitesporters en begeleiders, wordt er ingetekend voor het
gezamenlijke disciplinaire orgaan door lid te worden van de vzw Vlaams Doping Tribunaal.
Door de AV wordt er een Tuchtcoördinator benoemd, die de tuchtreglementering opgesteld door
VSK opvolgt. Tijdens de AV geeft hij een statistisch overzicht van de behandelde tuchtzake zonder
daarbij de namen van de betrokkene publiek te maken.
19/03/2017 werd Johan Motmans verkozen als coördinator van de tuchtcommissies
VSK’s Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van VSK is samengesteld uit de volgende personen:
-

Plaatsvervangende voorzitter: Daniël Creël
Secretaris‐Generaal: Jaak Peeters
Penningmeester: heeft zijn ontslag gegeven op 14 september. Er zijn nieuwe
kandidaturen opgevraagd voor de vergadering van 20 november 2016
Bestuurder: Dirk Cuypers (voorzitter directiecomité doelschieten)
Bestuurder: Henri Belien (voorzitter directiecomité kleischieten)

Ter info geven wij mee dat er op 20 november 2016 een AV georganiseerd wordt met als voorstel om
de statuten van de vzw VSK te wijzigen. Indien deze wijziging goedgekeurd wordt, wordt de
samenstelling van de Raad van Bestuur grondig aangepast. Wanneer deze aanpassing is
doorgevoerd, zullen wij dit bij een volgende aanvraag doorgeven.
Toevoeging 27/11/2016: De AV van 20/11/2016 heeft de voorgestelde statutenwijziging
goedgekeurd. Het nieuwe Huishoudelijk reglement wordt uitgewerkt en de nodige aanpassingen
voorbereid, zowel op basis van structuur als werking. In een volgende versie zullen de wijzigingen
opgenomen worden.
In de nieuwe statuten (20/11/2016) is de samenstelling van de raad van bestuur als volgt:
-

-

1 vertegenwoordiger van elke provincie uit de afdeling doelschieten:
o Antwerpen: Goris Danny
o Limburg: Ludo Simoens
o Oost‐Vlaanderen: Daniel Creel
o Vlaams‐Brabant: Danny Merckaert
o West‐Vlaanderen: Ellen Demey
2 vertegenwoordigers uit de afdeling kleischieten: Arthur Van der AA, Ludo Verbelen
De secretaris‐generaal: Jaak Peeters
De penningmeester: Bettina Bal
De voorzitters van de directiecomités: Dirk Cuypers, Rik Belien
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De administratief directeur zal instaan voor het notuleren van de vergaderingen van de
raad van bestuur.
In 2018 deden zich enkele wijzigingen voor in de samenstelling van de raad van bestuur:
-

-

-

1 vertegenwoordiger van elke provincie uit de afdeling doelschieten:
o Antwerpen: Goris Danny
o Limburg: Ludo Simoens
o Oost‐Vlaanderen: Daniel Creel
o Vlaams‐Brabant: Danny Merckaert nam op 10/05/2018
o West‐Vlaanderen: Ellen Demey
2 vertegenwoordigers uit de afdeling kleischieten:
o Arthur Van der AA nam ontslag op 03/12/2017, Op de AV werd Jim Geerts op
03/12/2017 verkozen voor deze functie. Op 18/03/2018 nam hij onslag in
deze functie maar werd verkozen al voorzitter dirco klei. Suzy Boons neemt
sinds 8/05/2018 deze functie ad interim waar.
o Ludo Verbelen nam ontslag op 18/03/2018, Walter De Raeymaecker neemt
sinds 8/05/2018 deze functie ad interim waar
De secretaris‐generaal: Jaak Peeters
De penningmeester: Bettina Bal
De voorzitters van de directiecomités:
o Dirk Cuypers,
o Rik Belien nam ontslag op 29/11/2017, werd vervangen door Jim Geerts op
18/03/2018

De administratief directeur zal instaan voor het notuleren van de vergaderingen van de
raad van bestuur.
In 2019 deden zich enkele wijzigingen voor in de samenstelling van de raad van bestuur:
-

-

-

1 vertegenwoordiger van elke provincie uit de afdeling doelschieten:
o Antwerpen: Goris Danny
o Limburg: Ludo Simoens
o Oost‐Vlaanderen: Daniel Creel
o Vlaams‐Brabant: geen vertegenwoordiger sinds 10/5/2018
o West‐Vlaanderen: Ellen Demey
2 vertegenwoordigers uit de afdeling kleischieten:
o Suzy Boons verkozen op 24/02/2019
o Walter De Raeymaecker verkozen op 24/02/2019
De secretaris‐generaal: Jaak Peeters
De penningmeester: Bettina Bal ontslag op 23/01/2019
De voorzitters van de directiecomités:
o Dirk Cuypers ontslag op 23/01/2019
o Jim Geerts

De administratief directeur zal instaan voor het notuleren van de vergaderingen van de raad van
bestuur.
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Hieronder een overzicht van de bevoegdheden van de verschillende bestuurders:
Plaatsvervangende voorzitter:
-

De federatie vertegenwoordigen
De verschillende vergaderingen voorzitten
Tekenen dossiers sportschutterslicenties

Secretaris‐Generaal:
-

Alle administratieve handelingen
De werking van het secretariaat van de sportfederatie
De protocollaire organisatie van de algemene‐ en/of buitengewone algemene
vergaderingen, raden van bestuur, …
Opvolgen van de juridische verplichtingen van de vzw
Het decreet van de sportschutter

Penningmeester:
-

Het controleren van de boekhouding
Het opmaken van de rekeningen
Het opstellen van een begroting
Financieel verslag uitbrengen aan de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering

Voorzitter directiecomité doelschieten:
-

De uitwerking van de sporttechnische werking van het doelschieten

Voorzitter directiecomité kleischieten:
-

De uitwerking van de sporttechnische werking van het kleischieten

Binnen de federatie is er geen voorzitter meer benoemd. Voor de vergaderingen wordt er een
vergadervoorzitter aangeduid. Tevens is er in de nieuwe statuten een dagelijks bestuur opgenomen.
Het dagelijks bestuur is samengesteld uit:
-

De secretaris‐generaal die de vergaderingen van het dagelijks bestuur voorzit
De penningmeester
- De administratief directeur (notuleert, zonder stemrecht)
De bevoegdheden van het dagelijks bestuur zijn opgenomen in de statuten.
Secretaris‐Generaal:
-

Alle administratieve handelingen
De werking van het secretariaat van de sportfederatie
De protocollaire organisatie van de algemene‐ en/of buitengewone algemene
vergaderingen, raden van bestuur, …
Opvolgen van de juridische verplichtingen van de vzw
Het decreet van de sportschutter
Momenteel de vergadervoorzitter
In 2018 werden de statuten als volgt aangepast in Art 15§3 De raad van bestuur stelt

11

onder zijn bestuurders een vergadervoorzitter aan voor één jaar. Deze titel wordt
stilzwijgend verlengd tot maximaal het einde van deze bestuurder zijn mandaat.
De bestuurder die de functie van vergadervoorzitter uitoefent, wordt gelijkgesteld
met “voorzitter” in het kader van goed bestuur.
Penningmeester:
-

Het controleren van de boekhouding
Het opmaken van de rekeningen
Het opstellen van een begroting
Financieel verslag uitbrengen aan de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering

Vertegenwoordigers vanuit elke provincie voor het doelschieten en vertegenwoordigers
kleischieten:
-

Contactpersoon voor de club om op die manier de afstand tussen de clubs en VSK te
verkleinen
Vergadering organiseren met de clubs van hun regio
Beleid mee bepalen

Voorzitter van de dirco’s:
-

Samen met hun team het sporttechnische beleid voorbrengen aan de Raad van bestuur
Samen met hun team het sporttechnische beleid mee uitvoeren

De Raad van Bestuur van VSK komt op regelmatige tijdstippen (11 keer per jaar) (6 keer per jaar)
samen en draagt collegiaal zorg voor het algemene beleid, de administratie, de werking en de
vertegenwoordiging van de federatie en de sporttechnische werking.

VSK ‘s Ombudspersoon
De ombudspersoon kan kennisnemen van alle opmerkingen, suggesties of klachten die geformuleerd
worden door leden of toegetreden leden. Ze is bereikbaar via een specifiek e‐mailadres en
contactformulier op de website. Zij onderzoekt deze vragen, bemerkingen en kan daarbij inzage
krijgen in elk stuk dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. Op de Algemene Vergadering
brengt ze verslag uit van haar activiteiten en rapporteert zij over het gevolg dat de Raad van Bestuur
en /of het bevoegde directiecomité aan haar opmerkingen gaf.
Op 19/03/2017 werd mevr Anne‐Marie Meerpoel opnieuw verkozen als ombudsvrouw.
VSK ‘s Coördinator Hantering‐ en Schietproeven (H&S‐proeven)
De Raad van Bestuur verkiest een Coördinator Hantering‐ en Schietproeven. Hij staat in voor de
organisatie van de theoretische en praktische proeven zoals bedoeld in het Vlaamse
sportschuttersdecreet. Zijn taken worden omschreven in artikel 12 §3 van het interne reglement met
betrekking tot de sportschutterslicenties. In het huishoudelijk reglement van de sportfederatie is
opgenomen aan welke voorwaarden de kandidaat moet voldoen alsook de procedure voor de
verkiezing. Hij wordt aangesteld voor een periode van 3 jaar en moet aan de Raad van Bestuur
rapporteren.
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Op 04/03/2018 gaf Dhr Hoogewys zijn ontslag als VSK Coördinator Hantering‐ en schietproeven. Op
10/05/2018 werd Danny Merckaert door de raad van bestuur aangesteld als Coördinator Hantering‐
en Schietproeven.
VSK ‘s Directiecomité doelschieten:
Het Directiecomité Doelschieten (Dirco Doel) is als volgt samengesteld:
-

-

Voorzitter van het Dirco Doel: Dirk Cuypers
Een directeur die verantwoordelijk is voor de coördinatie van trainingen en de deelname
aan Internationale wedstrijden (Directeur Trainingscentra en Internationale wedstrijden):
Dirk Cuypers
Een directeur die verantwoordelijk is voor sportpromotie (Directeur Sportpromotie):
Ellen Demey
Een directeur die verantwoordelijk is voor de organisatie van wedstrijden en arbitrage
(Directeur O&A): Geert Vannieuwenhuyse
Een directeur die verantwoordelijk is voor de technische reglementen (Directeur
reglementen): Jan Ansems
Een directeur die verantwoordelijk is voor evenementen en accommodaties (Directeur
E&A): Arlette Willems

In maart 2017 is de samenstelling van het dirco aangepast naar aanleiding van het ontslag van een
aantal directeurs. Er is beslist om te werken met medewerkers, en de taken meer te verdelen over
verschillende personen. Tevens wordt er gewerkt aan een meer open beleid. In het verleden hielden
de directeurs graag de info voor hun zelf, wat de nodige problemen met zich meebrengt.
Momenteel maken volgende medewerkers deel uit van het dirco doelschieten:
-

-

Voorzitter van het dirco doel: Dirk Cuypers (Ellen Demey heeft in 2017‐2018 tijdelijk deze
functie overgenomen tgv medische problemen.) Op 23 januari heeft Dirk Cuypers zijn
ontslag genomen uit deze functie.
Ondervoorzitter van het dirco doel: Ellen Demey.
Neemt sinds het ontslag van de voorzitter de rol van voorzitter op zich.
Medewerker Internationaal: Dirk Cuypers: Deze functie werd geschrapt.
Medewerkers Organisatie: Kurt Meyfroidt; André Baert
Medewerkers Arbitrage: Peter Demey
Medewerker Sportpromotie: Francine Van de Velde
Medeweker administratie: Annie Baetens

Overzicht per directeur:
Voorzitter Dirco Doel:
- Organiseren vergaderingen Dirco Doel
- Verantwoordelijk voor het (geleased) VSK‐voertuig en de stock
- Vertegenwoordiging van VSK in de nationale koepel
Ondervoorzitter dirco doel
- Biedt bijstand aan de voorzitter dirco doel over de werking dirco doel
- Vertegenwoordiging van VSK in de nationale koepel
Directeur Trainingscentra en Internationale wedstrijden
Medewerker Internationaal
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-

Opmaken planning internationale ISSF‐wedstrijden
Opvolging wijzigingen reglementen ISSF
Verantwoordelijke trainingscentra
Rekrutering beloftevolle jongeren
Ter voorbereiding van de TSC
Stageweekends en stagekamp organiseren
Organisatie bijscholing trainers
Begeleiding en opvolging nationale ploeg
Vertegenwoordiging van VSK in de nationale koepel
Deze functie werd in 2019 geschrapt, omdat dit een bevoegdheid van de
topsportcommissie is.

Directeur Sportpromotie
Medewerker sportpromotie
- Opmaak planning promotionele activiteiten
- Organisatie promotionele activiteiten
- Organisatie recreatieve schietingen
- Aankoop promotiematerialen
- Organiseren sportkamp
- Verantwoordelijke jeugdwerking
- Start with Sportshooting
- Vertegenwoordiging van VSK in de nationale koepel
Directeur O&A
Medewerkers Organisatie
- Opmaken wedstrijdkalender
- Uitnodigingen wedstrijden en selecties opmaken
- Opmaken planning wedstrijden (Vlaamse wedstrijden, Nationale wedstrijden, Nationale
Selecties, Beker der clubs, Beker 1 mei, BOA, Beker van Vlaanderen, …
- Vertegenwoordiging van VSK in de nationale koepel
Medewerkers Arbitrage
- Regelen arbitrage voor wedstrijden
- Opvolgen reglementering
- Organisatie bijscholing arbiters
- Vertegenwoordiging van VSK in de nationale koepel
Directeur Reglementen
- Opmaak kalender en planning wedstrijden Aangepaste en Alternatieve disciplines
- Opvolging wijzigingen reglementen alternatieve disciplines
- Vertaling ISSF‐reglementering
- Vertegenwoordiging van VSK in de nationale koepel
Directeur E&A
- Organisatie van de Nacht van VSK
- Organisatie accommodatie tijdens verschillende organisaties
- Vertegenwoordiging van VSK in de nationale koepel

Het Dirco Doel vergadert 11 keer per jaar. De directeuren brengen verslag uit van hun activiteiten en
jaarlijks wordt er een budget opgesteld dat ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur wordt
voorgelegd. Directeuren kunnen voor de uitvoering van hun opdrachten zich laten bijstaan door
andere leden of externe specialisten.
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Toevoeging 27/11/2016: De AV van 20/11/2016 heeft de voorgestelde statutenwijziging
goedgekeurd. Het nieuwe Huishoudelijk reglement wordt uitgewerkt en de nodige
aanpassingen voorbereid, zowel op basis van structuur als werking. In een volgende versie
zullen de wijzigingen opgenomen worden.
Het dirco doel vergadert wanneer dit noodzakelijk is. Er zijn verschillende werkvergaderingen die
doorgaan om de werking te bespreken. Tevens wordt er een draaiboek dirco doel opgesteld.

Werkgroep (WG) provincie doelschieten
Binnen het Dirco Doel wordt er in elke provincie (Antwerpen, Vlaams‐Brabant, Limburg, Oost‐
Vlaanderen, West‐Vlaanderen), een werkgroep provincie aangesteld. Dit zijn werkgroepen binnen de
vzw VSK. Deze WG‐provincie kan, op vraag van het Dirco Doel, taken die tot de bevoegdheid van het
Dirco Doel behoren, uitvoeren op provinciaal niveau.
Het Dirco Doel beslist over het al dan niet benoemen van de WG‐provincie. Een WG‐provincie moet
op haar communicatie vermelden “WG‐provincie (naam provincie) van de Vlaamse
Schietsportkoepel.”
Een WG‐provincie bestaat bij voorkeur uit 4 personen, zijnde een Provinciale Technische Directeur,
een Provinciale Directeur Organisatie en Arbitrage, een Provinciale Directeur Alternatieve Disciplines
en Reglementering en een Provinciale Directeur Sportpromotie.
Het Dirco Doel beslist over de aanstelling en het ontslag van de leden van de WG‐provincie. In het
huishoudelijk reglement wordt de procedure omschreven. Het dirco kan provinciale afgevaardigden
aanstellen voor onbepaalde duur. Zij vormen samen een provinciale werkgroep (WG‐provincie).
De leden van de WG‐provincie dienen de taken die ze krijgen toegewezen naar behoren uit te
voeren. Het belang van de leden moet daarin voorop staan. Ze werken hiervoor nauw samen met
hun respectievelijke directeur in het Dirco Doel en ondersteunen de werking van het Dirco Doel op
provinciaal vlak.
Directiecomité Kleischieten
Het Directiecomité Kleischieten (Dirco Klei) is als volgt samengesteld:
 Voorzitter van het Dirco Klei: Henri Belien
 Een directeur die verantwoordelijk is voor de trap disciplines: Lucas Budts
 Een directeur die verantwoordelijk is voor de skeet disciplines: Jef Cuylaerts
 Een directeur die verantwoordelijk is voor de disciplines jachtparkoers en compak: Ludo
Verbelen
 Een directeur die verantwoordelijk is voor de weischietingen: Fons Lievens
De samenwerking met het dirco kleis is na het ontslag van de toenmalige voorzitter van het dirco
(Henri Belien 29/11/2017) sterk verbeterd. De huidige voorzitter heeft het team op de rails gekregen.
Het Directiecomité Kleischieten (Dirco Klei) is als volgt samengesteld:
 Voorzitter van het Dirco Klei: Jim Geerts
 Medewerker discipline trap: Lucas Budts, Suzy Boons, Jaak Sterckendries
 Medewerker discipline skeet: Jim Geerts
 Medewerker disciplines jachtparkoers en compak: Ludo Verbelen, Elsje Eerdekens, Rik
Belien, Walter De Raeymaecker
 Medewerker discipline weischietingen: Fons Lievens

Voorzitter Dirco Klei
- Organiseert de vergaderingen Dirco Klei
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-

Is verantwoordelijk voor de promotie van het kleischieten
Is verantwoordelijk voor de internationale schutters klei
Vertegenwoordiging van VSK in de nationale koepel

Directeur Medewerker Trap
- Het organiseren van de administratieve en sporttechnische werking van de discipline
kleischieten, Trap.
- Vertegenwoordiging van VSK in de nationale koepel
Directeur Medewerker Skeet
- Het organiseren van de administratieve en sporttechnische werking van de discipline
kleischieten, Skeet.
- Vertegenwoordiging van VSK in de nationale koepel
Directeur Medewerker Jachtparcours
- Het organiseren van de administratieve en sporttechnische werking van de discipline
kleischieten, Jachtparcours.
- Vertegenwoordiging van VSK in de nationale koepel
Directeur Medewerker Wei
- Het organiseren van de administratieve en sporttechnische werking van de discipline
kleischieten, Weischietingen.
Conform het huishoudelijk reglement van VSK vergadert het Dirco Klei minimum 2 keer per jaar. De
directeuren brengen verslag uit van hun activiteiten en jaarlijks wordt er een budget opgesteld dat
ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur wordt voorgelegd.
De werking van het Dirco Klei is toegespitst op de sporttechnische werking van zowel de basis als de
facultatieve opdrachten voor het kleischieten.

Toevoeging 27/11/2016: De AV van 20/11/2016 heeft de voorgestelde statutenwijziging
goedgekeurd. Het nieuwe Huishoudelijk reglement wordt uitgewerkt en de nodige
aanpassingen voorbereid, zowel op basis van structuur als werking. In een volgende versie
zullen de wijzigingen opgenomen worden.
Het dirco klei heeft dezelfde opdracht gekregen als het dirco doel, namelijk de nieuwe samenstelling
met medewerkers door te geven. Tot op heden hebben zij dit nog niet officieel doorgegeven. De
samenwerking met de huidige bestuurders klei verloopt allesbehalve goed. We werken hier intern
maximaal aan en rekenen erop dat dit op termijn opgelost geraakt.
Het Huishoudelijk reglement werd in 2017 aangepast als volgt: Art 13§1 Het dirco vergadert telkens
het belang van de leden dit vereist.

Topsportcommissie
De Topsportcommissie is momenteel nog samengesteld uit de volgende personen:
- De Sporttechnische Coördinator
- De voorzitters van de directiecomités doelschieten en kleischieten
- De Directeur Topsport van het Dirco Doelschieten
- Minstens één vertegenwoordiger van de topsporters
- Minstens één vertegenwoordiger van de topsporttrainers
- Minstens één vertegenwoordiger van de medische, paramedische en mentale
omkadering van de topsporters.
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Zij houdt zich bezig met het opstellen, voorstellen en verdedigen van het vierjaarlijkse beleidsplan,
jaaractieplan inzake topsport.
De werking is voornamelijk toegespitst op de competitieve sportbeoefening, met daaruit verder
vloeiend de topsport.
Afhankelijk van de uitvoeringsbesluiten topsport, zal er gekeken worden of deze samenstelling
gewijzigd zal worden. Op het moment van het indienen is hier nog geen duidelijkheid over.
Naar aanleiding van het nieuwe decreet en de nieuwe uitvoeringsbesluiten topsport, werd het
Huishoudelijk reglement van VSK aangepast. De samenstelling van de topsportcommissie is nu als
volgt:
Huishoudelijk Reglement VSK‐vzw
Art 16
§1. De raad van bestuur richt een topsportcommissie op. Deze commissie heeft de volgende
bevoegdheden:
‐ Het opstellen en voorstellen van het beleidsplan topsport bij de raad van bestuur.
‐ Het uitvoeren, opvolgen, en bijsturen van het beleidsplan met betrekking tot de beleidsfocus
topsport.
§2. De topsportcommissie bestaat minstens uit:
‐ De technisch directeur topsport: Luc Velghe ontslag genomen op 6/05/2018, beslist niet aan
te stellen.
‐ Een vertegenwoordiger van de raad van bestuur: Ellen Demey
‐ Een vertegenwoordiger van het agentschap Sport Vlaanderen: Sofie Debaere
‐ Een vertegenwoordiger van de topsporters: Luc Velghe ontslag genomen op 6/05/2018,
vervangen door Wim Franssen op 10/05/2018
‐ Een vertegenwoordiger van de topsporttrainers: Wim Franssen, Lucas Budts
‐ Een vertegenwoordiger van de sportwetenschappelijke omkadering van de topsporters: Gerd
Van Doren
‐ De administratief directeur: Martine Donckers
Indien de commissie dit wenst, kan zij een expert uitnodigen voor de vergadering, zoals bv een
toegetreden lid met en bewezen competentie die een meerwaarde kan beteken voor deze
commissie. Dirk Cuypers, Tonny Swennen, Jim Geerts
§3. De topsportcommissie wordt voorgezeten door de technisch directeur topsport.
§4. Indien de federatie in aanmerking komt voor topsportsubsidies en de functie van technisch
directeur topsport ingevuld moet worden, zal deze ingevuld worden, via een arbeidsovereenkomst,
of via een aannemingsovereenkomst. De technisch directeur is het unieke aanspreekpunt van de
topsportfederatie inzake Topsport. De kosten verbonden aan de invulling van de functie van
technisch directeur topsport zijn jaarlijks subsidieerbaar, op voorwaarde dat de topsportfederatie
voor de technisch directeur topsport voor de olympiade in kwestie beschikt over een positief advies
van het agentschap Sport Vlaanderen. Daarbij zal het agentschap Sport Vlaanderen rekening houden
met de topsportervaring, met de pedagogische ervaring, met elders verworven competenties en met
de behaalde resultaten in zake topsport.
Indien VSK geen topsportsubsidies ontvangt of de functie van technisch directeur topsport niet moet
ingevuld worden zoals opgenomen in de geldende regelgeving, zal de functie van technisch directeur
topsport toegewezen worden door de topsportcommissie aan een lid van de topsportcommissie.
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Tijdens de RVB van 21/08/2018 werd het Huishoudelijk reglement aangepast als volgt:
Art 16
§1. De raad van bestuur richt een topsportcommissie op. Deze commissie heeft de volgende
bevoegdheden:
‐ Het opstellen en voorstellen van het beleidsplan topsport bij de raad van bestuur.
‐ Het uitvoeren, opvolgen, en bijsturen van het beleidsplan met betrekking tot de beleidsfocus
topsport.
§2. De topsportcommissie bestaat minstens uit:
‐ De technisch directeur topsport
‐ Een vertegenwoordiger van de raad van bestuur: Ellen Demey
‐ Een vertegenwoordiger van het agentschap Sport Vlaanderen: Sofie Debaere
‐ Een vertegenwoordiger van de topsporters: Wim Franssen aangesteld op 10/05/2018
‐ Een vertegenwoordiger van de topsporttrainers: Lucas Budts
‐ Een vertegenwoordiger van de sportwetenschappelijke omkadering van de topsporters: Gerd
Van Doren
‐ De administratief directeur: Martine Donckers
Indien de commissie dit wenst, kan zij een expert uitnodigen voor de vergadering, zoals bv een
toegetreden lid met en bewezen competentie die een meerwaarde kan beteken voor deze
commissie. Dirk Cuypers (ontslag genomen op 23 januari 2019), Tonny Swennen, Jim Geerts
§3. Indien de federatie in aanmerking komt voor topsportsubsidies en de functie van technisch
directeur topsport ingevuld moet worden, zal deze ingevuld worden, via een arbeidsovereenkomst,
of via een aannemingsovereenkomst. De technisch directeur is het unieke aanspreekpunt van de
topsportfederatie inzake Topsport. De kosten verbonden aan de invulling van de functie van
technisch directeur topsport zijn jaarlijks subsidieerbaar, op voorwaarde dat de topsportfederatie
voor de technisch directeur topsport voor de olympiade in kwestie beschikt over een positief advies
van het agentschap Sport Vlaanderen. Daarbij zal het agentschap Sport Vlaanderen rekening houden
met de topsportervaring, met de pedagogische ervaring, met elders verworven competenties en met
de behaalde resultaten in zake topsport.
§4. De topsportcommissie wordt voorgezeten door de technisch directeur topsport indien deze niet
in dienst is, door de administratief directeur.

Clubs
De clubs zijn de verenigingen die aangesloten zijn bij de federatie en die activiteiten aanbieden van
het sportschieten, waarbij de aangesloten leden wekelijks gedurende minstens dertig weken per jaar
de sporttak kunnen beoefenen.
Sportbeoefenaars (SB)
De sportbeoefenaar is de persoon die in de club de schietsport beoefent.
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1.2

Medewerkers

1.2.1

Organogram

2019 -2020
Administratief
directeur

Medewerker 1

1.2.2

Medewerker 2

Medewerker 3

Medewerker 4

Directie
Secretaris

Medewerker 5

Medewerker 6

Taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers

Administratief directeur
Naam

Martine Donckers

Statuut

Bediende

Arbeidsregime

Voltijds

Functie

Administratief Directeur
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In 2010 heeft de toenmalige Raad van Bestuur beslist een Administratief Directeur aan te stellen, die
de dagdagelijks leiding van de sportfederatie waarneemt. De taken van de Administratief Directeur
zijn de administratieve werkzaamheden coördineren, organiseren, opvolgen en evalueren om
voorstellen te formuleren aan de desbetreffende leden van de Raad van Bestuur, zodat de
voorstellen besproken kunnen worden op de Raad van Bestuur. Het omvat ook het formuleren van
adviezen en ontwikkelen van nieuwe initiatieven teneinde een positieve bijdrage te leveren tot de
voorbereiding, uitvoering en evaluatie en bijsturing van het administratieve beleid van de
sportfederatie. Sinds 2016 is de Administratief Directeur ook actief beginnen deelnemen aan het
sportschieten. Het decreet op de sportfederaties voorziet wel in de aanwerving van de Master LO,
maar de praktijk wijst uit dat deze opleiding geen aandacht besteed aan het sportschieten, waardoor
dit een grote lacune is binnen het personeelsbestand. De Administratief Directeur zal in de loop van
de volgende jaren verder opleiden in het sportschieten.
In 2017 behaalde zij reeds het diploma Initiator Geweer‐ en Pistoolschieten.
In 2018 zal zij deelnemen aan de opleiding Instructeur B Pistoolschieten indien deze georganiseerd
mag worden (aantal deelnemers).
In 2019 behaalde zij het diploma Instructeur B Pistoolschieten.
Takenpakket:
Algemene werking:
-

-

Dagdagelijkse leiding over het secretariaat en het personeel.
Algemeen contactpersoon voor Sport Vlaanderen, Ges Decreet; stelt aan de subsidiërende
overheid die informatie ter beschikking die noodzakelijk is om enerzijds een grondige
controle met betrekking tot de aanwending van de subsidies mogelijk te maken, en
anderzijds de subsidiërende overheid in staat te stellen om haar kwaliteitsbewakende rol ten
volle te kunnen vervullen.
Opvolgen van de personeelsadministratie.
Coördineren en opstellen van het 4‐jarig beleidsplan en de jaarlijkse actieplannen voor de
verschillende basisopdrachten en beleidsfocussen
Stimuleert initiatieven inzake sportethiek, meer bepaald fair play op en buiten het sportveld
en besteedt de nodige aandacht aan Gezond en Ethisch Sporten.
Dopingpreventieadviseur
Het voeren van de boekhouding en opmaken van de financiële rapportering
Onderhouden van de website wat betreft de administratieve informatie en de koppeling naar
de VSK‐informatica applicatie
Verdere ontwikkeling van de VSK‐informatica applicatie
Coördineren van de ledenadministratie
Coördineren van de Sportschutterslicenties (intrekkingen, correspondentie Sport
Vlaanderen, wapendiensten gouverneurs, …)
Opvolgen polissen verzekering
Organiseren van administratieve bijscholingen
Geeft informatie en advies aan de clubs en werkt initiatieven uit om de bestuurs‐ en
administratieve werking te verbeteren.
Stelt een geautomatiseerd programma ter beschikking van de clubs voor het beheer van hun
clubledenbestand.
Stelt maatregelen voor om de efficiëntie en de effectiviteit te verbeteren van het interne
(eigen clubs en leden) en externe (consument, andere actoren,) informatieproces, van de
aard van de informatie (product‐ en beleidsinformatie), van de informatie instrumenten
(tijdschrift, infobrochure, vademecum, promotiemateriaal,) en van de distributiekanalen
(tijdschrift, infolijn, media, elektronische info, website,).

20

-

Geeft informatie i.v.m. reglementering, verzekeringsovereenkomsten, aan de leden.
Verzamelen van de publiciteit voor het tijdschrift “De Olympische Schietsport”.
Opvolgen van de financiën verbonden aan deze basisopdracht.
Artikels schrijven voor het tijdschrift “De Olympische Schietsport”.
Vertegenwoordigt VSK in verschillende werkgroepen: Adviesraad Wapens, Vlarem, …
Rapporteren aan het dagelijks bestuur
Verslagen maken van Raden van bestuur, Dagelijks bestuur, vergaderingen dirco’s,
werkgroep vergaderingen, …
Clubondersteuner
Vertegenwoordigt de federatie in de Vlaamse Trainersschool
o Werkt mee aan het opstellen en uitwerken van de cursussen voor de
kaderopleiding
o Geeft advies over de planning van de cursussen
o Organiseert sporttechnische toelatingsproeven in overeenstemming met de
in de denkcel bepaalde procedure.

Beleidsfocussen:
Sportkampen
- Opvolgen van de financiën verbonden aan deze beleidsfocus.
- Opvolgen van de personeelsadministratie van het sportkamp.
Topsport
- Opvolgen van de financiën verbonden aan deze beleidsfocus.
- Samen met de Master LO opvolgen van de elitesporters
- Lid van de topsportcommissie (2019 voorzitter TSC)

Toevoeging 27/11/2016: De AV van 20/11/2016 heeft de voorgestelde statutenwijziging
goedgekeurd. Het nieuwe Huishoudelijk reglement wordt uitgewerkt en de nodige aanpassingen
voorbereid, zowel op basis van structuur als werking. In een volgende versie zullen de wijzigingen
opgenomen worden.

Directiesecretaris
Naam

Saloua El-Kamili

Statuut

Bediende

Arbeidsregime

0,89VTE

Functie

Directiesecretaresse

Takenpakket:
Algemene werking:
-

Ondersteuning van de Administratief Directeur
Algemeen administratief werk
Uitvoeren en opvolgen van de volledige ledenadministratie
Helpen bij de verwerking van de sportschutterslicentie
Voorbereiding boekhouding, klaarzetten betalingen, opvolgen financiële verrichtingen
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Medewerker 1
Naam

Jolien Janssens uit dienst op 24/06/2017
Carolien Neirinckx (in dienst vanaf 06/03/2017)

Statuut

Bediende

Arbeidsregime

Voltijds

Functie

Administratief Medewerkster (Master LO)

Onder toezicht van de Administratief Directeur en in samenwerking met medeweker 3 en 4, voert zij
de volgende taken uit:
Algemene werking:
-

-

-

-

Alle werkzaamheden van sporttechnische aard organiseren, opvolgen en evalueren.
Onder leiding van de Administratief Directeur, het 4‐jarige beleidsplan en het jaaractieplan
opstellen
Onderhouden van de website
Hulp bieden bij het verwerken van de sportschutterslicenties van de sportbeoefenaars
Ondersteuning bij de organisatie aan de wedstrijden op alle niveaus:
o Opstellen kalender
o Uitnodigen van de schutters
o Io van de directeur O&A, aanschrijven van de arbiters
o Ophouden van de resultaten en bijhouden van de records
o Opvolgen van selectiecriteria
In opdracht van de directeur medewerkers organisatie en arbitrage de opleidingen van de
huidige en nieuwe arbiters organiseren
Inventariseren van de aanwezigheden van de deelnemers in de trainingscentra
Organiseren van stages
Opvolgen van het trainersbestand
Inventariseren van de resultaten van de schutters in de VSK‐applicatie
Vertegenwoordigt de federatie in de Vlaamse Trainersschool
o Werkt mee aan het opstellen en uitwerken van de cursussen voor de
kaderopleiding
o Geeft advies over de planning van de cursussen
o Organiseert sporttechnische toelatingsproeven in overeenstemming met de
in de denkcel bepaalde procedure.
Onderzoekt mogelijkheden voor trainersbijeenkomsten binnen de sportfederatie en
organiseert deze indien de noodzaak er is.
Ondersteuning bij de organisatie van de Hantering‐ en Schietproeven
o Opstellen kalender
o Bijscholen van de examinatoren
o Opvolging van de proeven
o Inventariseren van de resultaten
Sporttechnische artikels schrijven voor het tijdschrift “De Olympische Schietsport”.
Opvolgen van promotiemateriaal en uitlenen van sportmateriaal
Opvolgen en coördineren van alle initiaties in het kader van promotie van de sport.
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Beleidsfocussen:
Sportkampen
- Organiseren van het sportkamp:
o Opmaken programma’s
o Aanspreken lesgevers en verantwoordelijken
Topsport
- Opvolgen van de elitesporters
- Voorzitter van de topsportcommissie
Medewerker 2
Naam

Sanne Raeymaekers (afwezig wegens ziekte vanaf 11/06/2018 - …….)

Statuut

Bediende

Arbeidsregime

Voltijds

Functie

Administratief Medewerkster

Onder toezicht van de Administratief Directeur en in samenwerking met medeweker 3 en 4, voert zij
de volgende taken uit:
Algemene werking:
-

De volledige verwerking van de sportschutterslicenties:
o Controle en verwerken van de dossiers van de sportschutterslicenties
o Drukken en versturen van de sportschutterslicenties
o Drukken en versturen van de valideringen
o Opvolgen van de sportschutterslicenties (valideringen, hernieuwingen, schrappingen,
enz.)
o Beantwoorden van de telefoons
o Verwerken van de post
o Bijhouden van het archief

Medewerker 3
Naam
Tessa Toebaert (afwezig wegens ziekte vanaf 30/07/2017 - 13/11/2018) ontslag
wegens medische reden.
Statuut

Bediende

Arbeidsregime

0,84VTE

Functie

Administratief Medewerkster

Onder toezicht van de Administratief Directeur en in samenwerking met medeweker 2 en 4, voert zij
de volgende taken uit:
Algemene werking:
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-

De volledige verwerking van de sportschutterslicenties:
o Controle en verwerken van de valideringen van de sportschutterslicenties
o Drukken en versturen van de sportschutterslicenties
o Drukken en versturen van de valideringen
o Opvolgen van de sportschutterslicenties (valideringen, hernieuwingen, schrappingen,
enz.)
o Beantwoorden van de telefoons
o Verwerken van de post
o Bijhouden van het archief

Medewerker 4
Naam

Nadia Lodewijckx (uit dienst op 07/07/2017)

Statuut

Bediende

Arbeidsregime

0,51VTE (bezig met haar opzegperiode tot ongeveer half 2017

Functie

Administratief Medewerkster

Onder toezicht van de Administratief Directeur en in samenwerking met medeweker 2 en 3, voert zij
de volgende taken uit:
Algemene werking:
-

De verwerking van de binnenkomende post
De voorbereiding van de valideringen (ontvangst ingeven in de VSK‐applicatie)
De controle van het archief van de sportschutterslicenties

Medewerker 5 4 3
Naam

Kathy De Roo

Statuut

Bediende

Arbeidsregime

1 VTE (in dienst vanaf 08/01/2018)

Functie

Administratief Medewerkster

-

In 2016 was er nog een Sporttechnisch Coördinator van de Recreatieve Sportbeoefening en
een administratief medewerker extra in dienst. Op 7 oktober 2016 hebben deze beide hun
ontslag gevraagd en werd er in onderling overleg een einde gesteld aan hun contract.
Rekening houdend met de onduidelijkheid op de grote van de subsidies die wij mogen
verwachten, werd er beslist deze personen momenteel niet direct volledig te vervangen. Er
zal eerst gekeken worden naar de impact van het nieuwe decreet op de financiën van de
federatie en in drukke periodes gewerkt worden met jobstudenten of interims via een
interimkantoor.

In 2017 werd er samen met Adecco verschillende mensen tijdelijk tewerkgesteld. Dit om de grote
drukte van de 5‐jaarlijkse Hernieuwingen op te vangen. Er werd bewust gekozen om te werken met
interims, omdat deze gemakkelijker gewijzigd kunnen worden bij niet voldoen. In het najaar zal er
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een vacaturen uitgeschreven worden voor een voltijds personeelslid om de administratie mee te
ondersteunen.
Vanaf 08/01/2018 werd Mevr Kathy De Roo in dienst genomen met een contract bepaalde duur tot
31/12/2018. Zij wordt voltijds ingezet voor de verwerking van de sportschutterslicenties.
Vanaf 1/01/2019 is Kathy in dienst met een voltijdscontract onbepaalde duur.
Onder toezicht van de Administratief Directeur en in samenwerking met medeweker 2 en 4, 5, voert
zij de volgende taken uit:
Algemene werking:
-

De volledige verwerking van de sportschutterslicenties:
o Controle en verwerken van de valideringen van de sportschutterslicenties
o Drukken en versturen van de sportschutterslicenties
o Drukken en versturen van de valideringen
o Opvolgen van de sportschutterslicenties (valideringen, hernieuwingen, schrappingen,
enz.)
o Beantwoorden van de telefoons
o Verwerken van de post
o Bijhouden van het archief

Medewerker 6 5 4
Naam

Anja Hellemans (in dienst sinds 28/11/2017)

Statuut

Bediende

Arbeidsregime

0,30 VTE

Functie

Administratief Medewerkster

Onder toezicht van de Administratief Directeur en in samenwerking met medeweker 2 en 4, voert zij
de volgende taken uit:
Algemene werking:
-

De volledige verwerking van de sportschutterslicenties:
o Controle en verwerken van de valideringen van de sportschutterslicenties
o Versturen van de sportschutterslicenties
o Versturen van de valideringen
o Opvolgen van de sportschutterslicenties (valideringen, hernieuwingen, schrappingen,
enz.)
o Beantwoorden van de telefoons
o Verwerken van de post
o Bijhouden van het archief

25

Medewerker 7 6
Naam

Olivier Vervoort (in dienst van 22/05/2018 – 31/12/2018)
(ziek van 09/07/2018 – 31/12/2018)

Statuut

Bediende

Arbeidsregime

1 VTE

Functie

Administratief Medewerkster

Om het werk gedaan te krijgen, en rekening houdend met de ziekte van 2 medewerkers werd er
beslist om een extra persoon bij in dienst te nemen. Spijtig genoeg werd ook hij een gedeelte van zijn
contract ziek. Tijdens de zomermaanden werden dan ook verschillende jobstudenten aangenomen
om ondersteuning te bieden.
Onder toezicht van de Administratief Directeur en in samenwerking met medeweker 2 en 4, voert zij
de volgende taken uit:
Algemene werking:
-

De volledige verwerking van de sportschutterslicenties:
o Controle en verwerken van de valideringen van de sportschutterslicenties
o Versturen van de sportschutterslicenties
o Versturen van de valideringen
o Opvolgen van de sportschutterslicenties (valideringen, hernieuwingen, schrappingen,
enz.)
o Beantwoorden van de telefoons
o Verwerken van de post
o Bijhouden van het archief

Medewerker 5
Naam

Lies Van Asten (in dienst van 01/10/2018 – 30/06/2019) Lies heeft sinds
01/07/2019 een contract onbepaalde duur.

Statuut

Bediende

Arbeidsregime

1 VTE

Functie

Administratief Medewerkster

Om het werk gedaan te krijgen, en rekening houdend met de ziekte van 2 medewerkers en de ziekte
van de vervanger die hiervoor aangenomen werd, werd er beslist om een extra persoon bij in dienst
te nemen.
Onder toezicht van de Administratief Directeur en in samenwerking met medeweker 2, 3 en 4, voert
zij de volgende taken uit:
Algemene werking:
-

De volledige verwerking van de sportschutterslicenties:
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o
o
o
o
o
o
o

Controle en verwerken van de valideringen van de sportschutterslicenties
Versturen van de sportschutterslicenties
Versturen van de valideringen
Opvolgen van de sportschutterslicenties (valideringen, hernieuwingen, schrappingen,
enz.)
Beantwoorden van de telefoons
Verwerken van de post
Bijhouden van het archief

Medewerker 6
Naam

Anthony Spiessens (in dienst van 13/11/2018 – 30/06/2019) (zelf ontslag
genomen op 05/05/2019)
Chantal Van Der Steen (in dienst van 7/05/2019 – 31/12/2019) met een contract
bepaalde duur.

Statuut

Bediende

Arbeidsregime

1 VTE

Functie

Administratief Medewerkster

Om het werk gedaan te krijgen, en rekening houdend met de ziekte van 2 medewerkers en de ziekte
van de vervanger die hiervoor aangenomen werd, werd er beslist om een extra persoon bij in dienst
te nemen.
Onder toezicht van de Administratief Directeur en in samenwerking met medeweker 1 voert zij de
volgende taken uit:
Algemene werking:
-

Ondersteuning van de sporttechnische werking en aanvullend:
De volledige verwerking van de sportschutterslicenties:
o Controle en verwerken van de valideringen van de sportschutterslicenties
o Versturen van de sportschutterslicenties
o Versturen van de valideringen
o Opvolgen van de sportschutterslicenties (valideringen, hernieuwingen, schrappingen,
enz.)
o Beantwoorden van de telefoons
o Verwerken van de post
o Bijhouden van het archief
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2. Missie van de sportfederatie
VSK is de gesubsidieerde unisportfederatie van Vlaanderen die zowel het doelschieten als
kleischieten aanbiedt op recreatief en competitief niveau (sportaanbod van A tot Z). Daarvoor
promoten we als federatie deze Olympische sport bij een zo breed mogelijk publiek. Dit doen we
door het organiseren van initiaties, wedstrijden, en kwaliteitsvolle opleidingen. Op deze manier
willen we het sportschieten in een positief daglicht plaatsen. Verder heeft de federatie een
aantrekkelijk topsportbeleid, waarbij inhoudelijke en financiële ondersteuning wordt gegeven.
Bij de gehele werking hecht de federatie bijzonder veel belang aan veiligheid, naleven van de
reglementen en een kwaliteitsvolle werking. Op die manier distantiëren we ons van illegaal
wapenbezit en geweld.
De federatie begeleidt, onder leiding van een vast personeelsteam en met medewerking van
vrijwilligers, de clubs. Ze levert sportschutterslicenties af, vervult een actieve rol in de
wapenwetgeving, bouwt rechten en privileges voor de schutters op en streeft naar een verhoging
van het aantal actieve schutters bij de clubs. Ze besteedt aandacht aan het gezond sporten decreet
en veilig omgaan met wapens.
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3. Gegevensverzameling

3.1
1903
03/01/1933
1953
1963
2/03/1977
1978

1984
1980
1988
13/04/1999
1989
2000
13/07/2001
2001
08/06/2006
11/05/2006
01/01/2007
08/06/2007

2008
01/09/2008
2010
2012

Profiel van de organisatie
Oprichting Union des Sociétés de Tir de Belgique (USTB) een Nationale
organisatie
Nieuwe wapenwet gaat in voege
URSTB bestaat 50 jaar en wordt Koninklijk: Union Royal des Sociétés de Tir de
Belgique.
Oprichting van de Belgische federatie Kleischieten
Decreet op de sportfederaties gaat in voege
Opsplitsing in twee paritaire vleugels ten gevolge van het decreet op de
sportfederaties van 1977: Koninklijk Verbond der Belgische
Schuttersvereniging Nederlandstalige afdeling (KVBSV.na) en Union Royal des
Sociétés de Tir aille francophone (URSTB‐f)
Eerste Olympische Spelen (Los Angeles) waar luchtdrukdisciplines worden
aangeboden.
Opsplitsing in twee paritaire vleugels van de Belgische kleifederatie: Federatie
kleischieten Vlaamse land (FKVL) en FSFSTC
Bronzen medaille door Frans Peeters op de Olympische spelen te Seoel:
discipline kleischieten trap
Nieuw decreet op de sportfederaties in voege wat de nadruk legt op de
confederaties.
Oprichting van de Vlaamse Schutterskonfederatie (VSK) die samengesteld is
uit: KVBSV.na, FKVL en Belgian Parcours Shooting Association (BPSA)
Opslorping van de Handboogliga in VSK met een naamsverandering naar
Vlaamse Koepel der Schietsportfederaties (VKS) tot gevolg.
Aangepast decreet op de sportfederaties in voege
Ontbinding van VKS en terug samenstelling naar VSK (KVBSV.na, FKVL en
BPSA)
Nieuwe wapenwet in voege
Hans van Temsche (18 jaar) koopt zonder enige vergunning een grootkaliber
wapen en pleegt hiermee een dubbele moord.
Amateursportfederatie FROS start met actief rekruteren van leden voor de
sporttak sportschieten. Hierdoor verliest VSK leden.
Decreet op de sportschutter en de uitvoeringsbesluiten gaan op 15/06/2007
in voege. Op 16/06/2007 worden meer dan 1400 sportschutterslicenties
afgeleverd door VSK.
1e niet gesubsidieerde medewerker komt in dienst
Aangepaste versie van de wapenwet gaat in voege
Herstructurering van VSK: opslorping van KVBSV.na en FKVL in de nieuwe
Vlaamse Schietsportkoepel vzw (VSK)
Eerste hernieuwing van de sportschutterslicentie wordt afgeleverd en derde
niet gesubsidieerde administratieve medewerker komt in dienst.
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08/2012

Zilveren medaille voor Lionel Cox op de Olympische spelen te Londen in de
discipline mannen: 50m liggend.
07/01/2015 Aanslag op redactie Charlie Hebdo
13/11/2015 Aanslagen in Parijs
12/09/2015 Maxime Mottet verovert op het WCH in Lonato een quota plaats voor de
Olympische Spelen in RIO in 2016
12/06/2015‐ Eerste editie van de Europese Spelen vindt plaats in Baku. Stephanie
28/06/2015 Vercrusse vertegenwoordigd VSK
09/10/2015‐ 48ste World Military Shooting Championships, Daegu/Yeongcheon, Zuid
12/10/2015 Korea.
22/03/2016 Aanslag op de luchthaven in Zaventem en metro Brussel
13/04/2016 Yannick Peeters behaalde Zilveren medaille op de ISSF‐WorldCup te Rio de
Janeiro
01/06/2016 6e plaats van Yannick Peeters en 12e plaats van Maxim Mottet op de Wereld
Ranglijst in de Olympische discipline Trap
08/08/2016 10e plaats van Maxime Mottet aan de Olympische Spelen 2016

3.2

Stakeholdersanalyse

Er werd een formulier opgesteld dat bezorgd werd aan alle bestuursleden, sporttechnische
directeuren, trainers en het personeel. Via dit formulier werd aan de hand van vragen gepolst naar
de SWOT‐analyse van VSK. De resultaten werden gebundeld en gebruikt bij het opstellen van de
definitieve SWOT‐analyse en de doelstellingen.
Verder werd er een bevraging bij de clubs gedaan. Alle clubverantwoordelijken werden tijdens de
Algemene Vergadering geïnformeerd over de werking van VSK en ontvingen hetzelfde formulier dat
aan de bestuursleden etc. bezorgd werd. Ook deze resultaten werden gebundeld en gebruikt bij het
opstellen van de definitieve SWOT‐analyse en de doelstellingen.
Op de website is in het private gedeelte van de clubs, steeds een formulier beschikbaar waar clubs
suggesties kunnen doorgeven.
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4. Conclusies van de gegevensverzameling
Kansen
 K1. Olympische
disciplines in de picture
zetten
 K2. Decreet
sportschutterslicentie
 K3. Jonge vrijwilligers
aantrekken
 K4. Sportschutters
motiveren om deel te
nemen aan
trainersopleidingen
 K5 Wijzigingen in de
Vlarem wetgeving
 K6 Profileren en
promoten van VSK als
service federatie
 K7 Kennis en know how
delen
Sterktes
 S1 Klantvriendelijkheid
 S2 Online
communicatiemiddelen
zoals website en
nieuwsbrief
 S3 Tijdschrift
 S4 Accurate en snelle
dienstverlening
 S5 Trainingscentrum
Mechelen
 S6 Wedstrijdorganisatie
en selectiepunten
 S7 Strikte opvolging van
regels en wetten
 S8 Geëngageerde en
kwalitatieve vrijwilligers
 S9 Organisatie van H&S‐
proeven
 S10 Project Start With
Sportshooting

INVESTEER
S7+K2+K5: Gezien de wijzigingen
in het decreet en Vlarem
wetgeving, moeten we
investeren in het volgen van
bijscholingen omtrent
wetgeving zodat we deze
accuraat kunnen toepassen.
S7+K2+K5: Gezien de wijzigingen
in het decreet en Vlarem
wetgeving, moeten we
investeren in het organiseren
van administratieve
bijscholingen voor de clubs.
S2 +K3: Via online
communicatiemiddelen, moeten
we jonge vrijwilligers
aantrekken.
S1+S4+K6: Gezien VSK zich wil
profileren als service federatie,
moeten we blijven investeren in
onze klantvriendelijkheid en
goede dienstverlening door het
uitvoeren clubbezoeken.

Bedreigingen
 B1. Wapenwetgeving
die regelmatig
verstrengd wordt.
 B2. Concurrentie van
recreatieve
federaties
 B3. Negatief imago in
de pers
 B4. Afhankelijk van
subsidies
 B5. Vergrijzing van de
leden
 B6. Inzet en
motivatie van
vrijwilligers is van
bepaalde duur
 B7. Op internationaal
niveau te lage
prestaties
VERDEDIG
S10+B5: Gezien de vergrijzing
van onze leden, moeten we
het project Start With
Sportshooting blijven
promoten en aanbieden bij
scholen en evenementen
zodat we jonge mensen
kunnen aantrekken.
S2+S10+B5: Gezien de
vergrijzing van onze leden,
moeten we het project Start
With Sportshooting
promoten via de website en
facebook om op deze manier
jonge mensen aan te
spreken.
S6+B2: Gezien de
concurrentie van de
recreatieve federaties,
moeten we onze sterke
wedstrijdorganisatie blijven
optimaliseren in
samenwerking met
vrijwilligers om ons op deze
manier te onderscheiden.
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Zwaktes
 Z1. Te weinig (positieve)
bekendheid bij het grote
publiek
 Z2. Te weinig financiële
middelen om voldoende
clubondersteuning aan te
bieden
 Z3. Website is niet altijd
up to date
 Z4. Bepaalde kennis
wordt niet met het
secretariaat gedeeld.
 Z5. Te laag sportief
niveau in vergelijking met
de andere landen.
 Z6. Weinig opgeleide
actieve trainers
 Z7. Opleiding nieuwe
vrijwilligers en
medewerkers
 Z8. Weinig clubs werken
actief mee aan
initiatieven van de
federatie
 Z9. Verstandhouding met
klei

S8+K3: Gezien we geëngageerde
en kwalitatieve vrijwilligers
hebben, moeten we deze
voldoende “bedanken”
eventueel op publieke
gebeurtenissen.

Z2+B4: Gezien de beperkte
financiële middelen en de
afhankelijkheid van subsidies,
kunnen we op zoek gaan
naar sponsors om extra
middelen te verwerven.

BESLIS
Z4+Z7+K7: Gezien bepaalde
kennis niet gedeeld wordt met
het secretariaat en de opleiding
van nieuwe vrijwilligers en
medewerking niet vlot verloopt,
moeten we de bestaande kennis
en know how bundelen in
draaiboeken en procedures.

BEHEERS
Z1+B3: Gezien de schietsport
momenteel te weinig
(positieve bekendheid heeft
bij het grote publiek en het
negatief imago in de pers,
moeten we inzetten op een
PR plan en PR
verantwoordelijke.

Z6+K4: Gezien we te weinig
opgeleide actieve trainers
hebben moeten we een nieuwe
aanpak vinden om
sportschutters te overtuigen om
deel te nemen aan opleidingen
VTS.

Z2+B4: Gezien er te weinig
financiële middelen ter
beschikking zijn om
voldoende
clubondersteuning aan te
bieden en we afhankelijk zijn
van subsidies is het
noodzakelijk om een goede
begroting op te stellen en de
huidige middelen optimaal te
besteden.
Z6+B7: Gezien VSK te weinig
opgeleide actieve trainers
heeft en de sportieve
prestaties op internationaal
niveau te laag zijn moeten
we de trainersopleidingen
blijven promoten.
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5. Strategische en operationele doelstellingen
Strategische doelstelling 1
Tegen eind 2020 is er een concreet clubondersteuningsproject uitgewerkt.

Operationele doelstelling 1.1
Tegen eind 2018 2019 2020 is er aan 50% van de clubs een clubbezoek gebracht door
een medewerker van VSK.
Meetplan
Indicator(en)
Meetnorm
Meetbron(nen)
Meetwijze
Meetfrequentie
Meetmoment(en)
Meeteigenaar/meetbewaker

Aantal bezochte clubs
50% van de clubs
Lijst clubbezoeken
Tellen
Éenmalig
December 2018 2019 2020
Administratief directeur

Acties 2017
-

Om het contact met de clubs te versterken zal VSK alle clubs een persoonlijk bezoek
brengen. Tijdens dit bezoek krijgen de clubs de kans om vragen te stellen en gewenste
info te vergaren. Op deze manier wil VSK de clubs beter ondersteunen.
Acties 2018

-

-

-

Om het contact met de clubs te versterken zal VSK alle clubs een persoonlijk bezoek
brengen. In 2017 werd deze actie al bekend gemaakt binnen de federatie ne
aangekondigd dat de clubs zelf zullen gecontacteerd worden door de medewerkers om
het clubbezoek in te plannen. Deze clubbezoeken zullen grondig voorbereid worden
afhankelijk van de club die bezocht wordt. De eerste clubbezoeken vinden plaats in het
najaar van 2017 en zullen verder lopen in 2018.
De te gebruiken vragenlijst wordt nu voorbereid en zal na de eerste bezoeken verder
geëvalueerd en aangepast worden.
Acties 2019
VSK wenst deze doelstelling aan te passen naar 2019. Tgv de langdurige afwezigheid
wegens ziekte van verschillende medewerkers, moest het werk verdeeld worden,
waardoor het niet realistisch is om deze doelstelling nog tegen 2018 te behalen.
VSK heeft een vaste vragenlijst ontwikkelt om een clubbezoek voor te bereiden.
In 2019 zullen deze clubbezoeken verder lopen zodat VSK op de hoogte blijft van wat
er leeft binnen de clubs en de clubs de kans krijgen hun vragen en problemen
rechtstreeks voor te leggen aan VSK.
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-

-

-

De aanbevelingen en verbeteringen vanuit de clubs zullen onderzocht worden en zo
mogelijk geïmplementeerd worden in de werking van VSK.
Acties 2020
VSK hecht veel belang aan de kwaliteit van de bezoeken i.p.v. de kwantiteit van de
bezoeken. Daarom wordt de doelstelling aangepast naar de volledige beleidsperiode.
In 2020 zullen deze clubbezoeken verder lopen zodat VSK op de hoogte blijft van wat
er leeft binnen de clubs en de clubs de kans krijgen hun vragen en problemen
rechtstreeks voor te leggen aan VSK.
De aanbevelingen en verbeteringen vanuit de clubs zullen onderzocht worden en zo
mogelijk geïmplementeerd worden in de werking van VSK. VSK heeft in 2019
geïnvesteerd in haar applicatie, waardoor deze info meegenomen kan worden in de
gesprekken.
.

Operationele doelstelling 1.2
Jaarlijks wordt de clubinformatie verspreid
Meetplan
Indicator(en)
Meetnorm
Meetbron(nen)
Meetwijze
Meetfrequentie
Meetmoment(en)
Meeteigenaar/meetbewaker

Jaarlijkse update van het witte boek/tijdschrift en
nieuwsbrief
Afgewerkte en gedrukte infomap/ exemplaren tijdschrift
en nieuwsbrief
Infomap/ exemplaren tijdschrift en nieuwsbrief
Nakijken
Eénmalig
December
Administratief directeur

Acties 2017
-

VSK heeft “het witte boek” uitgebracht. Een clubondersteuningstool van VSK
voor haar clubs. Het witte boek vormt een leidraad voor de clubs. Dit boek zal
jaarlijks aangevuld worden, zodat dit up to date blijft.
- Het tijdschrift wordt 4 maal per jaar bezorgt aan de sportbeoefenaars van VSK en
komt zo ook bij de clubverantwoordelijken. Op deze manier wil VSK de clubs
optimaal informeren.
- Sportbeoefenaars krijgen de mogelijkheid om 2 keer per jaar gratis een
zoekertje te plaatsen.
- De clubs hebben de mogelijkheid om hun activiteiten te publiceren.
- Er wordt verder gewerkt om meer mensen te vinden om artikels te schrijven.
Het aanbod van artikels wordt uitgebreid. Niet enkel artikels van
sportprestaties en sportieve organisaties worden opgenomen, maar ook
informatieve artikels i.v.m. wapens, reglementering, GES, sportkaderopleiding,
…
- Er wordt getracht voldoende betaalbare advertenties te hebben, om de kosten
van het tijdschrift te drukken.
- Maandelijks stuurt VSK een nieuwsbrief naar haar clubs, met informatie over de
voorbije maand en de volgende maand. Dit kan zowel informatieve als wedstrijd
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informatie zijn. Indien de noodzaak er is voor een dringend bericht, zal er met een
nieuwsflash gewerkt worden.
Acties 2018
-

-

-

“Het Witte boek”
Het witte boek is een ondersteunings- en begeleidingstool voor clubs uitgegeven in
2017 door VSK. Elke club heeft een exemplaar ontvangen zodat ze alle nodige
info terug kunnen vinden op één locatie. Het bevat alle nodige info omtrent de
wapenwetgeving en de reglementering die hieruit voortvloeit. Het witte boek bevat
ook een duidelijke checklist voor de clubverantwoordelijken zodat zij hun leden op
een gepaste manier kunnen ondersteunen en vragen beantwoorden. Jaarlijks wordt
dit aangevuld of eventueel uitgebreid naargelang de noodwendigheid die zich
opdringt. Eenmaal per jaar zal er een addendum toegevoegd worden. Dit gebeurt in
de maand maart, met de Algemene Vergadering. Op dit moment zullen alle
veranderingen en/of uitbreidingen gebundeld worden en naar de club gezonden
worden zodat deze tool steeds up-to-date blijft.
Tijdschrift
1. Via het tijdschrift de Olympische Schietsport wordt elke individuele schutter 4
keer per jaar op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen van de federatie.
2. Dit tijdschrift is dé informatiebron van de leden en met een aantrekkelijke
inhoud en layout zullen de leden meer geneigd zijn de informatie
daadwerkelijk te lezen.
3. Leden krijgen de mogelijkheid om 2 keer per jaar gratis een zoekertje te
plaatsen.
4. De clubs hebben de mogelijkheid om hun activiteiten te publiceren. Een
nieuwsflash om deze info op te vragen wordt hiervoor tijdig verstuurd voor de
opgegeven deadline.
5. Er wordt verder gewerkt om meer mensen te vinden om artikels te schrijven.
Het aanbod van artikels wordt uitgebreid. Niet enkel artikels van
sportprestaties en sportieve organisaties worden opgenomen, maar ook
informatieve artikels ivm sportwapens, reglementering, MVS, …
6. Er wordt getracht om nog meer betaalde advertenties op te nemen zodat de
kosten van het drukken zoveel mogelijk gedekt worden
Nieuwsbrief
Maandelijks stuurt VSK twee nieuwsbrieven aan de clubs, een gericht aan het
clubbestuur over interne werking, een tweede gericht aan de sportbeoefenaars, met
activiteiten en algemene info. Deze bevat telkens de voor die doelgroep nodige
info voor de maanden die gaan komen. Dit kan zowel informatieve- als
wedstrijdinformatie zijn. Zo blijven de leden op de hoogte van het reilen en zeilen
binnen de federatie. Indien er behoefte is om een dringend bericht te versturen kan
dit via een nieuwsflash.

Acties 2019
-

Het Witte boek”
Het witte boek is een ondersteunings- en begeleidingstool voor clubs uitgegeven in
2017 door VSK. Elke club heeft een exemplaar ontvangen zodat ze alle nodige
info terug kunnen vinden op één locatie. Het bevat alle nodige info omtrent de
wapenwetgeving en de reglementering die hieruit voortvloeit. Het witte boek bevat
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-

-

ook een duidelijke checklist voor de clubverantwoordelijken zodat zij hun leden op
een gepaste manier kunnen ondersteunen en vragen beantwoorden. Jaarlijks wordt
dit aangevuld of eventueel uitgebreid naargelang de noodwendigheid die zich
opdringt. Eenmaal per jaar zal er een addendum toegevoegd worden. Dit gebeurt
met de Algemene Vergadering of via de post. In 2019 zullen alle veranderingen
en/of uitbreidingen gebundeld worden en aan de club bezorgd worden zodat deze
tool steeds up-to-date blijft.
Tijdschrift
1. Via het tijdschrift de Olympische Schietsport wordt elke individuele schutter 4
keer per jaar op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen van de federatie.
2. Dit tijdschrift is dé informatiebron van de leden en met een aantrekkelijke
inhoud en lay-out zullen de leden meer geneigd zijn de informatie
daadwerkelijk te lezen.
3. VSK publiceert geen zoekertjes meer in haar tijdschrift. Hierover werd advies
gevraagd aan FOD justitie. Zij oordelen dat dit verboden is conform de
huidige wetgeving.
4. De clubs hebben de mogelijkheid om hun activiteiten te publiceren. Alle
activiteiten die binnenkomen worden geafficheerd op de agenda van de
website. Ook in de nieuwsbrief of het tijdschrift worden deze activiteiten
verder verspreid.
5. Er wordt verder gewerkt om meer mensen te vinden om artikels te schrijven.
Het aanbod van artikels wordt uitgebreid. Niet enkel artikels van
sportprestaties en sportieve organisaties worden opgenomen, maar ook
informatieve artikels ivm sportwapens, reglementering, MVS, …
6. Er wordt getracht om nog meer betaalde advertenties op te nemen zodat de
kosten van het drukken zoveel mogelijk gedekt worden
Nieuwsbrief
Maandelijks stuurt VSK twee nieuwsbrieven aan de clubs, één gericht aan het
clubbestuur over interne werking, een tweede gericht aan de sportbeoefenaars, met
activiteiten en algemene info. Deze bevat telkens de voor die doelgroep nodige
info voor de volgende maanden die gaan komen. Dit kan zowel informatieve- als
wedstrijdinformatie zijn. Zo blijven de leden op de hoogte van het reilen en zeilen
binnen de federatie. Clubs kunnen hun activiteiten doorsturen om zo de nodige
aandacht te krijgen voor hun evenement. Indien er behoefte is om een dringend
bericht te versturen kan dit via een nieuwsflash.

Acties 2020
-

-

Het Witte boek”
Het witte boek is een ondersteunings- en begeleidingstool voor clubs uitgegeven in
2017 door VSK. Elke club heeft een exemplaar ontvangen zodat ze alle nodige
info terug kunnen vinden op één locatie. Het bevat alle nodige info omtrent de
wapenwetgeving en de reglementering die hieruit voortvloeit. Het witte boek bevat
ook een duidelijke checklist voor de clubverantwoordelijken zodat zij hun leden op
een gepaste manier kunnen ondersteunen en vragen beantwoorden. Jaarlijks wordt
dit aangevuld of eventueel uitgebreid naargelang de noodwendigheid die zich
opdringt. Eenmaal per jaar zal er een addendum toegevoegd worden. In 2020
zullen alle veranderingen en/of uitbreidingen gebundeld worden en naar de club
gezonden worden zodat deze tool steeds up-to-date blijft.
Tijdschrift
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1. Via het tijdschrift de Olympische Schietsport wordt elke individuele schutter 4
keer per jaar op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen van de federatie.
2. Dit tijdschrift is dé informatiebron van de leden en met een aantrekkelijke
inhoud en lay-out zullen de leden meer geneigd zijn de informatie
daadwerkelijk te lezen.
3. De clubs hebben de mogelijkheid om hun activiteiten te publiceren. Alle
activiteiten die binnenkomen worden geafficheerd op de agenda van de
website. Ook in de nieuwsbrief of het tijdschrift worden deze activiteiten
verder verspreid.
4. Er wordt verder gewerkt om meer mensen te vinden om artikels te schrijven.
Het aanbod van artikels wordt uitgebreid. Niet enkel artikels van
sportprestaties en sportieve organisaties worden opgenomen, maar ook
informatieve artikels i.v.m. sportwapens, reglementering, MVS, …
5. Er wordt getracht om nog meer betaalde advertenties op te nemen zodat de
kosten van het drukken zoveel mogelijk gedekt worden
-

Nieuwsbrief
Maandelijks stuurt VSK twee nieuwsbrieven aan de clubs, één gericht aan het
clubbestuur over interne werking, een tweede gericht aan de sportbeoefenaars, met
activiteiten en algemene info. Deze bevat telkens de voor die doelgroep nodige
info voor de volgende 2 maanden die gaan komen. Dit kan zowel informatieve- als
wedstrijdinformatie zijn. Zo blijven de leden op de hoogte van het reilen en zeilen
binnen de federatie. Clubs kunnen hun activiteiten doorsturen om zo de nodige
aandacht te krijgen voor hun evenement. Indien er behoefte is om een dringend
bericht te versturen kan dit via een nieuwsflash. VSK bekijkt de mogelijkheid om
deze nieuwsbrieven van uit de nieuwe website te kunnen laten versturen.

Operationele doelstelling 1.3
Jaarlijks wordt minimum 1 administratieve bijscholing voor de clubs georganiseerd
door VSK
Meetplan
Indicator(en)
Meetnorm
Meetbron(nen)
Meetwijze
Meetfrequentie
Meetmoment(en)
Meeteigenaar/meetbewaker

Aantal administratieve bijscholingen
1
Inventaris bijscholingen
Tellen
Jaarlijks
December
Administratieve directeur

Acties 2017
-

Jaarlijks zal VSK een administratieve bijscholing organiseren. Op deze manier wil
VSK de clubs op administratief vlak ondersteunen. Er zullen thema’s voorgesteld
worden die op dat moment relevant zijn voor de clubs.
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Acties 2018
-

-

Bij wijzigingen in 2018 aan wetten en decreten, die van belang zijn voor de
sportschutters zal de federatie een informatievergadering organiseren. Deze
vergaderingen worden georganiseerd door het bestuur i.s.m. de personeelsleden.
Afhankelijk van de noodzaak wordt er één sessie op een centrale plaats
georganiseerd of meerdere sessies verspreid over de provincies. Hiervoor wordt de
medewerking gevraagd van bereidwillige clubs dewelke beschikken over een
ruime accommodatie.
Deze informatiesessies zijn duidelijk, to the point en het is steeds mogelijk om
vragen te stellen zodanig dat de clubverantwoordelijken goed geïnformeerd
worden door de federatie.
De federatie houdt ook rekening met items die vanuit de clubs komen
Na de informatiesessie of bijscholing wordt er een evaluatie gedaan om de
kwaliteit te blijven garanderen.
Op de website staat een link naar Sportac, zodat het voor bestuurders van een club
gemakkelijk is om gepaste administratieve bijscholingen te vinden.

Acties 2019
- Bij wijzigingen in 2019 aan wetten en decreten, die van belang zijn voor de
sportschutters zal de federatie een informatievergadering organiseren. Deze
vergaderingen worden georganiseerd door het bestuur i.s.m. de personeelsleden.
- Afhankelijk van de noodzaak wordt er één sessie op een centrale plaats
georganiseerd of meerdere sessies verspreid over de provincies. Hiervoor wordt de
medewerking gevraagd van bereidwillige clubs dewelke beschikken over een
ruime accommodatie.
- Deze informatiesessies zijn duidelijk, to the point en het is steeds mogelijk om
vragen te stellen zodanig dat de clubverantwoordelijken goed geïnformeerd
worden door de federatie.
- De federatie houdt ook rekening met items die vanuit de clubs komen.
- Na de informatiesessie of bijscholing wordt er een evaluatie gedaan om de
kwaliteit te blijven garanderen.
- Ook wordt er aandacht besteed aan de bijscholingen die door ‘Dynamoproject’
worden georganiseerd. Deze verschijnen in de nieuwsbrief en op de website, zodat
de leden van VSK op de hoogte zijn van de georganiseerde administratieve
bijscholingen, deze zijn niet sportspecifiek maar kunnen zeker bijdragen tot de
administratieve ondersteuning van de clubs van VSK.
- Op de website staat een link naar Sportac, zodat het voor bestuurders van een club
gemakkelijk is om gepaste administratieve bijscholingen te vinden.
Acties 2020
- Bij wijzigingen in 2020 aan wetten en decreten, die van belang zijn voor de
sportschutters zal de federatie een informatievergadering organiseren. Deze
vergaderingen worden georganiseerd door het bestuur i.s.m. de personeelsleden en
of experten.
- Afhankelijk van de noodzaak wordt er één sessie op een centrale plaats
georganiseerd of meerdere sessies verspreid over de provincies. Hiervoor wordt de
medewerking gevraagd van bereidwillige clubs dewelke beschikken over een
ruime accommodatie.
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-

Deze informatiesessies zijn duidelijk, to the point en het is steeds mogelijk om
vragen te stellen zodanig dat de clubverantwoordelijken goed geïnformeerd
worden door de federatie.
De federatie houdt ook rekening met items die vanuit de clubs komen.
Na de informatiesessie of bijscholing wordt er een evaluatie gedaan om de
kwaliteit te blijven garanderen.
De info die VSK wordt toegestuurd vanuit VSF en Dynamoproject worden steeds
verder gedeeld via website en nieuwsbrief met onze clubs zodat zijn steeds op de
hoogte zijn van de nieuwste items. Deze info is niet altijd sportspecifiek maar kan
zeker bijdragen tot de administratieve ondersteuning van de clubs van VSK.

Operationele doelstelling 1.4
Jaarlijks wordt minimum 1 sporttechnische bijscholing voor de clubs georganiseerd.
Meetplan
Indicator(en)
Meetnorm
Meetbron(nen)
Meetwijze
Meetfrequentie
Meetmoment(en)
Meeteigenaar/meetbewaker

Aantal sporttechnische bijscholingen
1
Inventaris bijscholingen
Tellen
Jaarlijks
December
Medewerker 1

Acties 2017
-

Jaarlijks zal VSK een sporttechnische bijscholing organiseren. Op deze manier wil
VSK de clubs op sporttechnisch vlak ondersteunen. Er zullen thema’s voorgesteld
worden die op dat moment relevant zijn voor de clubs.

Acties 2018
-

Organisatie van een cursus voor kandidaat – arbiters
De verantwoordelijke arbitrage organiseert jaarlijks minstens een bijscholing voor de
reeds actieve arbiters. De inhoud wordt bepaald aan de hand van de noden van het
moment. Schutters die geïnteresseerd zijn om arbiter te worden, krijgen een
individueel begeleidingstraject, door een stagementor die aangeduid wordt. Via
verschillende communicatiewegen informeren we de schutters om deze aan te zetten
tot het volgen van een cursus arbitrage. Afhankelijk van het moment dat de kandidaat
zich aanmeldt, volgt de opleiding. De verantwoordelijke organisatie zorgt voor een
goede spreiding van wedstrijden om onnodige afstanden en tijdsverliezen te
vermijden

-

Bijscholing en opvolging van gediplomeerde trainers
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Er wordt jaarlijks, op het einde van het jaar, een bijscholing georganiseerd voor
de trainers, om hun interesse te blijven aanwakkeren en hun kennisniveau op peil te
houden. In 2018 organiseert VTS opnieuw de “Dag van de Trainer”. VSK zal hier
weer een sport- specifieke workshop organiseren.
Acties 2019
-

Organisatie van een cursus voor (kandidaat) arbiters
De verantwoordelijke arbitrage organiseert jaarlijks minstens een bijscholing voor de
reeds actieve arbiters. De inhoud wordt bepaald aan de hand van de noden van het
moment. Schutters die geïnteresseerd zijn om arbiter te worden, krijgen een
individueel begeleidingstraject, door een stagementor die aangeduid wordt. Via
verschillende communicatiewegen informeren we de schutters om deze aan te zetten
tot het volgen van een cursus arbitrage. Afhankelijk van het moment dat de kandidaat
zich aanmeldt, volgt de opleiding. De verantwoordelijke organisatie zorgt voor een
goede spreiding van wedstrijden om onnodige afstanden en tijdsverliezen te
vermijden

Acties 2020
-

Organisatie van een cursus voor kandidaat – arbiters
De verantwoordelijke arbitrage organiseert jaarlijks minstens één bijscholing voor de
reeds actieve arbiters. De inhoud wordt bepaald aan de hand van de noden van het
moment. Schutters die geïnteresseerd zijn om arbiter te worden, krijgen een
individueel begeleidingstraject, door een stagementor die aangeduid wordt. Via
verschillende communicatiewegen informeren we de schutters om deze aan te zetten
tot het volgen van een cursus arbitrage. Afhankelijk van het moment dat de kandidaat
zich aanmeldt, volgt de opleiding. De verantwoordelijke organisatie zorgt voor een
goede spreiding van wedstrijden om onnodige afstanden en tijdsverliezen te
vermijden

-

Bijscholing en opvolging van gediplomeerde trainers
Er wordt jaarlijks, op het einde van het jaar, een bijscholing georganiseerd voor
de trainers, om hun interesse te blijven aanwakkeren en hun kennisniveau op peil te
houden. Ook krijgen de trainers de mogelijkheid om opleidingen of bijscholingen
bij ISSF te volgen om zo de know how binnen de federatie te vergroten.

Operationele doelstelling 1.5
Tegen eind 2017 is de logistieke ondersteuning voor de clubs gedigitaliseerd.
Meetplan
Indicator(en)
Meetnorm

Digitaal uitleenreglement
Alle aanvragen verlopen digitaal
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Meetbron(nen)
Meetwijze
Meetfrequentie
Meetmoment(en)
Meeteigenaar/meetbewaker

Website
Nakijken
Eénmalig
December 2017
Administratief directeur

Acties 2017
-

VSK zal een volledige procedure uitwerken om het uitlenen van materiaal digitaal
te laten verlopen. Op deze manier wil VSK de clubs logistiek ondersteunen. Via
een digitaal systeem kan alles vlot en overzichtelijk verlopen.
Op de website zal het digitale uitleenreglement met aanvraagformulier
gepubliceerd worden.

Acties 2018
-

In 2017 werd alles gedigitaliseerd zodat de clubs alles kunnen aanvragen via de
website van de federatie. Zowel het uitleenreglement als het aanvraagformulier
staan online.
De bestaande contracten met de clubs moeten in 2018 verder opgevolgd worden

Acties 2019
-

Aanvragen voor ontlening materiaal verloopt allemaal digitaal
Clubs kunnen zowel elektronisch materiaal huren, om te gebruiken op
initiatiedagen, als luchtdrukwapen om de beginnende schutters te ondersteunen
De bestaande contracten met de clubs moeten in 2019 verder opgevolgd worden

Acties 2020
-

Aanvragen voor ontlening materiaal verlopen allemaal digitaal
Clubs kunnen zowel elektronisch materiaal huren, om te gebruiken op
initiatiedagen, als luchtdrukwapen om de beginnende schutters te ondersteunen. In
2020 nog extra reclame maken voor deze mogelijkheden.
De bestaande contracten met de clubs moeten in 2020 verder opgevolgd worden

Overzicht acties 2018 ‐ SD 1

1
2
2
3
4
5
6
7

Acties 2018 bij SD 1
50% van de clubs wordt bezocht in 2018
Evaluatie en aanpassing van de vragenlijsten
Update van het “witte boek”
Uitgave tijdschrift ‘De Olympische schietsport’
Maandelijkse nieuwsbrief schutters en clubs
Minstens 1 administratieve bijscholing organiseren
Kwaliteitscontroles voor bijscholingen houden
Minstens 1 sporttechnische bijscholing voor
(kandidaat) arbiters organiseren

Timing
Hele jaar
Naar noodwendigheid
Maart 2018
Feb – jun – sep – dec 2018
Maandelijks in 2018
Jaarlijks
Na een bijscholing
Jaarlijks
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8
9

Minstens 1 sporttechnische bijscholing voor trainers Dec 2018
organiseren
Bestaande contracten voor uitlenen materiaal Hele jaar
moeten verder opgevolgd worden

Overzicht acties 2019 ‐ SD 1

1
2
2
3
4
5
6
7
8

Acties 2019 bij SD 1
50% van de clubs werd bezocht tot 2019
Evaluatie en aanpassing van de vragenlijsten
Update van het “witte boek”
Uitgave tijdschrift ‘De Olympische schietsport’
Maandelijkse nieuwsbrief schutters en clubs
Minstens 1 administratieve bijscholing organiseren
Kwaliteitscontroles voor bijscholingen houden
Minstens 1 sporttechnische bijscholing voor
(kandidaat) arbiters organiseren
Bestaande contracten voor uitlenen materiaal
moeten verder opgevolgd worden

Timing
Hele jaar
Naar noodwendigheid
Maart 2019
Feb – jun – sep – dec 2019
Maandelijks in 2019
Jaarlijks
Na een bijscholing
Jaarlijks
Hele jaar

Overzicht acties 2020‐ SD 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Acties 2020 bij SD 1
50% van de clubs werd bezocht tegen eind 2020
Evaluatie en aanpassing van de vragenlijsten bij
clubbezoek
Update van het “witte boek”
Uitgave tijdschrift ‘De Olympische schietsport’
Maandelijkse nieuwsbrief schutters en clubs
Minstens 1 administratieve bijscholing organiseren
Kwaliteitscontroles voor bijscholingen houden
Minstens 1 sporttechnische bijscholing voor
(kandidaat) arbiters organiseren
Minstens 1 sporttechnische bijscholing voor trainers
organiseren
Reclame maken voor de mogelijkheden van
ontlening van materiaal.
Bestaande contracten voor uitlenen materiaal
moeten verder opgevolgd worden

Timing
Hele jaar
Naar noodwendigheid
Maart 2020
Feb – jun – sep – dec 2020
Maandelijks in 2020
Jaarlijks
Na een bijscholing
Jaarlijks
Najaar 2020
Tijdens 2020
Hele jaar
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Strategische doelstelling 2
Tegen eind 2020 is de kwaliteit van initiaties en trainingen in de clubs gestegen.

Operationele doelstelling 2.1
Jaarlijks zijn er gemiddeld 5 extra gediplomeerde trainers voor onze sportschutters
opgeleid.
Meetplan
Indicator(en)
Meetnorm
Meetbron(nen)
Meetwijze
Meetfrequentie
Meetmoment(en)
Meeteigenaar/meetbewaker

Aantal extra gediplomeerde sportschutters
5 extra gediplomeerden
Votas
Tellen
Jaarlijks
December
Medewerker 1

Acties 2017
-

Jaarlijks zal er een cursus Initiator Pistool en Geweerschieten georganiseerd
worden. Op deze manier hopen we jaarlijks extra gediplomeerden af te leveren.

Acties 2018
-

In 2017 werd met succes een initiatorcursus georganiseerd. De afspraak is dat er
tweejaarlijks een nieuwe cursus wordt georganiseerd zodat we meer kans hebben
aan voldoende inschrijvingen te geraken, daar dit niet jaarlijks kan gegarandeerd
worden. In 2019 wordt er dus een nieuwe cursus georganiseerd.

Acties 2019
-

In 2019 wordt er een nieuwe initiatorcursus georganiseerd. Na het succes van de
editie van 2017 zal de federatie ruim voldoende promotie maken om zoveel
mogelijk schutters te motiveren hieraan deel te nemen.
Ook zal de cursus instructeur B pistoolschieten gestart worden in 2018 maar
aflopen in 2019, waardoor de cursisten dus in 2019 hun diploma zullen ontvangen.

Acties 2020
-

In 2020 wordt er een nieuwe cursus instructeur B geweerschieten georganiseerd,
ook zal er een cursus initiator kleischieten aanvangen.
Indien er interesse is krijgen twee gediplomeerde trainers de kans om 1 hoger
niveau te behalen van de ISSF trainersopleiding

Operationele doelstelling 2.2
Vanaf 2017 worden er jaarlijks VTS-opleidingen georganiseerd
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Meetplan
Indicator(en)
Meetnorm
Meetbron(nen)
Meetwijze
Meetfrequentie
Meetmoment(en)
Meeteigenaar/meetbewaker

Aantal VTS-opleidingen
Minimum 1 VTS-opleiding per jaar
Votas
Tellen
Jaarlijks
December 2017
Medewerker 1

Acties 2017
-

Er zal een opleidingsplan opgesteld worden waarin opgenomen wordt wanneer
welke opleiding zal doorgaan. Op deze manier zal het mogelijk zijn om potentiële
kandidaten voldoende te informeren over de opleidingen.
Organisatie Initiator Pistool en Geweerschieten
Organiseren opleiding Instructeur B Pistoolschieten
De opleidingen doelschieten zullen toe en met het niveau Instructeur B gescreend
en herwerkt worden.
Organiseren opleiding Instructeur B Geweerschieten

Acties 2018
-

Er wordt gewerkt aan een opleidingsplan op de lange termijn zodat mogelijke
kandidaten weten wanneer de opeenvolgende cursussen zullen doorgaan. Dit zal in
2018 gepubliceerd worden op de website.
In 2018 zullen de teksten voor de opleiding instructeur B pistoolschieten verder
afgewerkt worden. Hiermee zal gestart worden eind 2017.
Uit het vorige punt vloeit voort dat er eind 2018 een cursus instructeur B
pistoolschieten zal georganiseerd worden. Dit om de cursisten van de
initiatorcursus 2017 de kans te bieden door te stromen naar een hoger niveau.
In 2018 zal er ook begonnen worden met de screening en herwerking van de
teksten van de cursus instructeur B geweerschieten.

Acties 2019
-

Het opleidingsplan staat gepubliceerd op de website.
In 2019 zullen de teksten van de opleiding instructeur B geweerschieten
gefinaliseerd worden en afgetoetst aan de voorwaarden van VTS.
De cursus instructeur B pistoolschieten start in 2018 en zal verder afgewerkt
worden in 2019. Dit om de cursisten van de initiatorcursus 2017 de kans te bieden
door te stromen naar een hoger niveau.
In 2019 zal een initiatorcursus geweer en Pistoolschieten georganiseerd worden.

Acties 2020
-

Het opleidingsplan staat gepubliceerd op de website.
In 2020 zal de opleiding instructeur B geweerschieten georganiseerd worden en
een cursus Initiator kleischieten.
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-

Aanvang uitwerken cursusteksten Trainer B

Operationele doelstelling 2.3
Vanaf 2017 zijn er gemiddeld minimum 8 deelnemers aan de trainingen die in de
trainingscentra georganiseerd worden
Meetplan
Indicator(en)
Meetnorm
Meetbron(nen)
Meetwijze
Meetfrequentie
Meetmoment(en)
Meeteigenaar/meetbewaker

Aantal deelnemers per training
8 deelnemers per training
Deelnemerslijsten
Tellen
Jaarlijks
December
Medewerker 1

Acties 2017
-

-

-

-

-

Per trainingscentrum zal een kalender opgesteld worden van het aantal trainingen.
Op deze manier kunnen deelnemers tijdig plannen aan welke trainingen ze gaan
deelnemen.
Het aantal deelnemers zal geïnventariseerd worden door de trainers.
Over gans Vlaanderen zijn er een 5-tal trainingscentra actief. Schutters kunnen op
regelmatige tijdstippen, samen met hun trainer, les volgen van gediplomeerde
trainers.
De meeste trainingscentra (bvb Mechelen (10m), Zwevegem (10m – 25m – 50m),
Geraardsbergen (25m)) zijn uitgerust met een professionele elektronische
schietinstallatie. Hiervan kan onder begeleiding steeds gebruik worden gemaakt.
Via het computerprogramma kunnen de schutters hun trainingsresultaten
analyseren en uitprinten.
De federatie zorgt voor de aangepaste onkostenvergoedingen voor alle trainers
conform de vrijwilligerswetgeving. Verder wordt er gezorgd voor materiële
ondersteuning waar nodig, bijvoorbeeld door het uitlenen van luchtdrukwapens, de
aankoop van schijven en loodjes, …
Het trainingscentra te Mechelen doet eveneens dienst als topsporttrainingscentra
(uitgerust met 28 electronische Meyton schietbanen). Hier kunnen eveneens loodjes
worden uitgetest. Trainers en verantwoordelijken van andere clubs zijn steeds
welkom met hun vragen i.v.m. sportschieten.
Het trainingscentra Zwevegem, was aangeduid als Olympisch trainingscentra “als
thuisbasis voor topsporters” ter voorbereiding van de OS te Londen in 2012.
In de verschillende trainingscentra worden alle gegevens bijgehouden. 3maandelijks worden deze gegevens doorgegeven aan het secretariaat die ze dan
verder rapporteert aan de directeur IW & TC. Aan de hand van deze inventarisering
kan worden uitgemaakt of er al dan niet meer trainingscentra nodig zijn en in welke
disciplines. Het bestuur van het dirco doelschieten staat in voor de controle.
Aangezien er vooral met lucht wordt getraind, heeft elk trainingscentrum nood aan
een compressor om de luchtdrukflessen op te vullen.
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Acties 2018
-

Publiceren van kalender per trainingscentrum met de data voor de trainingen
2018. Meer publiciteit geven aan deze mogelijkheid, niet alleen via de website
maar ook via de nieuwsbrief en het tijdschrift.
Aanstellen van trainers voor deze trainingssessies en deze conform de
vrijwilligerswetgeving vergoeden.
Doorgeven van de trainingsaanwezigheden door de centrumverantwoordelijken
per kwartaal aan het secretariaat zodat deze verwerkt kunnen worden en de
nodige aanpassingen kunnen gebeuren.
Streven naar het oprichten van minstens één trainingscentrum per provincie. In
de provincies Limburg en Vlaams-Brabant is op dit moment nog geen
trainingscentrum. In 2018 wordt er in één van deze twee provincies zeker een
extra trainingscentrum opgericht.

Acties 2019
-

Aanstellen van trainers voor deze trainingssessies en deze conform de
vrijwilligerswetgeving vergoeden.
In 2019 wordt de agenda van de trainingen vermeld in de nieuwsbrief, het
tijdschrift en op de website.
Doorgeven van de trainingsaanwezigheden door de centrumverantwoordelijken
per kwartaal aan het secretariaat zodat deze verwerkt kunnen worden en deze
gegevens gebruikt kunnen worden om gerichte oplossingen te zoeken voor de
bestaande moeilijkheden en pijnpunten weg te werken.

Acties 2020
-

-

-

De topsportcommissie heeft in haar werking in 2019 haar focus mee verlegd
naar de trainingscentra, om hier de nodige structuur in te brengen. Zij
organiseert in het najaar in 2019 een vergadering met alle trainers om de
werking te evalueren.
Aanstellen van trainers voor deze trainingssessies en deze conform de
vrijwilligerswetgeving vergoeden.
In 2020 wordt de agenda van de trainingen vermeld op de website, in de
nieuwsbrief en in het tijdschrift.
Doorgeven van de trainingsaanwezigheden door de centrumverantwoordelijken
per kwartaal aan het secretariaat zodat deze verwerkt kunnen worden en deze
gegevens gebruikt kunnen worden binnen de topsportcommissie om gerichte
oplossingen te zoeken voor de bestaande moeilijkheden en pijnpunten weg te
werken
In 2020 zal er verder gewerkt worden om de pijnpunten bloot te leggen en
aanpassingen door te voeren.
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Operationele doelstelling 2.4
Vanaf 2017 wordt er jaarlijks minimum 1 docentenvergadering en 1
docentenbijscholing georganiseerd.
Meetplan
Indicator(en)
Meetnorm
Meetbron(nen)
Meetwijze
Meetfrequentie
Meetmoment(en)
Meeteigenaar/meetbewaker

Aantal docentenvergaderingen en bijscholingen
1 docentenvergadering en bijscholing per jaar
Verslagen
Nakijken
Jaarlijks
December
Medewerker 1

Acties 2017
-

Er zal jaarlijks minimum 1 docentenvergadering en docentenbijscholing
georganiseerd worden. Er wordt getracht om relevante thema’s voor te stellen op
de bijscholing. Hiervoor wordt onder andere gepolst naar de interesse bij de
docenten zelf.

Acties 2018
-

In 2018 wordt er minstens één docentenvergadering en één
docentenbijscholing georganiseerd. Om de opeenvolgende cursussen beter op
elkaar af te stemmen en de cursusinhouden goed aan elkaar te toetsen moet er
meer overleg komen tussen de verschillende docenten. Om dat te
bewerkstelligen zal VSK in 2018 minstens één docentenvergadering
organiseren om de doorstroming soepel te laten verlopen. Ook zal VSK de
gelegenheid geven aan de praktijkgerichte docenten om een hoger niveau te
behalen bij het ISSF trainersopleiding of een bijscholing te volgen bij het ISSF
om zo ook een hoger niveau te bereiken binnen de eigen trainersopleidingen.

Acties 2019
-

In 2019 wordt er minstens één docentenvergadering en één
docentenbijscholing georganiseerd. Om de opeenvolgende cursussen beter op
elkaar af te stemmen en de cursusinhouden goed aan elkaar te toetsen moet er
meer overleg komen tussen de verschillende docenten. Om dat te
bewerkstelligen zal VSK in 2019 minstens één docentenvergadering
organiseren om de doorstroming soepel te laten verlopen. Ook zal VSK de
gelegenheid geven aan de praktijkgerichte docenten om een hoger niveau te
behalen bij het ISSF trainersopleiding of een bijscholing te volgen bij het ISSF
om zo ook een hoger niveau te bereiken binnen de eigen trainersopleidingen.
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Acties 2020
-

In 2020 wordt er minstens één docentenvergadering en één
docentenbijscholing georganiseerd. Om de opeenvolgende cursussen op elkaar
af te stemmen en de cursusinhouden goed aan elkaar te toetsen moet er meer
overleg komen tussen de verschillende docenten. Om dat te bewerkstelligen
zal VSK in 2020 minstens één docentenvergadering organiseren om de
doorstroming soepel te laten verlopen. Ook zal VSK de gelegenheid geven
aan de praktijkgerichte docenten om een hoger niveau te behalen bij het ISSF
trainersopleiding of een bijscholing te volgen bij het ISSF om zo ook een
hoger niveau te bereiken binnen de eigen trainersopleidingen.

Overzicht acties 2018 ‐ SD 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Acties bij SD 2
Opleidingsplan VTS –opleidingen op website
plaatsen
Afwerken herwerking teksten instructeur B
pistoolschieten
Organiseren cursus instructeur B
pistoolschieten
Start met screening en herwerken teksten
instructeur B geweerschieten
Publicatie van kalender uitbreiden naar
nieuwsbrief en tijdschrift
Trainingsaanwezigheden correcter
bijhouden
Oprichten van een nieuw trainingscentrum
in Limburg of Vlaams-Brabant
Organiseren van een docentenvergadering
Docenten de kans geven ISSF-opleidingen of
bijscholingen te laten volgen

TIMING
Begin 2018
Begin 2018
Najaar 2018
Najaar 2018
Januari 2018
Jan – mei – sept – dec
2018
Eind 2018
Jaarlijks
Jaarlijks

Overzicht acties 2019 ‐ SD 2

1
2
3
3
5
6

Acties bij SD 2
Opleidingsplan VTS –opleidingen op website
plaatsen
Starten met screening en herwerking
teksten instructeur B geweerschieten
Organiseren initiatorcursus pistool – en
geweerschieten
afwerken cursus instructeur B
pistoolschieten
Publicatie van kalender trainingscentra in
nieuwsbrief en tijdschrift
Gegevens trainingsaanwezigheden gebruiken

TIMING
Begin 2019
Gedurende 2019
Voorjaar 2019
Voorjaar 2019
Begin 2019
December 2019
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7
8
9

om pijnpunten te ontdekken en een oplossing
te zoeken.
Organiseren van een docentenvergadering
Jaarlijks
Organiseren van een docentenbijscholing
Jaarlijks
Docenten de kans geven ISSF-opleidingen of Jaarlijks
bijscholingen te laten volgen

Overzicht acties 2020 ‐ SD 2

1
2
3
4
5
6
7

Acties bij SD 2
Starten met uitwerken teksten trainer B
Organiseren cursus B instructeur
geweerschieten
Organiseren cursus initiator kleischieten
Publicatie van kalender trainingscentra in
nieuwsbrief en tijdschrift
Gegevens trainingsaanwezigheden gebruiken
om pijnpunten te ontdekken en een oplossing
te zoeken.
Organiseren van een docentenvergadering
Docenten de kans geven ISSF-opleidingen of
bijscholingen te laten volgen

TIMING
Gedurende 2020
Gedurende 2020
Gedurende 2020
Begin 2020
December 2020
Jaarlijks
Jaarlijks
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Strategische doelstelling 3
Tegen eind 2020 wil VSK extra inzetten op sportpromotie.

Operationele doelstelling 3.1
Tegen eind 2020 is de website van VSK vernieuwd
Meetplan
Indicator(en)
Meetnorm
Meetbron(nen)
Meetwijze
Meetfrequentie
Meetmoment(en)
Meeteigenaar/meetbewaker

Website
Vernieuwde website
Website
Website nakijken
Eenmalig
December
Administratief directeur

Acties 2017
-

De huidige website wordt volledig geanalyseerd. Er wordt gekeken welke punten
verbeterd kunnen worden. Op basis hiervan wordt een ontwerp gemaakt voor de
nieuwe website.
De nieuwe website wordt opgebouwd.

Acties 2018
-

In 2018 zal er een analyse gebeuren van de bestaande website. Er zal een
overzicht gemaakt worden van de punten die verbeterd kunnen worden,
mogelijke hiaten worden aangevuld. Op basis hiervan zal er in een later
stadium een nieuw ontwerp worden gemaakt voor de nieuwe of aangepaste
website

Acties 2019
-

Na de analyse van 2018 zal er gevolg gegeven worden aan de vaststellingen voor
een nieuwe of aangepast website.

Acties 2020
-

-

In 2019 is deze doelstelling in een stroomversnelling geraakt. Na enkele offertes te
hebben ontvangen werd er vanuit de RVB beslist om de ontwikkeling van de
nieuwe website aan te vatten. De nieuwe wedstijdmodule voor kleischieten zal
voor het werkingsjaar 2020 toegepast worden.
In 2020 blijft de vernieuwde website up to date.
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Operationele doelstelling 3.2
Jaarlijks worden minimum 5 initiatiedagen (Start With Sportshooting) georganiseerd op
scholen en evenementen.
Meetplan
Indicator(en)
Meetnorm
Meetbron(nen)
Meetwijze
Meetfrequentie
Meetmoment(en)
Meeteigenaar/meetbewaker

Aantal georganiseerde initiatiedagen
5 initiatiedagen
Inventaris
Tellen
Jaarlijks
December
Medewerker 1

Acties 2017
-

Samen met de directeur sportpromotie en vrijwilligers worden de initiaties
georganiseerd. Voor de planning wordt gebruik gemaakt van google agenda. Deze
is toegankelijk voor alle vrijwilligers en medewerkers. Via deze initiaties tracht
VSK het sportschieten te promoten bij de jeugd. Om de initiaties te begeleiden
wordt gebruik gemaakt van het materiaal van VSK.

Acties 2018
-

Samen met de verantwoordelijke sportpromotie en de vele vrijwilligers worden
deze initiaties georganiseerd. Voor de planning hiervan wordt gebruik gemaakt
van de google-agenda. Hier kan je een duidelijk overzicht terugvinden van alle
praktische info per activiteit. Door het organiseren van initiaties trachten we
het sportschieten te promoten bij de jeugd en mensen naar de clubs te leiden..
Voor elke activiteit wordt er gebruik gemaakt van het materiaal van VSK.

Acties 2019
-

Samen met de verantwoordelijke sportpromotie en de vele vrijwilligers worden
deze initiaties georganiseerd. Voor de planning hiervan wordt gebruik gemaakt
van de google-agenda. Hier kan je een duidelijk overzicht terugvinden van alle
praktische info per activiteit. Door het organiseren van initiaties trachten we
het sportschieten te promoten bij de jeugd en mensen naar de clubs te leiden..
Voor elke activiteit wordt er gebruik gemaakt van het materiaal van VSK.
Deze initiaties worden jaarlijks bijgehouden in een overzicht.

Acties 2020
-

Samen met de verantwoordelijke sportpromotie en de vele vrijwilligers worden
deze initiaties georganiseerd. Voor de planning hiervan wordt gebruik gemaakt
van de google-agenda. Hier kan je een duidelijk overzicht terugvinden van alle
praktische info per activiteit. Door het organiseren van initiaties trachten we
het sportschieten te promoten bij de jeugd en mensen naar de clubs te leiden..
Voor elke activiteit wordt er gebruik gemaakt van het materiaal van VSK.
Deze initiaties worden jaarlijks bijgehouden in een overzicht.
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-

Vanaf 2019 kan er naast de initiatie doelschieten, ook een initiatie kleischieten
worden aangeboden. In 2020 wil de federatie het kleischieten nog verder
blijven promoten.

Operationele doelstelling 3.3
Tegen eind 2019 wordt er een Pr-plan opgesteld
Meetplan
Indicator(en)

Pr-plan

Meetnorm
Meetbron(nen)
Meetwijze
Meetfrequentie
Meetmoment(en)
Meeteigenaar/meetbewaker

1 Afgewerkt Pr-plan
Pr-plan
Nakijken
Eénmalig
December 2019
Administratief directeur

Acties 2017
-

Er wordt een werkgroep Pr aangeduid.
Deze werkgroep komt samen om te vergaderen en brainstormen over hoe het Prplan aangepakt zal worden.
Op basis van de voorstellen die door de werkgroep opgesteld worden, wordt een
ontwerp van het plan gemaakt.
Het plan wordt gefinaliseerd en ten slotte geïmplementeerd in de werking.

Acties 2018
-

Eind 2017 zal er een werkgroep PR worden aangesteld, zodat in 2018 de eerste
bijeenkomsten kunnen georganiseerd worden. Hier zal er bepaald worden hoe
er te werk zal gegaan worden om een effectief PR-plan op te stellen wat zich
realiseert in effectieve voorstellen zodat dit klaar is tegen 2019.

Acties 2019
-

De eerste bijeenkomst van de werkgroep PR is gebeurd in 2018 waarbij de
eerste voorstellen werden geformuleerd ter voorbereiding van een effectief
plan en daaraan gekoppelde timing. In 2019 zullen nog een aantal
bijeenkomsten plaatsvinden om tegen eind 2019 een definitief plan uitgewerkt
te hebben dat nadien stapsgewijs kan geïmplementeerd worden.

Acties 2020
-

In 2020 wordt er een definitief PR plan opgesteld dat kan geïmplementeerd
worden tijdens het volgende 4 jaarlijks beleidsplan.
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Operationele doelstelling 3.4
Jaarlijks organiseert VSK minimum 2 laagdrempelige wedstrijden voor jeugd en dames,
die toegankelijk zijn voor beginnende sportschutters
Meetplan
Indicator(en)
Meetnorm
Meetbron(nen)
Meetwijze
Meetfrequentie
Meetmoment(en)
Meeteigenaar/meetbewaker

Aantal laagdrempelige wedstrijden voor jeugd en dames
2
Kalender
Jaarlijks
December
Aantal laagdrempelige wedstrijden voor jeugd en dames
Medewerker 1

Acties 2017
-

-

Jaarlijks wordt de paasschieting en de sinterklaasschieting georganiseerd door
VSK. Tijdens deze wedstrijden worden gadgets en diploma’s voorzien voor de
deelnemers. Via deze wedstrijden kunnen deelnemers op een laagdrempelige wijze
kennis maken met sportschieten.
Jeugdactie
Promotionele acties

Acties 2018
-

In 2018 worden ook de Paasschieting en Sinterklaasschieting georganiseerd.
Twee laagdrempelige wedstrijden voor jeugd en dames waar er effectief
geprobeerd wordt nieuwe schutters wedstrijdervaring te geven.

Acties 2019
-

-

In 2019 zullen er minstens twee laagdrempelige wedstrijden voor jeugd en
dames georganiseerd worden waar er effectief geprobeerd wordt nieuwe
schutters wedstrijdervaring te geven. Met de Paasschieting en de
Sinterklaasschieting wordt dit aantal van 2 bereikt.
Het dirco klei heeft te kennen gegeven ook geïnteresseerd te zijn in de
organisatie van een Paasschieting. Dit wordt in 2019 verder uitgewerkt.

Acties 2020
-

In 2020 zullen er minstens twee laagdrempelige wedstrijden voor jeugd en
dames georganiseerd worden waar er effectief geprobeerd wordt nieuwe
schutters wedstrijdervaring te geven. Met de Paasschieting en de
Sinterklaasschieting wordt dit aantal van 2 bereikt.

Operationele doelstelling 3.5
Vanaf 2017 is er voldoende promotiemateriaal beschikbaar via de VSK-shop
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Meetplan
Indicator(en)
Meetnorm
Meetbron(nen)
Meetwijze
Meetfrequentie
Meetmoment(en)
Meeteigenaar/meetbewaker

Aantal verschillende promotieartikelen
Hoeveelheid van het promotiemateriaal
Inventaris promotiemateriaal
Inventaris bijhouden
Trimestrieel
Jan - april – juli - oktober
Medewerker 5 – Medewerker 1

Acties 2017
-

Er wordt een stocklijst bijgehouden van alle artikelen die beschikbaar zijn in de
VSK-shop
Wanneer de voorraad van de artikelen te beperkt wordt, wordt er een nieuwe
bestelling geplaatst.

Acties 2018
-

Ook in 2018 zal de stocklijst zorgvuldig bijgehouden worden van alle artikelen
in de VSK-shop. Bij een dreigend tekort zal er bijbesteld worden zodat er op
elk moment voldoende promotiemateriaal aanwezig is.

Acties 2019
-

In 2018 werd het stockbeheer volledig herwerkt en werden een aantal nieuwe
gadgets toegevoegd aan de shop zodat elke schutter iets naar zijn gading kan
vinden ook met een klein budget.
De stock van de VSK shop gebeurt sinds 2018 volledig digitaal dit om de
verwerking te optimaliseren en de foutenmarge te verkleinen.
Deze stock wordt regelmatig nageteld zodat VSK niet voor verrassingen komt
te staan.

Acties 2020
-

Deze stock wordt regelmatig nageteld zodat VSK niet voor verrassingen komt
te staan en zodat de stock voldoende groot is om op elk moment aan de vraag
te kunnen voldoen.
Indien er zich interessante items voordoen kunnen deze steeds extra
toegevoegd worden aan de stock.

Operationele doelstelling 3.6
Vanaf 2017 wordt er jaarlijks minimum 1 evenement voorzien in om de vrijwilligers
publiekelijk te bedanken.
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Meetplan
Indicator(en)
Meetnorm
Meetbron(nen)
Meetwijze
Meetfrequentie
Meetmoment(en)
Meeteigenaar/meetbewaker

Aantal evenementen om de vrijwilligers te bedanken
1 per jaar
Kalender
Tellen
Jaarlijks
December
Administratief directeur

Acties 2017
-

Jaarlijks wordt de Nacht van VSK georganiseerd. Hier worden verdienstelijke
clubbestuurders en schutters gehuldigd en ontvangen de vrijwilligers een
publiekelijke bedanking.
Na elke initiatie wordt een e-card verstuurd naar de begeleiders.

Acties 2018
-

-

Jaarlijks werd in het verleden ‘De nacht van VSK’ georganiseerd. Vanaf 2018
zal dit wijzigen van januari naar december. De naam zal dan ook aangepast
worden, mogelijks naar “Kersthappening”. Hier worden verdienstelijke
clubbestuurders en schutters gehuldigd en ontvangen ze een publiekelijke
bedanking.
Tijdens de “week van de vrijwilliger” zal VSK een activiteit organiseren om
haar vrijwilligers extra in de bloemetjes te zetten.
Na elke initiatie wordt er een E-card gestuurd naar de begeleiders om hen extra
te bedanken.

Acties 2019
-

Jaarlijks wordt er de Kersthappening georganiseerd. Hier worden
verdienstelijke clubbestuurders en schutters gehuldigd en ontvangen ze een
publiekelijke bedanking. Ook in 2019 zal dit evenement doorgaan.
Tijdens de “week van de vrijwilliger” zal VSK een activiteit organiseren om
haar vrijwilligers extra in de bloemetjes te zetten.
De begeleiders van activiteiten krijgen een T-shirt zodat dit de visibiliteit van
VSK vergroot.
Na elke initiatie wordt er een E-card gestuurd naar de begeleiders om hen extra
te bedanken.

Acties 2020
-

Jaarlijks wordt er de Kersthappening georganiseerd. Hier worden
verdienstelijke clubbestuurders en schutters gehuldigd en ontvangen ze een
publiekelijke bedanking. Ook in 2020 zal dit evenement doorgaan.
Tijdens de “week van de vrijwilliger” zal VSK een activiteit organiseren om
haar vrijwilligers extra in de bloemetjes te zetten.
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-

De begeleiders van activiteiten krijgen een T-shirt zodat dit de visibiliteit van
VSK vergroot.
Na elke initiatie wordt er een E-card gestuurd naar de begeleiders om hen extra
te bedanken.

Overzicht acties 2018 ‐ SD 3

1
2
3
4
5
6
7
8

Acties bij SD 3
Analyse van bestaande website
Minstens 10 initiatiedagen verzorgen
Samenkomsten PR- werkgroep organiseren
Kader creëren voor het opstellen van PRplan
Organiseren van minstens twee
laagdrempelige activiteiten voor jeugd en
dames
Promotiemateriaal up-to-date houden
Minstens een evenement organiseren voor de
vrijwilligers in de bloemetjes te zetten
E-cards blijven sturen naar vrijwilligers bij
een initiatie

TIMING
Eind 2018
Doorheen het jaar
2 keer/jaar
Eind 2018
April en december
Doorheen het jaar
2018
Doorheen het jaar

Overzicht acties 2019 ‐ SD 3

1
2
2
3
4
5
6
7
9

Acties bij SD 3
Werkgroep voor de website oprichten
Ontwerp voor vernieuwde of aangepaste
website voorstellen
Minstens 10 initiatiedagen verzorgen
Samenkomsten PR- werkgroep organiseren
Opstellen van definitief PR-plan
Organiseren van minstens twee
laagdrempelige activiteiten voor jeugd en
dames
Promotiemateriaal up-to-date houden
Minstens één evenement organiseren voor de
vrijwilligers in de bloemetjes te zetten
E-cards blijven sturen naar vrijwilligers bij
een initiatie

TIMING
Begin 2019
Eind 2019
Doorheen het jaar
2 keer/jaar
Eind 2019
April en december
Doorheen het jaar
2019
Doorheen het jaar

Overzicht acties 2020 ‐ SD 3

1
2
3
4
5
6

Acties bij SD 3
Up to date houden nieuwe website
Minstens 10 initiatiedagen verzorgen
Initiaties kleischieten extra promoten
Samenkomsten PR- werkgroep organiseren
Opstellen van definitief PR-plan
Organiseren van minstens twee
laagdrempelige activiteiten voor jeugd en

TIMING
Doorheen het jaar
Doorheen het jaar
Doorheen het jaar
Minstens 1 keer/jaar
Eind 2020
April en december 2020
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7
8
9

dames
Promotiemateriaal up-to-date houden
Mogelijkheid om nieuwe items toe te voegen
aan de webshop.
Minstens één evenement organiseren om de
vrijwilligers in de bloemetjes te zetten

Doorheen het jaar
Doorheen het jaar
Doorheen 2020
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Strategische doelstelling 4
Tegen eind 2020 wil VSK haar wedstrijdorganisatie verder optimaliseren.

Operationele doelstelling 4.1
Jaarlijks wordt de kwaliteit van de wedstrijden geëvalueerd.
Meetplan
Indicator(en)
Meetnorm
Meetbron(nen)
Meetwijze
Meetfrequentie
Meetmoment(en)
Meeteigenaar/meetbewaker

Kwaliteitsvolle wedstrijden
1 evaluatie per jaar
Reglementen
Nakijken of geldende reglementen worden toegepast
Jaarlijks
December
Medewerker 1

Acties 2017
-

Er moet een verantwoordelijke aangesteld worden die de controle van de kwaliteit
van de wedstrijden op zich neemt.
VSK gaat zo veel mogelijk inschrijvingen digitaal laten verlopen. Op deze manier
kunnen we een duidelijk overzicht bewaren over de inschrijvingen.
Om de kwaliteit te meten wordt er nagegaan of de geldende reglementen correct
toegepast worden op de wedstrijden.

Acties 2018
-

In 2017 werden nieuwe medewerkers organisatie en arbitrage aangesteld die
de kwaliteit van de wedstrijden in de toekomst moet gaan controleren.
Gedurende 2018 zal er bekeken worden hoe we dit op een kwaliteitsvolle
manier kunnen doen en moet er een concreet actieplan op tafel komen.

Acties 2019
-

-

Tijdens de sporttechnische directiecomités klei en doel worden de aangekaarte
problemen besproken en wordt er naar oplossingen gezocht om de organisatie
en de kwaliteit van de wedstrijden te verbeteren. Een aantal genomen
maatregelen in 2018 waren: o.a.:
o Er moest ingeschreven worden voor het Vlaams Kampioenschap zodat
er een betere planning kan opgemaakt worden.
o Bij inschrijvingen voor wedstrijden wordt een mailadres gevraagd zodat
de uitnodiging van de deelnemers op een eenvoudigere manier kon
verlopen.
In 2019 zal op dezelfde manier gewerkt worden om de kwaliteit van de
wedstrijden in de toekomst nog verder te laten stijgen.
De technische reglementen worden op regelmatige basis bekeken en zo nodig
aangepast.
Bij nieuw georganiseerde disciplines worden er reglementen opgesteld alvorens
een VK te organiseren.
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-

Sinds 2018 verlopen kleiwedstrijden georganiseerd door VSK via VSK. We
hebben vastgesteld dat er in 2019 nog een lichte bijsturing noodzakelijk is.

Acties 2020
-

-

Tijdens de sporttechnische dirco’s (klei en doel) worden de aangekaarte
problemen besproken en wordt er naar oplossingen gezocht om de organisatie
en de kwaliteit van de wedstrijden te verbeteren..
In 2020 zal op dezelfde manier gewerkt worden om de kwaliteit van de
wedstrijden in de toekomst nog verder te laten stijgen.
De technische reglementen worden op regelmatige basis bekeken en zo nodig
aangepast.
Bij nieuw georganiseerde disciplines worden er reglementen opgesteld alvorens
een VK te organiseren.

Operationele doelstelling 4.2
Jaarlijks is er een stijging van 3% bij het aantal deelnemers aan recreatieve wedstrijden.
Meetplan
Indicator(en)
Meetnorm
Meetbron(nen)
Meetwijze
Meetfrequentie
Meetmoment(en)
Meeteigenaar/meetbewaker

Aantal deelnemers aan recreatieve wedstrijden
Stijging van 3%
Resultaten lijsten
Tellen
Jaarlijks
December
Medewerker 1

Acties 2017
-

-

VSK zal samenwerken met clubs die recreatieve wedstrijden organiseren. Op deze
manier kan VSK de organiserende clubs ondersteunen in onder andere materiaal
en promotie van het evenement.
Door het introduceren van een nieuwe wedstrijd met nieuw thema/ concept kunnen
we sportschutters inspireren om deel te nemen aan een recreatieve wedstrijd.
VSK een bevraging opstellen waarbij nagegaan wordt wat de drempels zijn om
deel te nemen aan een recreatieve wedstrijd. Op die manier wordt het duidelijk wat
sportschutter tegenhoudt om deel te nemen en kunnen deze drempels aangepakt
worden.
VSK zal gadgets aanbieden aan deelnemers, om de wedstrijden aantrekkelijker te
maken.
De promotie voor de recreatieve wedstrijden zal geoptimaliseerd worden, door
aantrekkelijke affiches te publiceren en de sociale media in te zetten.
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Acties 2018
-

-

VSK heeft op dit moment niet altijd een overzicht over alle kleine wedstrijden
die georganiseerd worden binnen de clubs van de federatie. In 2018 zal VSK
er zich toe verbinden meer werk te maken om alle georganiseerde wedstrijden
op te lijsten zodat er een duidelijk beeld ontstaat waar er exact recreatieve
wedstrijden plaatsvinden en er extra promotie voor te voeren.
In 2018 maakt VSK er werk van om de interclubwedstrijden (IC) op te nemen
in haar werking en verder uit te werken. Nu gebeurt dit in Antwerpen, Limburg
en Oost-Vlaanderen, waar een eigen ranking van bijgehouden wordt. Uit
navraag bij de provinciale verantwoordelijk blijkt hier vraag naar te zijn. VSK
zal proberen om minstens in één extra provincie een IC aan te bieden, door
clubs te stimuleren een laagdrempelige competitie te organiseren. VSK zal hier
ook de nodige federatie reglementering voor op te stellen.

Acties 2019
-

-

-

Clubs van VSK hebben de mogelijkheid hun georganiseerde wedstrijden door
te geven aan de federatie. Zo kunnen deze wedstrijden opgenomen worden in
de mediakanalen van VSK (website, nieuwsbrief,…) om zo meer
ruchtbaarheid te geven aan hun evenement. VSK zal er zich bewust van zijn
regelmatig deze mogelijkheid nog extra aan bod te brengen zodat op deze
manier meer clubs hun schietactiviteiten doorsturen.
In 2019 worden er vanuit de federatie meer recreatieve MOF wedstrijden
georganiseerd, VSK probeert tevens de spreiding van deze wedstrijden zo
groot mogelijk te houden om zo te vermijden dat schutters grote
verplaatsingen moeten maken en zo meer recreatieve schutters te motiveren
aan deze wedstrijden deel te nemen. VSK zal alles in het werk stellen deze
stijgende lijn vast te houden.
In 2019 maakt VSK er werk van om de interclubwedstrijden (IC) op te nemen
in haar werking en verder uit te werken. Nu gebeurt dit in Antwerpen, Limburg
en Oost-Vlaanderen, waar een eigen ranking van bijgehouden wordt. Uit
navraag bij de provinciale verantwoordelijk blijkt hier vraag naar te zijn. VSK
zal proberen om minstens in één extra provincie een IC aan te bieden, door
clubs te stimuleren een laagdrempelige competitie te organiseren.

Acties 2020
-

VSK probeert het aanbod van recreatieve wedstrijden uit te breiden door er ten
eerste zelf meer te organiseren en voor een betere spreiding te zorgen
daarnaast hebben alle clubs de mogelijkheid om meer ruchtbaarheid aan hun
wedstrijden te geven via VSK. Ook via de eigen mediakanalen (website,
nieuwsbrief, tijdschrift) probeert VSK meer aandacht te geven aan deze
recreatieve wedstrijden.

-

In 2020 zal VSK er verder werk van maken om de interclubwedstrijden (IC)
op te nemen in haar werking en verder uit te werken. Nu gebeurt dit in
Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen, waar een eigen ranking van
bijgehouden wordt.. VSK zal proberen om minstens in één extra provincie een
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IC aan te bieden, door clubs te stimuleren een laagdrempelige competitie te
organiseren.

Operationele doelstelling 4.3
Jaarlijks organiseert VSK minimum 1 recreatieve wedstrijd per provincie.
Meetplan
Indicator(en)
Meetnorm
Meetbron(nen)
Meetwijze
Meetfrequentie
Meetmoment(en)
Meeteigenaar/meetbewaker

Aantal recreatieve wedstrijden per provincie
1 recreatieve wedstrijd per provincie
Wedstrijdkalender
Natellen
Jaarlijks
December
Medewerker 1

Acties 2017
-

-

Binnen elke provincie worden de Masters of Flanders (MOF) georganiseerd. Dit
zijn recreatieve wedstrijden waar sportschutters aan mogen deelnemen. De MOF
wordt georganiseerd in de disciplines 9,11,16,17en 4-5).
Jaarlijks wordt er een vergadering georganiseerd met de organisatoren van de
MOF om het huidige reglement te bespreken en indien nodig aan te passen.
Wanneer alle Masters of Flanders doorgegaan zijn wordt een eindklassement
opgesteld. Per wedstrijd waaraan deelgenomen wordt, krijgt de sportschutter
punten. Dit motiveert de sportschutters om aan zo veel mogelijk wedstrijden deel
te nemen. De schutters van niveau Internationaal kunnen niet in het
eindklassement opgenomen worden.
De winnaars krijgen waardebonnen uitgereikt tijdens de Nacht van VSK.

Acties 2018
-

-

Jaarlijks wordt de MOF (Masters Of Flanders) georganiseerd. Dit zijn
recreatieve wedstrijden waar iedereen aan kan deelnemen. Deze wordt
georganiseerd in volgende disciplines: 9, 11, 15, 16, 17, 4 en 5. Er gaat
minstens in elke provincie wel een wedstrijd door.
Zoals hierboven beschreven is er nood aan nog laagdrempeligere initiatieven,
zoals IC. VSK probeert in minstens één extra provincie een IC uit te bouwen.

Acties 2019
-

Jaarlijks wordt de MOF (Masters Of Flanders) georganiseerd. Dit zijn
recreatieve wedstrijden waar iedereen aan kan deelnemen. Deze wordt
georganiseerd in volgende disciplines: 9, 11, 15, 16, 17, 4 en 5. Er gaat
minstens in elke provincie wel een wedstrijd door. Het aanbod van de MOF
wedstrijden werd in 2018 nog uitgebreid zodat er in elke provincie minstens 2
wedstrijden worden georganiseerd. Niet alle deelnemers zijn tevreden over het
stijgende aanbod. VSK evalueert dit tijdens haar jaarlijkse vergadering met de
organisatoren van de MOF en zal de genomen beslissingen volgen.
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-

Zoals hierboven beschreven is er nood aan nog laagdrempeligere initiatieven,
zoals IC. VSK probeert in minstens één extra provincie een IC uit te bouwen.

Acties 2020
-

Er worden al minstens enkele recreatieve wedstrijden per provincie georganiseerd.
In 2020 zal de federatie deze stijgende lijn proberen aan te houden. VSK ijvert
ervoor het aanbod van de IC wedstrijden nog verder uit te breiden en meer clubs te
motiveren meer laagdrempelige wedstrijden te organiseren.

Operationele doelstelling 4.4
Jaarlijks wordt erop toegezien dat de selectiecriteria tussen de Vlaamse en Waalse
koepel gelijklopen.
Meetplan
Indicator(en)
Meetnorm
Meetbron(nen)
Meetwijze
Meetfrequentie
Meetmoment(en)
Meeteigenaar/meetbewaker

Selectiecriteria gelijk tussen Vlaamse en Waalse koepel
Gelijke selectiecriteria
Lijst met selectiecriteria
Lijsten vergelijken
Jaarlijks
December
Medewerker 1

Acties 2017
-

Alle selectiecriteria worden in samenspraak met Waalse koepel opgesteld. Dit
gebeurt voornamelijk door de Technisch Directeur die overleg pleegt met de
Waalse koepel.

Acties 2018
-

Door een hervorming binnen het Dirco Doel zou er nu meer armkracht moeten
zijn om deze doelstelling te bewerkstelligen. De nieuwe technisch
verantwoordelijke zal in 2018 overleg plegen met de Waalse koepel om alle
selectiecriteria gelijk te trekken.

Acties 2019

-

De topsportcommissie (gereactiveerd in 2017)is vanaf 2018 belast met het
gelijkstellen van de selectiecriteria tussen beide koepels. De problematiek met
de twee Belgische koepel zorgde voor problemen bij het opstellen van
selectiecriteria voor de OS 2020. In 2018 werd hier hard aan gewerkt. Ook
voor de selectiecriteria waren er de nodige discussies. Indien dit niet
gerealiseerd geraakt in 2018 zal hier in 2019 verder aan gewerkt worden. Om
dit volledig te realiseren zijn er op Belgisch niveau structuurwijzigingen
noodzakelijk waar moeilijk een timing op te zetten is.
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Acties 2020

-

De topsportcommissie (gereactiveerd in 2017) is vanaf 2018 belast met het
gelijkstellen van de selectiecriteria tussen beide koepels. In 2018 -2019 werd
er gewerkt aan het document voor de selectiecriteria OS gelijk te krijgen. In
2020 wordt er verder gewerkt aan de andere selectiecriteria o.a. voor de
Nationale wedstrijden.

Operationele doelstelling 4.5
Jaarlijks wordt de wedstrijdkalender opgesteld voor alle wedstrijden op Provinciaal,
Vlaams en Nationaal niveau.
Meetplan
Indicator(en)
Meetnorm
Meetbron(nen)
Meetwijze
Meetfrequentie
Meetmoment(en)
Meeteigenaar/meetbewaker

Wedstrijdkalender
Alle wedstrijden zijn opgenomen in de kalender
Kalender
Nakijken
Jaarlijks
December
Medewerker 1

Acties 2017
-

-

-

-

Organiseren wedstrijden op provinciaal niveau in samenwerking met de
werkgroep provincie. Bij de provinciale kampioenschappen zijn selectiepunten te
verdienen. Wie de selectie schiet, wordt gekwalificeerd voor de Vlaamse
Kampioenschappen. De lijst van gekwalificeerde wordt doorgestuurd aan de
directeur O&A. (voorjaar)
Organiseren wedstrijden op Vlaams niveau: Bij het behalen van selectiepunten op
Vlaamse Kampioenschappen wordt men uitgenodigd voor de Nationale
Kampioenschappen. (Maart – juni)
Organiseren Nationale wedstrijden ISSF en A&A: Organisatie van Nationale
Kampioenschappen (alle niet-luchtdrukdisciplines) door afwisselend VSK en
URSTB.f. De niet organiserende federatie stuurt een controleorgaan om te helpen
alles in goede banen te leiden. De organiserende federatie nodigt alle geselecteerde
schutters uit. (najaar)
Organiseren Belgian Open Air (BOA): Organiseren Belgian Open Air door de
federatie die dat jaar de Nationale Kampioenschappen voor de andere disciplines
niet organiseert. Deelname kan wanner men heeft deelgenomen aan provinciale
kampioenschappen. De schutters moeten zich inschrijven om del te nemen aan dit
evenement. Wie de hoogste punten schiet op het PK, wordt eerst uitgenodigd. Bij
de BOA wordt gewerkt met een wachtlijst. Er zijn maximaal 520 deelnemers.
(november). In 2018 is VSK verantwoordelijk voor de organisatie van BOA.
Organiseren Beker van Vlaanderen: Deze wordt georganiseerd in de discipline 45, 9,11 en 16. De werkgroep provincie organiseren selecties en de 5 beste per
provincie per discipline mogen naar de finale. De finale wordt georganiseerd door
de directeur O&A. De beker van Vlaanderen kan nog uitgebreid worden voor
andere disciplines in de toekomst. (Selectie voorjaar, finale najaar)
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Organiseren Nationale Sectiewedstrijden ISSF en A&A: Voor alle disciplines
die Internationaal worden geschoten, worden selectiewedstrijden georganiseerd.
Om te mogen deelnemen aan selectiewedstrijden moet men ingeschreven zijn. In
het tijdschrift en/of op de website verschijnt jaarlijks een aanvraagformulier voor
deelname. Om geselecteerd te worden moet men 3 maal de selectienorm behalen
Bij de selectiewedstrijden zijn er 3 niveaus: Nationaal, Internationaal en World.
Men kan de selectiepunten halen op de selectiewedstrijden en alle Internationale
wedstrijden. Wanneer een wedstrijden uit meerdere dagen bestaat, telt enkel het
hoogte punt. De selectiepunten die moeten worden behaald voor naar het VK, NK
of de selectiepunten voor Internationale wedstrijden worden gepubliceerd op de
website en in het tijdschrift. (begin van het jaar)
Nationale wedstrijden en Nationale selecties A&A: idem als de ISSF
disciplines, maar dan voor de A&A disciplines
Organiseren internationale wedstrijd: Jaarlijks wordt de 4 landenwedstrijd
georganiseerd. Om de 4 jaar is deze in België
Organiseren Beker der clubs: Iedere provincie duidt 2 clubs aan die een ploeg van
4 personen afvaardigen in de disciplines luchtgeweer en luchtpistool De 3 beste
prestaties tellen mee voor de einduitslag. Deze organisatie gebeurt beurtelings door
de 3 vleugels en gaat steeds door in het Trainingscentrum te Mechelen.
Organiseren Beker 1 mei: Wort beurtelings georganiseerd tussen VSK en
URSTBf voor steeds 1 geweer en 1 pistool discipline. De disciplines zijn jaarlijks
anders.
Organiseren Femina: wedstrijd voor alle dames en jongeren in België in de
luchtdisciplines (en het sportpistool). In 2018 organiseert RSFO deze wedstrijd.
Organiseren wedstrijden klei: In volgende disciplines klei worden wedstrijden
georganiseerd in samenwerking met clubs.
o Jachtparcours
o Trap
o Skeet en al hun onderverdelingen.
Schutters die wensen in te schrijven voor wedstrijden, georganiseerd door de
federatie in samenwerking met clubs moeten zich op voorhand inschrijven. Deze
inschrijving is pas officieel na betaling van het gevraagde inschrijvingsbedrag.
Wegens een tekort aan infrastructuur richten de clubs ook weischietingen in.
Hiervoor geldt hetzelfde principe als hierboven beschreven.
Voor alle disciplines die Internationaal worden geschoten, worden
selectieprocedures toegepast. Om te kunnen deelnemen aan selectiewedstrijden
moet ook bovenstaande procedure gevolgd worden
Om te mogen deelnemen aan Internationale wedstrijden moet men voor
Compak: 2 * selectiecriteria halen
Jachtparcours: 3* selectiecriteria halen
Voor Trap en Skeet met mens minstens tot de categorie CB behoren en moeten
tijdens een selectiewedstrijd voor vrouwen en junioren minstens 88% behaald
worden en voor senioren minstens 90%.

Acties 2018
-

Organiseren wedstrijden op provinciaal niveau in samenwerking met de
werkgroep provincie. Bij de provinciale kampioenschappen zijn selectiepunten te
verdienen. Wie de selectie schiet, wordt gekwalificeerd voor de Vlaamse
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-

Kampioenschappen. De lijst van gekwalificeerde wordt doorgestuurd aan de
directeur O&A. (voorjaar)
Organiseren wedstrijden op Vlaams niveau: Bij het behalen van selectiepunten op
Vlaamse Kampioenschappen wordt men uitgenodigd voor de Nationale
Kampioenschappen. (Maart – juni)
Organiseren Nationale wedstrijden ISSF en A&A: Organisatie van Nationale
Kampioenschappen (alle niet-luchtdrukdisciplines) door afwisselend VSK en
URSTB.f. De niet organiserende federatie stuurt een controleorgaan om te helpen
alles in goede banen te leiden. De organiserende federatie nodigt alle geselecteerde
schutters uit. (najaar)
Organiseren Nationale Sectiewedstrijden ISSF en A&A: Voor alle disciplines
die Internationaal worden geschoten, worden selectiewedstrijden georganiseerd.
Om te mogen deelnemen aan selectiewedstrijden moet men ingeschreven zijn. In
het tijdschrift en/of op de website verschijnt jaarlijks een aanvraagformulier voor
deelname. Om geselecteerd te worden moet men 3 maal de selectienorm behalen
Bij de selectiewedstrijden zijn er 3 niveaus: Nationaal, Internationaal en World.
Men kan de selectiepunten halen op de selectiewedstrijden en alle Internationale
wedstrijden. Wanneer een wedstrijden uit meerdere dagen bestaat, telt enkel het
hoogte punt. De selectiepunten die moeten worden behaald voor naar het VK, NK
of de selectiepunten voor Internationale wedstrijden worden gepubliceerd op de
website en in het tijdschrift. (begin van het jaar)
Organiseren internationale wedstrijd: Jaarlijks wordt de 4 landenwedstrijd
georganiseerd. Om de 4 jaar is deze in België
Organiseren Beker van Vlaanderen: Deze wordt georganiseerd in de discipline 45, 9,11 en 16. De werkgroep provincie organiseren selecties en de 5 beste per
provincie per discipline mogen naar de finale. De finale wordt georganiseerd door
de directeur O&A. De beker van Vlaanderen kan nog uitgebreid worden voor
andere disciplines in de toekomst. (Selectie voorjaar, finale najaar)
Organiseren Beker der clubs: Iedere provincie duidt 2 clubs aan die een ploeg van
4 personen afvaardigen in de disciplines luchtgeweer en luchtpistool De 3 beste
prestaties tellen mee voor de einduitslag. Deze organisatie gebeurt beurtelings door
de 3 vleugels en gaat steeds door in het Trainingscentrum te Mechelen.
Organiseren Belgian Open Air (BOA): Organiseren Belgian Open Air door de
federatie die dat jaar de Nationale Kampioenschappen voor de andere disciplines
niet organiseert. Deelname kan wanner men heeft deelgenomen aan provinciale
kampioenschappen. De schutters moeten zich inschrijven om del te nemen aan dit
evenement. Wie de hoogste punten schiet op het PK, wordt eerst uitgenodigd. Bij
de BOA wordt gewerkt met een wachtlijst. Er zijn maximaal 520 deelnemers.
(november). In 2018 is VSK verantwoordelijk voor de organisatie van BOA.
Organiseren Beker 1 mei: Wort beurtelings georganiseerd tussen VSK en
URSTBf voor steeds 1 geweer en 1 pistool discipline. De disciplines zijn jaarlijks
anders.
Organiseren Femina: wedstrijd voor alle dames en jongeren in België in de
luchtdisciplines (en het sportpistool). In 2018 organiseert RSFO deze wedstrijd.
Organiseren wedstrijden klei: In volgende disciplines klei worden wedstrijden
georganiseerd in samenwerking met clubs.
o Jachtparcours
o Trap
o Skeet en al hun onderverdelingen.
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Schutters die wensen in te schrijven voor wedstrijden, georganiseerd door de
federatie in samenwerking met clubs moeten zich op voorhand inschrijven. Deze
inschrijving is pas officieel na betaling van het gevraagde inschrijvingsbedrag.
Wegens een tekort aan infrastructuur richten de clubs ook weischietingen in.
Hiervoor geldt hetzelfde principe als hierboven beschreven.
Voor alle disciplines die Internationaal worden geschoten, worden
selectieprocedures toegepast. Om te kunnen deelnemen aan selectiewedstrijden
moet ook bovenstaande procedure gevolgd worden
Om te mogen deelnemen aan Internationale wedstrijden moet men voor
Compak: 2 * selectiecriteria halen
Jachtparcours: 3* selectiecriteria halen
Voor Trap en Skeet met mens minstens tot de categorie CB behoren en moeten
tijdens een selectiewedstrijd voor vrouwen en junioren minstens 88% behaald
worden en voor senioren minstens 90%.
Acties 2019
-

-

-

-

-

Organiseren wedstrijden op provinciaal niveau in samenwerking met de
werkgroep provincie. Bij de provinciale kampioenschappen zijn selectiepunten te
verdienen. Wie de selectie schiet, wordt gekwalificeerd voor de Vlaamse
Kampioenschappen. De lijst van gekwalificeerde wordt doorgestuurd aan de
directeur O&A. (voorjaar)
Organiseren wedstrijden op Vlaams niveau: Proberen de disciplines waarvoor een
VK wordt ingericht uit te breiden. Bij het behalen van selectiepunten op Vlaamse
Kampioenschappen wordt men uitgenodigd voor de Nationale Kampioenschappen.
(Maart – juni)
Organiseren Nationale wedstrijden ISSF en A&A: Organisatie van Nationale
Kampioenschappen (alle niet-luchtdrukdisciplines) door afwisselend VSK en
URSTB.f. De niet organiserende federatie stuurt een controleorgaan om te helpen
alles in goede banen te leiden. De organiserende federatie nodigt alle geselecteerde
schutters uit. (najaar). In 2019 staat VSK in voor de organisatie van de nationale
kampioenschappen.
Organiseren Nationale Sectiewedstrijden ISSF en A&A: Voor de meeste
disciplines die Internationaal worden geschoten, worden selectiewedstrijden
georganiseerd. Om te mogen deelnemen aan selectiewedstrijden moet men
ingeschreven zijn en een minimale score behaald hebben. In het tijdschrift en/of op
de website verschijnt jaarlijks een aanvraagformulier voor deelname. Om
geselecteerd te worden moet men 3 maal de selectienorm behalen Bij de
selectiewedstrijden zijn er 3 niveaus: Nationaal, Internationaal en World. Men kan
de selectiepunten halen op selectiewedstrijden, VK, NK en alle Internationale
wedstrijden, die vooraf zijn vastgelegd in de kalender. Wanneer een wedstrijden
uit meerdere dagen bestaat, telt enkel het hoogte punt. De selectiepunten die
moeten worden behaald voor naar het VK, NK of de selectiepunten voor
Internationale wedstrijden worden gepubliceerd op de website en in het tijdschrift.
(begin van het jaar)
Organiseren Beker van Vlaanderen: Deze wordt georganiseerd in de discipline 45, 9,en 11. De werkgroep provincie organiseren selecties en de 5 beste senioren per
provincie per discipline mogen naar de finale. Dames en Jeugd zijn automatisch
allen geselecteerd. De finale wordt georganiseerd door de directeur O&A. De
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beker van Vlaanderen kan nog uitgebreid worden voor andere disciplines in de
toekomst. (Selectie voorjaar, finale najaar)
Organiseren Beker der clubs: Iedere provincie duidt 2 clubs aan die een ploeg van
4 personen afvaardigen in de disciplines luchtgeweer en luchtpistool De 3 beste
prestaties tellen mee voor de einduitslag. Deze organisatie gebeurt beurtelings door
de 3 vleugels en gaat door in het Trainingscentrum te Mechelen indien VSK de
organisator is.
Organiseren Belgian Open Air (BOA): Organiseren Belgian Open Air door de
federatie die dat jaar de Nationale Kampioenschappen voor de andere disciplines
niet organiseert. Deelname kan wanner men heeft deelgenomen aan provinciale
kampioenschappen. De schutters moeten zich inschrijven om deel te nemen aan dit
evenement. In 2019 is URSTBF verantwoordelijk voor de organisatie van BOA.
Organiseren Beker 1 mei: Wordt beurtelings georganiseerd tussen VSK en
URSTBf voor steeds 1 geweer en 1 pistool discipline. De disciplines zijn jaarlijks
anders. In 2019 is URSTBF aan zet voor de organisatie van deze wedstrijd.
Organiseren Femina: wedstrijd voor alle dames en jongeren in België in de
luchtdisciplines (en het sportpistool). In 2019 organiseert VSK deze wedstrijd.
Organiseren wedstrijden klei: In volgende disciplines klei worden wedstrijden
georganiseerd in samenwerking met clubs.
o Jachtparcours en Compak
o Trap
o Skeet en al hun onderverdelingen.
Schutters die wensen in te schrijven voor wedstrijden, georganiseerd door de
federatie in samenwerking met clubs moeten zich op voorhand inschrijven. Deze
inschrijving is pas officieel na betaling van het gevraagde inschrijvingsbedrag.
Wegens een tekort aan infrastructuur richten de clubs ook weischietingen in.
Hiervoor geldt hetzelfde principe als hierboven beschreven.
Voor alle disciplines die Internationaal worden geschoten, worden
selectieprocedures toegepast. Om te kunnen deelnemen aan selectiewedstrijden
moet ook bovenstaande procedure gevolgd worden
Om te mogen deelnemen aan Internationale wedstrijden moet men voor
Compak: 2 * selectiecriteria halen
Jachtparcours: 3* selectiecriteria halen
Voor Trap en Skeet met men minstens tot de categorie CB behoren en moeten
tijdens een selectiewedstrijd voor vrouwen en junioren minstens 88% behaald
worden en voor senioren minstens 90%.
De organisatie van de wedstrijden klei werd in 2018 grondig gewijzigd. Hier en
daar is er nog een bijsturing nodig, die in 2019 doorgevoerd zal worden.

Acties 2020
-

-

Organiseren wedstrijden op provinciaal niveau in samenwerking met de
werkgroep provincie. Bij de provinciale kampioenschappen zijn selectiepunten te
verdienen. Wie de selectie schiet, wordt gekwalificeerd voor de Vlaamse
Kampioenschappen. De lijst van gekwalificeerde wordt doorgestuurd aan de
directeur O&A. (voorjaar)
Organiseren wedstrijden op Vlaams niveau: Proberen de disciplines waarvoor een
VK wordt ingericht uit te breiden. Bij het behalen van selectiepunten op Vlaamse
Kampioenschappen wordt men uitgenodigd voor de Nationale Kampioenschappen.
(Maart – juni)
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Organiseren Nationale wedstrijden Olympische – en niet Olympische
disciplines: Organisatie van Nationale Kampioenschappen (alle nietluchtdrukdisciplines) door afwisselend VSK en URSTB.f. De niet organiserende
federatie stuurt een controleorgaan om te helpen alles in goede banen te leiden. De
organiserende federatie nodigt alle geselecteerde schutters uit. (najaar). In 2020
staat de Waalse federatie in voor de organisatie van de nationale
kampioenschappen.
Organiseren Nationale Sectiewedstrijden Olympische – en niet Olympische
disciplines: Voor alle disciplines die Internationaal worden geschoten, worden
selectiewedstrijden georganiseerd. Om te mogen deelnemen aan
selectiewedstrijden moet men ingeschreven zijn. In het tijdschrift en/of op de
website verschijnt jaarlijks een aanvraagformulier voor deelname. Om
geselecteerd te worden moet men 3 maal de selectienorm behalen Bij de
selectiewedstrijden zijn er 3 niveaus: Nationaal, Internationaal en World. Men kan
de selectiepunten halen op de selectiewedstrijden en alle Internationale
wedstrijden. Wanneer een wedstrijden uit meerdere dagen bestaat, telt enkel het
hoogte punt. De selectiepunten die moeten worden behaald voor naar het VK, NK
of de selectiepunten voor Internationale wedstrijden worden gepubliceerd op de
website en in het tijdschrift. (begin van het jaar)
Organiseren Beker van Vlaanderen: Deze wordt georganiseerd in de discipline 45, 9,11 en 16. De werkgroep provincie organiseren selecties en de 5 beste per
provincie per discipline mogen naar de finale. De finale wordt georganiseerd door
de directeur O&A. De beker van Vlaanderen kan nog uitgebreid worden voor
andere disciplines in de toekomst. (Selectie voorjaar, finale najaar)
Organiseren Beker der clubs: Iedere provincie duidt 2 clubs aan die een ploeg van
4 personen afvaardigen in de disciplines luchtgeweer en luchtpistool De 3 beste
prestaties tellen mee voor de einduitslag. Deze organisatie gebeurt beurtelings door
de 3 vleugels en gaat steeds door in het Trainingscentrum te Mechelen.
Organiseren Belgian Open Air (BOA): Organiseren Belgian Open Air door de
federatie die dat jaar de Nationale Kampioenschappen voor de andere disciplines
niet organiseert. Deelname kan wanner men heeft deelgenomen aan provinciale
kampioenschappen. De schutters moeten zich inschrijven om deel te nemen aan dit
evenement. In 2020 is VSK verantwoordelijk voor de organisatie van BOA.
Organiseren Beker 1 mei: Wordt beurtelings georganiseerd tussen VSK en
URSTBf voor steeds 1 geweer en 1 pistool discipline. De disciplines zijn jaarlijks
anders. In 2020 is VSK aan zet voor de organisatie van deze wedstrijd.
Organiseren Femina: wedstrijd voor alle dames en jongeren in België in de
luchtdisciplines (en het sportpistool). In 2020 organiseert Urstbf deze wedstrijd.
Organiseren wedstrijden klei: In volgende disciplines klei worden wedstrijden
georganiseerd in samenwerking met clubs.
o Jachtparcours
o Trap
o Skeet en al hun onderverdelingen.
Schutters die wensen in te schrijven voor wedstrijden, georganiseerd door de
federatie in samenwerking met clubs moeten zich op voorhand inschrijven. Deze
inschrijving is pas officieel na betaling van het gevraagde inschrijvingsbedrag.
Wegens een tekort aan infrastructuur richten de clubs ook weischietingen in.
Hiervoor geldt hetzelfde principe als hierboven beschreven.
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Voor alle disciplines die Internationaal worden geschoten, worden
selectieprocedures toegepast. Om te kunnen deelnemen aan selectiewedstrijden
moet ook bovenstaande procedure gevolgd worden
Om te mogen deelnemen aan Internationale wedstrijden moet men voor
Compak: 2 * selectiecriteria halen
Jachtparcours: 3* selectiecriteria halen
Voor Trap en Skeet met men minstens tot de categorie CB behoren en moeten
tijdens een selectiewedstrijd voor vrouwen en junioren minstens 88% behaald
worden en voor senioren minstens 90%.

Operationele doelstelling 4.6
VSK neemt jaarlijks deel aan minimum 7 internationale wedstrijden.
Meetplan
Indicator(en)
Meetnorm
Meetbron(nen)
Meetwijze
Meetfrequentie
Meetmoment(en)
Meeteigenaar/meetbewaker

Aantal internationale wedstrijden waar VSK aan
deelneemt
7
Resultaten
Natellen
Jaarlijks
December
Medewerker 1

Acties 2017

-

De organisatie voor de deelname aan Internationale wedstrijden gebeurd
voornamelijk door de Technisch Directeur. Zo wordt de inschrijving, het vervoer
en het verblijf van de sportschutters geregeld in overleg met de Waalse en Duitse
koepel.

Acties 2018
-

De schutters die geselecteerd zijn om deel te nemen aan buitenlandse
wedstrijden krijgen de kans om aan verschillende internationale wedstrijden
deel te nemen. De organisatie gebeurt voornamelijk door de technisch
verantwoordelijke. De inschrijving, het vervoer en het verblijf van de
sportschutters wordt geregeld in overleg met de Waalse en Duitstalige koepel.

Acties 2019
-

De organisatie van de deelname aan Internationale wedstrijden wordt bepaald
door de Topsportcommissie. Zij bepaalt de criteria die dan afgestemd moeten
worden met de Waalse Vleugel.
De schutters die geselecteerd zijn om deel te nemen aan buitenlandse
wedstrijden krijgen de kans om aan verschillende internationale wedstrijden
deel te nemen al dan niet op eigen kosten.
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-

De administratie hierrond, kende in 2018 grote problemen. Hier zal dan ook in
2019 een andere procedure voor opgesteld worden.
Internationale wedstrijden waar VSK bijdraagt aan de organisatie zijn:
1) Vierlandenwedstrijd
2) Bel-Fra: wedstrijd tussen Frankrijk en België die zowel voor
jeugd als voor senioren georganiseerd wordt in verschillende
disciplines. Organisatie 2019 is in handen van VSK;

Acties 2020
-

-

De schutters die geselecteerd zijn door de topsportcommissie (TSC) in één van
de talentdetectieplannen (doel of klei), komen in aanmerking voor deelnamen
aan het talentenplan en mogelijke deelname aan verschillende internationale
wedstrijden. De inschrijving, het vervoer en het verblijf van de sportschutters
wordt vanaf 2019 op het VSK bureau georganiseerd.
De TSC bepaalt hier het beleid rond.

Overzicht acties 2018 ‐ SD 4

6
7
8

Acties bij SD 4
Actieplan voor controle op kwaliteit van
wedstrijden
Inventaris opmaken van alle recreatieve
wedstrijden
IC wedstrijden opnemen en verder
uitwerken
MOF competitie organiseren
Overzicht tussen gelijkschakelijking van
Vlaamse en Waalse selectiecriteria
Organiseren PK
Organiseren VK
Organiseren NK

9
10
11
12

Organiseren NS
Organiseren Internationale wedstrijd
Organiseren Beker van Vlaanderen
Organiseren beker der clubs

13
14
15
16
17

Organiseren Belgian Open Air
Organiseren beker 1 mei
Organiseren Femina
Organiseren kleicompetitie
Organiseren weideschietingen

1
2
3
4
5

TIMING
Eind 2018
Eind 2018
Eind 2018
Eind 2018
Eind 2018
Januari - Mei 2018
Mei – Augustus 2018
Augustus - Oktober
2018
Heel het jaar
April 2018
Najaar 2018
September - Oktober
2018
November 2018
Mei 2018
Juli 2018
Hele jaar
April – oktober 2018

Overzicht acties 2019 ‐ SD 4

1
2

Acties bij SD 4
Kwaliteit wedstrijden blijvend optimaliseren
Reglementen opstellen bij organisatie VK
nieuwe discipline

TIMING
Doorheen 2019
Doorheen 2019
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8

Promotie voor het doorgeven van recreatieve
wedstrijden via de federatie voor extra
visibiliteit
IC wedstrijden opnemen en verder
uitbreiden.
Stijgende lijn MOF competitie aanhouden
Gelijkschakelijking van Vlaamse en Waalse
selectiecriteria voor de olympische
disciplines
Organiseren PK’s
Organiseren VK – proberen aantal
disciplines te verhogen
Organiseren NK’s

9
10
11
12

Organiseren NS
Organiseren Internationale wedstrijden
Organiseren Beker van Vlaanderen
Organiseren beker der clubs

13
14
15
16
17
18

Ondersteuning Belgian Open Air
Ondersteuning beker 1 mei
Organiseren Femina
Organiseren kleicompetitie
Organiseren weideschietingen
Geselecteerde en beloftevolle schutters de
kans geven aan internationale wedstrijden
deel te nemen
Organiseren minstens 1 Internationale
wedstrijd in 2019.

3
4
5
6
7
7

19

Doorheen 2019
Doorheen 2019
Eind 2019
Eind 2019
Januari - Mei 2019
Mei – Augustus 2019
Augustus - Oktober
2019
Heel het jaar
April 2019 en juli 2019
Najaar 2019
September - Oktober
2019
November 2019
Mei 2019
Juli 2019
Hele jaar
April – oktober 2019
Doorheen 2019
Doorheen 2019

Overzicht acties 2020 ‐ SD 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Acties bij SD 4
Kwaliteit wedstrijden blijvend optimaliseren
Reglementen opstellen bij organisatie VK
nieuwe discipline
Promotie voor het doorgeven van recreatieve
wedstrijden via de federatie voor extra
visibiliteit
IC wedstrijden opnemen en verder
uitbreiden.
Stijgende lijn MOF competitie aanhouden
Gelijkschakelijking van Vlaamse en Waalse
selectiecriteria voor de olympische
disciplines
Organiseren PK’s
Organiseren VK – proberen aantal
disciplines te verhogen
Ondersteuning bij Organisatie NK’s

TIMING
Doorheen 2020
Doorheen 2020
Doorheen 2020
Doorheen 2020
Eind 2020
Eind 2020
Januari - Mei 2020
Mei – Augustus 2020
Augustus - Oktober
2020
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10
11
12
13

Organiseren NS
Organiseren Internationale wedstrijden
Organiseren Beker van Vlaanderen
Organiseren beker der clubs

14
15
16
17
18
19

Organisatie Belgian Open Air
Ondersteuning beker 1 mei
Ondersteuning bij organisatie Femina
Organiseren kleicompetitie
Organiseren weideschietingen
Geselecteerde en beloftevolle schutters de
kans geven aan internationale wedstrijden
deel te nemen
Logistieke ondersteuning voor deelname
Vlaamse schutters aan grote buitenlandse
ISSF wedstrijden
Organiseren minstens 1 Internationale
wedstrijd in 2020.

20
21

Heel het jaar
April 2020 en juli 2020
Najaar 2020
September - Oktober
2020
November 2020
Mei 2020
Juli 2020
Hele jaar
April – oktober 2020
Doorheen 2020
Doorheen 2020
Doorheen 2020
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Strategische doelstelling 5
Tegen 2020 wil VSK de dienstverlening van het uitreiken van sportschutterslicenties verder
optimaliseren.

Operationele doelstelling 5.1
Tegen 2018 is de digitale database voor het uitreiken van theoretische en praktische
proeven vereenvoudigd.
Meetplan
Indicator(en)
Meetnorm
Meetbron(nen)
Meetwijze
Meetfrequentie
Meetmoment(en)
Meeteigenaar/meetbewaker

Database
Vereenvoudigde database
Database
Controle
Eénmalig
December 2018
Administratief directeur

Acties 2017

-

-

-

-

Organiseren van H&S-proeven per provincie
Schutters (vaak beginnelingen) die een vergunning of sportschutterslicentie
wensen voor een bepaalde categorie dienen hiervoor steeds een praktische proef af
te leggen. In het kader van het sportschuttersdecreet moet de federatie ook in staan
voor het afnemen van de theoretische proeven.
Door recente wijzigingen aan de wapenwetgeving en hieruit vloeiend het decreet
van de sportschutter, maar ook ter vereenvoudiging van de administratie en
financiële verwerking dient de organisatie van de schiet- en hanteringsproeven
hervormd te worden.
De VSK-coördinator schoolt de huidige examinatoren bij en leidt er nieuwe op
volgens de wettelijke bepalingen. Samen met de provinciale coördinatoren worden
de examinatoren bepaald. Het aantal examinatoren wordt bepaald ahv het
ledenaantal per provincie.
In samenspraak met de provinciale coördinatoren zal een kalender per provincie
worden opgesteld.
De VSK-coördinator voert samen met de administratief directeur jaarlijks een
evaluatie uit naar de schutters toe over de hanterings- en schietproeven
Evalueren VSK programma H en S proeven.

Acties 2018

-

Organiseren van H&S-proeven per provincie
Schutters (vaak beginnelingen) die een vergunning of sportschutterslicentie
wensen voor een bepaalde categorie dienen hiervoor steeds een praktische proef af
te leggen. In het kader van het sportschuttersdecreet moet de federatie ook in staan
voor het afnemen van de theoretische proeven.
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-

-

Door recente wijzigingen aan de wapenwetgeving en hieruit vloeiend het decreet
van de sportschutter, maar ook ter vereenvoudiging van de administratie en
financiële verwerking dient de organisatie van de schiet- en hanteringsproeven
hervormd te worden.
De VSK-coördinator schoolt de huidige examinatoren bij en leidt er nieuwe op
volgens de wettelijke bepalingen. Samen met de provinciale coördinatoren worden
de examinatoren aangeduid.
In samenspraak met de provinciale coördinatoren zal een kalender per provincie
worden opgesteld.
Clubs die voldoende kandidaten hebben voor de proeven, kunnen een
examensessie aanvragen bij de provinciale coördinator.
De VSK-coördinator voert samen met de administratief directeur jaarlijks een
evaluatie uit naar de schutters toe over de hanterings- en schietproeven
Evalueren VSK programma H en S proeven.

Acties 2019

-

-

-

-

-

Organiseren van H&S-proeven per provincie
Schutters (vaak beginnelingen) die een vergunning of sportschutterslicentie
wensen voor een bepaalde categorie dienen hiervoor steeds een praktische proef af
te leggen. In het kader van het sportschuttersdecreet moet de federatie ook in staan
voor het afnemen van de theoretische proeven.
Door recente wijzigingen aan de wapenwetgeving en hieruit vloeiend het decreet
van de sportschutter, maar ook ter vereenvoudiging van de administratie en
financiële verwerking dient de organisatie van de schiet- en hanteringsproeven
hervormd te worden.
In 2018 werd er een nieuwe VSK-coördinator aangesteld die de werking en het
afnemen van de H en S proeven verder moet optimaliseren.
In 2018 werd het beheer van de H en S proeven verder gedigitaliseerd en het
nieuwe programma op punt gesteld. In 2019 zal dit gebruikt worden zodat de
administratie zowel voor de schutters als voor de medewerkers van VSK
eenvoudiger wordt. De nodige aanpassingen in de reglementen werden
doorgevoerd.
Indien in 2019 er nog kandidaat examinatoren zich aanmelden, zal er een examen
georganiseerd worden.
In samenspraak met de provinciale coördinatoren zal een kalender 2019 per
provincie worden opgesteld.
Clubs die voldoende kandidaten hebben voor de proeven, kunnen een extra
examensessie aanvragen bij de provinciale coördinator.
De VSK-coördinator voert samen met de administratief directeur jaarlijks een
evaluatie over de hanterings- en schietproeven. Hierover wordt gerapporteerd aan
de Raad van Bestuur.
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Acties 2020

-

-

-

-

-

Organiseren van H&S-proeven per regio
Schutters (vaak beginnelingen) die een vergunning of sportschutterslicentie
wensen voor een bepaalde categorie dienen hiervoor steeds een praktische proef af
te leggen. In het kader van het sportschuttersdecreet moet de federatie ook in staan
voor het afnemen van de theoretische proeven.
In 2019 werd het beheer van de H en S proeven verder gedigitaliseerd (oa werd de
vragen voor het theoretische examen digitaal aangemaakt) in 2020 zal dit proces
verdergezet worden zodat het zowel voor de schutters als voor de medewerkers
van VSK eenvoudiger wordt de behaalde theoretisch of praktische proeven af te
leggen en op te volgen. Vanuit Sport Vlaanderen werd de goedkeuring bekomen
dat de schutter de attesten niet meer bij de aanvraag moet voegen, maar dat VSK
deze zelf mag toevoegen.
In 2019 werd er een nieuw programma voor de H en S proeven in gebruik
genomen waar gedurende het jaar nog verdere optimalisaties aan werden
uitgevoerd. 2019 was een leerfase voor de examinatoren zodat ze het nieuwe
programma onder de knie konden krijgen. In 2020 zouden alle examinatoren vlot
met het programma moeten kunnen werken.
De inschrijvingen voor de H en S proeven verloopt sinds 2019 digitaal. In 2020
zouden de meeste inschrijvingen digitaal moeten gebeuren.
Ook moet er in 2020 verder actie ondernomen worden om meer mensen te
motiveren om examinator te worden. In sommige provincies is de vjjver om uit te
putten te klein om een optimale werking te garanderen. VSK zal gedurende 2019
verder actie ondernemen
In samenspraak met de aangestelde coördinatoren zal een kalender 2020 worden
opgesteld.
Clubs die voldoende kandidaten hebben voor de proeven, kunnen een extra
examensessie aanvragen bij de provinciale coördinator.
De VSK-coördinator voert samen met de administratief directeur jaarlijks een
evaluatie uit over de hanterings- en schietproeven

Operationele doelstelling 5.2
Tegen 2018 wil VSK dat 85% van de sportschutterslicenties die volledig zijn bij
binnenkomst binnen de 10 werkdagen afgeleverd wordt.
Meetplan
Indicator(en)
Meetnorm

Aantal afgeleverde licenties
85% van de licentie wordt binnen de 10 werkdagen
afgeleverd
Meetbron(nen)
VSK- database
Meetwijze
Controle
Meetfrequentie
Jaarlijks
Meetmoment(en)
December
Meeteigenaar/meetbewaker Administratief directeur
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Acties 2017
-

-

-

-

-

-

-

-

De huidige verwerking wordt van kort bij opgevolgd en geoptimaliseerd indien
nodig.
De Vlaamse Schietsportkoepel vzw is één van de 3 gemachtigde sportfederatie die
door de Vlaamse Overheid werd aangesteld voor het uitreiken van de
sportschutterslicenties onderhevig aan het decreet van de sportschutter van kracht
vanaf 16 juni 2007.
Om het sportschieten te beoefenen is er de mogelijkheid een sportschutterslicentie
aan te vragen bij de federatie via een door de overheid opgelegde
aanvraagprocedure. De aanvragen van de leden worden via de aangesloten clubs
aan de federatie bezorgd die de controle van het dossier en de toekenning van de
sportschutterslicenties op zich neemt.
Gezien de verantwoordelijkheid die het uitreiken van de sportschutterslicenties
met zich mee brengt en de voorzichtigheid die dient geboden te worden, wordt elk
dossier minstens tweemaal gecontroleerd.
Wekelijks wordt er een zending voorzien. Elke schutter krijgt zijn
sportschutterslicentie individueel toegestuurd. De gouverneurs van de woonplaats
van de schutters worden via mailingen op de hoogte gebracht, zodat zij bij het
registreren van een wapen door de schutter op zijn sportschutterslicentie dit
kunnen verifiëren.
Elk uittreksel uit het strafregister dat niet blanco is wordt voorgelegd aan een
bestuurder ter controle. Indien de schutter op basis van deze feiten geen
sportschutterslicentie mag ontvangen wordt een brief met weigering en voorstel tot
eerherstel (indien de veroordeling ouder is dan 5 jaar) gestuurd.
Jaarlijks dient de sportschutterslicentie ook gevalideerd te worden. De schutter
dient hier zelf de nodige documentatie voor in te dienen bij de federatie. Alle
schutters die hun aanvraag tot validering nog niet hebben binnen gestuurd 1 maand
voor de vervaldag van hun sportschutterslicentie (zoals het intern reglement van
VSK voorschrijft), ontvangen een aanmaningsbrief.
Indien de sportschutter (op welk tijdstip dan ook) niet meer aan de voorwaarde
voldoet om houder te zijn van een sportschutterslicentie zal de federatie overgaan
tot de intrekking ervan. Deze brieven worden aangetekend verstuurd aan de
schutter, die zijn sportschutterslicentie binnen de 8 dagen aangetekend dient terug
te sturen. De gouverneur wordt bovendien (eveneens aangetekend) op de hoogte
gebracht.
Dit decreet zorgt ervoor dat meer leden actief deelnemen in de schietsport en
schutters regelmatiger deelnemen aan schiettrainingen en clubactiviteiten.
5-jaarlijks moet een sportschutterslicentie hernieuwd worden. Ook hier zijn de
nodige procedures voor uitgeschreven.
De diensten van de gouverneurs en de administratie van Sport Vlaanderen hebben
de toegang gekregen tot de internetapplicatie van de federatie. Zo kunnen zij op
elk moment controleren of de schutter al dan niet een geldige sportschutterslicentie
heeft en in welke categorieën.
Ook de club en de leden kunnen via de VSK-internetapplicatie de toestand van hun
dossier volgen.
Deze procedures zullen nog meer uitgewerkt worden, zodat de leden en clubs per
mail ook verwittigd kunnen worden wanneer zij een dossier moeten binnen sturen.
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Acties 2018
-

-

-

-

-

-

-

-

De huidige verwerking wordt van kort bij opgevolgd en geoptimaliseerd indien
nodig.
De Vlaamse Schietsportkoepel vzw is één van de 3 gemachtigde sportfederatie die
door de Vlaamse Overheid werd aangesteld voor het uitreiken van de
sportschutterslicenties onderhevig aan het decreet van de sportschutter van kracht
vanaf 16 juni 2007.
Om het sportschieten te beoefenen is er de mogelijkheid een sportschutterslicentie
aan te vragen bij de federatie via een door de overheid opgelegde
aanvraagprocedure. De aanvragen van de leden worden via de aangesloten clubs
aan de federatie bezorgd die de controle van het dossier en de toekenning van de
sportschutterslicenties op zich neemt.
Gezien de verantwoordelijkheid die het uitreiken van de sportschutterslicenties
met zich mee brengt en de voorzichtigheid die dient geboden te worden, wordt elk
dossier minstens tweemaal gecontroleerd.
Wekelijks wordt er een zending voorzien. Elke schutter krijgt zijn
sportschutterslicentie individueel toegestuurd. De gouverneurs van de woonplaats
van de schutters worden via mailingen op de hoogte gebracht, zodat zij bij het
registreren van een wapen door de schutter op zijn sportschutterslicentie dit
kunnen verifiëren.
Elk uittreksel uit het strafregister dat niet blanco is wordt voorgelegd aan een
bestuurder ter controle. Indien de schutter op basis van deze feiten geen
sportschutterslicentie mag ontvangen wordt een brief met weigering en voorstel tot
eerherstel (indien de veroordeling ouder is dan 5 jaar) gestuurd.
Jaarlijks dient de sportschutterslicentie ook gevalideerd te worden. De schutter
dient hier zelf de nodige documentatie voor in te dienen bij de federatie. Alle
schutters die hun aanvraag tot validering nog niet hebben binnen gestuurd 1 maand
voor de vervaldag van hun sportschutterslicentie (zoals het intern reglement van
VSK voorschrijft), ontvangen een aanmaningsbrief.
Indien de sportschutter (op welk tijdstip dan ook) niet meer aan de voorwaarde
voldoet om houder te zijn van een sportschutterslicentie zal de federatie overgaan
tot de intrekking ervan. Deze brieven worden aangetekend verstuurd aan de
schutter, die zijn sportschutterslicentie binnen de 8 dagen aangetekend dient terug
te sturen. De gouverneur wordt bovendien (eveneens aangetekend) op de hoogte
gebracht.
Dit decreet zorgt ervoor dat meer leden actief deelnemen in de schietsport en
schutters regelmatiger deelnemen aan schiettrainingen en clubactiviteiten.
5-jaarlijks moet een sportschutterslicentie hernieuwd worden. Ook hier zijn de
nodige procedures voor uitgeschreven.
De diensten van de gouverneurs en de administratie van Sport Vlaanderen hebben
de toegang gekregen tot de internetapplicatie van de federatie. Zo kunnen zij op
elk moment controleren of de schutter al dan niet een geldige sportschutterslicentie
heeft en in welke categorieën.
Ook de club en de leden kunnen via de VSK-internetapplicatie de toestand van hun
dossier volgen.
Deze procedures worden constant geëvalueerd en indien nodig aangepast.
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Acties 2019
-

-

-

-

-

-

-

-

De huidige verwerking wordt van kort bij opgevolgd en geoptimaliseerd indien
nodig.
De Vlaamse Schietsportkoepel vzw is één van de 3 gemachtigde sportfederatie die
door de Vlaamse Overheid werd aangesteld voor het uitreiken van de
sportschutterslicenties onderhevig aan het decreet van de sportschutter van kracht
vanaf 16 juni 2007.
Om het sportschieten te beoefenen is er de mogelijkheid een sportschutterslicentie
aan te vragen bij de federatie via een door de overheid opgelegde
aanvraagprocedure. De aanvragen van de leden worden via de aangesloten clubs
aan de federatie bezorgd die de controle van het dossier en de toekenning van de
sportschutterslicenties op zich neemt.
Gezien de verantwoordelijkheid die het uitreiken van de sportschutterslicenties
met zich mee brengt en de voorzichtigheid die dient geboden te worden, wordt elk
dossier minstens tweemaal gecontroleerd.
Wekelijks wordt er een zending voorzien. Elke schutter krijgt zijn
sportschutterslicentie individueel toegestuurd. De gouverneurs van de woonplaats
van de schutters worden via mailingen op de hoogte gebracht, zodat zij bij het
registreren van een wapen door de schutter op zijn sportschutterslicentie dit
kunnen verifiëren.
Elk uittreksel uit het strafregister dat niet blanco is wordt voorgelegd aan een
bestuurder ter controle. Indien de schutter op basis van deze feiten geen
sportschutterslicentie mag ontvangen wordt een brief met weigering en voorstel tot
eerherstel (indien de veroordeling ouder is dan 5 jaar) gestuurd.
Jaarlijks dient de sportschutterslicentie ook gevalideerd te worden. De schutter
dient hier zelf de nodige documentatie voor in te dienen bij de federatie. Alle
schutters die hun aanvraag tot validering nog niet hebben binnen gestuurd 1 maand
voor de vervaldag van hun sportschutterslicentie (zoals het intern reglement van
VSK voorschrijft), ontvangen een aanmaningsbrief.
Indien de sportschutter (op welk tijdstip dan ook) niet meer aan de voorwaarde
voldoet om houder te zijn van een sportschutterslicentie zal de federatie overgaan
tot de intrekking ervan. Deze brieven worden aangetekend verstuurd aan de
schutter, die zijn sportschutterslicentie binnen de 8 dagen aangetekend dient terug
te sturen. De gouverneur wordt bovendien (eveneens aangetekend) op de hoogte
gebracht.
Dit decreet zorgt ervoor dat meer leden actief deelnemen in de schietsport en
schutters regelmatiger deelnemen aan schiettrainingen en clubactiviteiten.
5-jaarlijks moet een sportschutterslicentie hernieuwd worden. Ook hier zijn de
nodige procedures voor uitgeschreven.
De diensten van de gouverneurs en de administratie van Sport Vlaanderen hebben
de toegang gekregen tot de internetapplicatie van de federatie. Zo kunnen zij op
elk moment controleren of de schutter al dan niet een geldige sportschutterslicentie
heeft en in welke categorieën.
Ook de club en de leden kunnen via de VSK-internetapplicatie de toestand van hun
dossier volgen.
Deze procedures worden constant geëvalueerd en indien nodig aangepast.

78

Acties 2020
-

-

-

-

-

-

-

-

De huidige verwerking wordt van kortbij opgevolgd en geoptimaliseerd indien
nodig.
De Vlaamse Schietsportkoepel vzw is één van de 3 gemachtigde sportfederatie die
door de Vlaamse Overheid werd aangesteld voor het uitreiken van de
sportschutterslicenties onderhevig aan het decreet van de sportschutter van kracht
vanaf 16 juni 2007.
Om het sportschieten te beoefenen is er de mogelijkheid een sportschutterslicentie
aan te vragen bij de federatie via een door de overheid opgelegde
aanvraagprocedure. De aanvragen van de leden worden via de aangesloten clubs
aan de federatie bezorgd die de controle van het dossier en de toekenning van de
sportschutterslicenties op zich neemt.
Gezien de verantwoordelijkheid die het uitreiken van de sportschutterslicenties
met zich mee brengt en de voorzichtigheid die dient geboden te worden, wordt elk
dossier minstens tweemaal gecontroleerd.
Wekelijks wordt er een zending voorzien. Elke schutter krijgt zijn
sportschutterslicentie individueel toegestuurd. De gouverneurs van de woonplaats
van de schutters worden via mailingen op de hoogte gebracht, zodat zij bij het
registreren van een wapen door de schutter op zijn sportschutterslicentie dit
kunnen verifiëren.
Elk uittreksel uit het strafregister dat niet blanco is wordt voorgelegd aan een
bestuurder ter controle. Indien de schutter op basis van deze feiten geen
sportschutterslicentie mag ontvangen wordt een brief met weigering en voorstel tot
eerherstel (indien de veroordeling ouder is dan 5 jaar) gestuurd.
Jaarlijks dient de sportschutterslicentie ook gevalideerd te worden. De schutter
dient hier zelf de nodige documentatie voor in te dienen bij de federatie. Alle
schutters die hun aanvraag tot validering nog niet hebben binnen gestuurd 1 maand
voor de vervaldag van hun sportschutterslicentie (zoals het intern reglement van
VSK voorschrijft), ontvangen een aanmaningsbrief.
Indien de sportschutter (op welk tijdstip dan ook) niet meer aan de voorwaarde
voldoet om houder te zijn van een sportschutterslicentie zal de federatie overgaan
tot de intrekking ervan. Deze brieven worden aangetekend verstuurd aan de
schutter, die zijn sportschutterslicentie binnen de 8 dagen aangetekend dient terug
te sturen. De gouverneur wordt bovendien (eveneens aangetekend) op de hoogte
gebracht.
Dit decreet zorgt ervoor dat meer leden actief deelnemen in de schietsport en
schutters regelmatiger deelnemen aan schiettrainingen en clubactiviteiten.
5-jaarlijks moet een sportschutterslicentie hernieuwd worden. Ook hier zijn de
nodige procedures voor uitgeschreven.
De diensten van de gouverneurs en de administratie van Sport Vlaanderen hebben
de toegang gekregen tot de internetapplicatie van de federatie. Zo kunnen zij op
elk moment controleren of de schutter al dan niet een geldige sportschutterslicentie
heeft en in welke categorieën.
Ook de club en de leden kunnen via de VSK-internetapplicatie de toestand van hun
dossier volgen.
Deze procedures worden constant geëvalueerd en indien nodig aangepast.
Om de ondersteuning van de SSL nog beter te kunnen doen, werd er in 2019 een
nieuwe info fiche voor de schutters uitgewerkt.
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Operationele doelstelling 5.3
Jaarlijks is er een stijging van 5% in het aantal leden sportbeoefenaars dat minstens 1
keer per week de lidzone consulteert.
Meetplan
Indicator(en)
Meetnorm
Meetbron(nen)
Meetwijze
Meetfrequentie
Meetmoment(en)
Meeteigenaar/meetbewaker

Percentage van de leden dat de lidzone gebruikt
25% van de leden gebruikt regelmatig de lidzone
Website login
Statistieken van de gebruikerslogin
Jaarlijks
December
Administratief directeur

Acties 2017
-

Bij vragen leden doorverwijzen naar de website
Bij briefwisseling en schriftelijke communicatie doorverwijzen naar de lidzone
Website gebruiksvriendelijk maken/ houden

Acties 2018
-

De federatie wil de aantrekkelijkheid van de lidzone verhogen en regelmatig
updaten zodat schutters geneigd zijn de lidzone regelmatiger te checken.
De federatie wil de schutters meer leiden naar de website, als ze telefonisch of per
mail het bureau contacteren zal er steeds geprobeerd worden de mensen te leiden
naar de lidzone om zo hun vragen te beantwoorden. Dit is niet altijd zo
gemakkelijk daar wij te maken hebben met een dikwijls ouder publiek dat niet
vertrouwd is met de computer.

Acties 2019
-

-

De Leden van VSK kunnen alle nodige info omtrent lidmaatschap, dossiers SSL,
terugvinden op hun persoonlijke pagina van de lidzone. Ook al nodige formulieren
voor zich in regel te stellen met de huidige wetgeving kan men daar terugvinden.
In 2019 zal VSK de ledenpagina verder blijven aanvullen zodat alle nodige info
voor de schutters hier terug te vinden is. Indien nodig zullen er verbeteringen aan
de ledenpagina worden aangebracht.
De federatie wil de schutters meer leiden naar de website, als ze telefonisch of per
mail het bureau contacteren zal er steeds geprobeerd worden de mensen te leiden
naar de lidzone om zo hun vragen te beantwoorden. Dit is niet altijd zo
gemakkelijk daar wij te maken hebben met een dikwijls ouder publiek dat niet
vertrouwd is met de computer.
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Acties 2020
-

‐

-

De Leden van VSK kunnen alle nodige info omtrent lidmaatschap, dossiers SSL,
terugvinden op hun persoonlijke pagina van de lidzone. Ook al nodige formulieren
voor zich in regel te stellen met de huidige wetgeving kan men daar terugvinden.
In 2020 zal de vernieuwde ledenpagina van de VSK-applicatie gebruikt worden,
zodat alle nodige info voor de schutters hier terug te vinden is.
De federatie wil de schutters meer leiden naar de website, als ze telefonisch of per
mail het bureau contacteren zal er steeds geprobeerd worden de mensen te leiden
naar de lidzone om zo hun vragen te beantwoorden. Dit is niet altijd zo
gemakkelijk daar wij te maken hebben met een dikwijls ouder publiek dat niet
vertrouwd is met de computer.
Wanneer de nieuwe website online staat, hopen wij hier meer leden terug te
vinden die via de lidzone werken.

Overzicht acties 2018 ‐ SD 5

1
2
3
4
5
8
9

Acties bij SD 5
Organiseren H&S proeven
Bijscholing examinatoren en indiennodig
opleiden nieuwe examinatoren
Kalender volgend werkingsjaar opstellen
Evalueren programma
Afleveren sportschutterslicenties
Aantrekkelijkheid van de lidzone verhogen
Doorverwijzen naar lidzone bij telefonisch of
e-mailverkeer

TIMING
Hele jaar
Najaar
Najaar
Hele jaar
Hele jaar
Zomer
Hele jaar

Overzicht acties 2019 ‐ SD 5

1
2
3
4
5
6
7

Acties bij SD 5
Organiseren H&S proeven per provincie
Opleiden extra examinatoren
Digitalisering H en S proeven verderzetten
Jaarlijkse evaluatie van de H en S proeven
Afleveren sportschutterslicenties
Lidzone website onderhouden en indien
nodig verbeteringen aanbrengen
Doorverwijzen naar lidzone bij telefonisch of
e-mailverkeer

TIMING
Doorheen 2019
Doorheen 2019
Doorheen 2019
Eind 2019
Doorheen 2019
Doorheen 2019
Doorheen 2019

Overzicht acties 2020 ‐ SD 5

1
2
3
4

Acties bij SD 5
Organiseren H&S proeven per provincie
Opleiden extra examinatoren
Digitalisering H en S proeven verderzetten
Bijna alle inschrijvingen voor de H en S
proeven moeten digitaal verlopen

TIMING
Doorheen 2020
Doorheen 2020
Doorheen 2020
Doorheen 2020
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5
6
7
8
9

Nieuw programma H en S proeven verder
implementeren
Jaarlijkse evaluatie van de H en S proeven
Afleveren sportschutterslicenties binnen de
tien werkdagen
Lidzone website onderhouden en indien
nodig verbeteringen aanbrengen
Doorverwijzen naar lidzone bij telefonisch of
e-mailverkeer

Doorheen 2020
Eind 2020
Doorheen 2020
Doorheen 2020
Doorheen 2020
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Strategische doelstelling 6
Tegen 2020 wil VSK slagen in de criteria voor “goed bestuur”.

Operationele doelstelling 6.1
Tegen 2018 zijn de harde indicatoren voor “goed bestuur” gerealiseerd. Met
uitzondering van deze waar de AV niet op wenst in te gaan.
Meetplan
Indicator(en)
Meetnorm
Meetbron(nen)
Meetwijze
Meetfrequentie
Meetmoment(en)
Meeteigenaar/meetbewaker

Uitvoeringsbesluit
Aftoetsen aan uitvoeringsbesluit
Website, interne documenten
Controle
Eénmalig
December 2018
Administratief directeur

Acties 2017
- Uitwerken van de harde indicatoren:
o Aanpassen van de website
o Aanpassen VSK-applicatie
o Uitwerken van documenten

Acties 2018
-

Op de AV van 19/03/2017 werd beslist dat er op alle harde indicatoren zal ingezet
worden

-

De federatie zal aan de hand van de criteria voor evaluatie per dimensie stap voor
stap nagaan welke doelstelling er nog niet is bereikt en zich voor deze zo snel
mogelijk in regel te stellen.
Voor zich in regel te stellen zullen de nodige aanpassingen gebeuren aan de
website, de VSK-applicatie of zullen er nieuwe documenten moete ontwikkeld
worden

-

Acties 2019

-

De evaluatie van de criteria van de harde indicatoren gebeurt eind 2018, aan de
hand hiervan zal de federatie zich in regel stellen met deze criteria die nog niet
orde zijn om te voldoen aan alle “harde indicatoren” van goed bestuur.
Opmaken van een checklist voor de niet gerealiseerde criteria en hieraan een
timing koppelen.
Voor zich in regel te stellen zullen de nodige aanpassingen gebeuren aan de
website, de VSK-applicatie of zullen er nieuwe documenten moeten ontwikkeld
worden, dit zal gebeuren in de loop van 2019 en 2020.
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Acties 2020

-

De evaluatie van de criteria van de harde indicatoren is reeds gebeurd aan de hand
hiervan zal de federatie zich in regel stellen met deze criteria die nog niet orde zijn
om te voldoen aan alle “harde indicatoren” van goed bestuur tegen eind 2020.
Opmaken van een checklist voor de niet gerealiseerde criteria en hieraan een
timing koppelen.

Operationele doelstelling 6.2
Tegen 2020 zijn er enkele zachte indicatoren voor “goed bestuur” gerealiseerd.
Meetplan
Indicator(en)
Meetnorm
Meetbron(nen)
Meetwijze
Meetfrequentie
Meetmoment(en)
Meeteigenaar/meetbewaker

Uitvoeringsbesluit
Aftoetsen aan uitvoeringsbesluit
Website, interne documenten
Controle
Eénmalig
December 2020
Administratief directeur

Acties 2017

-

Jaarlijks bepalen aan welke zachte indicator er gewerkt zal worden en hierop een
termijn kleven. Voor het eerste jaar zal er gewerkt worden aan de zachte indicator:
Indicator 3: De website van de organisatie vermeldt basisinformatie over de
aangesloten clubs. Voor deze indicator is 1 jaar voldoende, aangezien er slechte
een beperkte aanpassing aan de website en database noodzakelijk is.

Acties 2018
De raad van bestuur heeft bij het indienen van het beleid (september 2016) gekozen
om in te zetten op volgende zachte indicatoren. Per indicator werd er in de
samenwerkingsovereenkomst een stappenplan bepaald. De acties 2018 zijn de
gerealiseerde stappen van 2017 aangevuld met de hieronder beschreven acties.
-

-

Indicator 1: De organisatie publiceert een jaarverslag
De Raad van Bestuur van VSK zal zorgvuldige procedures vastleggen die leiden
tot tijdige en nauwgezette interne rapportering in het kader van het jaarverslag en
ziet toe op de naleving daarvan.
Indicator 2: De organisatie rapporteert over het omgaan met de code goed bestuur
in Vlaamse Sportfederaties
De Raad van Bestuur van VSK zal vanaf 2018 jaarlijks voorzien in een bespreking
en evaluatie van de governance van de organisatie op basis van de code goed
bestuur in Vlaamse sportfederaties
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-

-

-

-

Indicator 3: De website van de organisatie vermeldt basisinformatie over de
aangesloten clubs
VSK zal vanaf 2018 per aangesloten club het competitieve en/of recreatieve
sportaanbod publiceren.
Indicator 4: De organisatie heeft gelimiteerde ambtstermijnen
De federatie zal de gelimiteerde ambtstermijnen invoeren waarbij het ambt slechts
eenmaal hernieuwbaar is. De maximale aaneengesloten zittingsperiode
overschrijdt de twaalf jaar niet.
Indicator 9: De organisatie heeft een gedragscode
De federatie zal een gedragscode vastleggen die van toepassing is op de leden van
de Raad van Bestuur.
Indicator 13: De raad van bestuur delegeert op gepaste wijze taken aan comités.
De Raad van bestuur behoudt te allen tijde de bevoegdheid voor het nemen van
belangrijke beslissingen en het uiteen zetten van de strategie.

Acties 2019
De raad van bestuur heeft bij het indienen van het beleid (september 2016) gekozen
om in te zetten op volgende zachte indicatoren. Per indicator werd er in de
samenwerkingsovereenkomst een stappenplan bepaald. De acties 2019 zijn de
gerealiseerde stappen tot 2018 aangevuld met de hieronder beschreven acties.
-

-

-

Indicator 1: De organisatie publiceert een jaarverslag
Het jaarverslag vermeldt de visie en de strategische doelstellingen van de
organisatie en hoe de organisatie die doelstellingen het afgelopen jaar heeft
bereikt; geeft een getrouw beeld van de financiële toestand en de resultaten: bevat
een verslag over de werking van interne comités; vermeldt de actuele
samenstelling van de raad ven bestuur en geeft aan welke bestuurders kwalificeren
als externe bestuurders; geeft een overzicht van de relevante nevenfuncties van de
leden van de raad van bestuur; rapporteert over de verklaringen van de
belangenconflicten en de goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van
belangenconflicten; rapporteert over de risico’s en onzekerheden waarmee de
organisatie wordt geconfronteerd en hoe ze die tracht te beheersen; bevat de
bestuurs –en competentieprofielen die door de organisatie werden vastgelegd;
rapporteert op geanonimiseerde of geaggregeerde wijze over de remuneratie van
de leden van de raad van bestuur; bevat verslagen over de door de organisatie
(mede) georganiseerde kampioenschappen; rapporteert over het omgaan met de
code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties.
Indicator 2: De organisatie rapporteert over het omgaan met de code goed bestuur
in Vlaamse Sportfederaties
De Raad van Bestuur van VSK zal vanaf 2018 jaarlijks voorzien in een bespreking
en evaluatie van de governance van de organisatie op basis van de code goed
bestuur in Vlaamse sportfederaties.
Indicator 3: De website van de organisatie vermeldt basisinformatie over de
aangesloten clubs
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-

-

-

VSK zal vanaf 2018 per aangesloten club het competitieve en/of recreatieve
sportaanbod publiceren.
Indicator 4: De organisatie heeft gelimiteerde ambtstermijnen
De federatie zal de gelimiteerde ambtstermijnen invoeren waarbij het ambt slechts
eenmaal hernieuwbaar is. De maximale aaneengesloten zittingsperiode
overschrijdt de twaalf jaar niet.
Indicator 9: De organisatie heeft een gedragscode
De federatie zal een gedragscode vastleggen die van toepassing is op de leden van
de Raad van Bestuur, de directie en het uitvoerend personeel en verankert die in de
statuten en het intern reglement.
Indicator 13: De raad van bestuur delegeert op gepaste wijze taken aan comités.
Het intern reglement bepaalt dat de comités de mogelijkheid hebben hun
adviezen/beslissingen toe te lichten.
Het intern reglement bepaalt dat in het geval de raad van bestuur besluit af te
wijken van een advies/beslissing van een comité dat gemotiveerd wordt toegelicht.

Acties 2020
De raad van bestuur heeft bij het indienen van het beleid (september 2016) gekozen om in te
zetten op volgende zachte indicatoren. Per indicator werd er in de
samenwerkingsovereenkomst een stappenplan bepaald. De acties dit in 2020 gerealiseerd
moeten worden zijn hier opgenomen.

-

Indicator 1: De organisatie publiceert een jaarverslag
o De organisatie bezorgt haar leden en interne belanghebbenden een
jaarverslag, inclusief financieel verslag en verslagen van commissies.
o Het verslag wordt eveneens gepubliceerd op de website van de organisatie.
o De raad van bestuur legt zorgvuldige interne procedures vast die leiden tot
tijdige en nauwgezette interne rapportering in het kader van het jaarverslag
en ziet toe op de naleving hiervan.
o Het jaarverslag vermeldt de visie en de strategische doelstellingen van de
organisatie en hoe de organisatie die doelstellingen het afgelopen jaar heeft
bereikt; geeft een getrouw beeld van de financiële toestand en de
resultaten: bevat een verslag over de werking van interne comité’s;
vermeldt de actuele samenstelling van de raad ven bestuur en geeft aan
welke bestuurders kwalificeren als externe bestuurders;
geeft een overzicht van de relevante nevenfuncties van de leden van de
raad van bestuur;
rapporteert over de verklaringen van de belangenconflicten en de
goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van belangenconflicten;
rapporteert over de risico’s en onzekerheden waarmee de organisatie wordt
geconfronteerd en hoe ze die tracht te beheersen;
bevat de bestuurs –en competentieprofielen die door de organisatie werden
vastgelegd;
rapporteert op geanonimiseerde of geaggregeerde wijze over de
remuneratie van de leden van de raad van bestuur; bevat verslagen over de
door de organisatie (mede) georganiseerde kampioenschappen; rapporteert
over het omgaan met de code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties.
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-

-

-

-

Indicator 2: De organisatie rapporteert over het omgaan met de code goed bestuur
in Vlaamse Sportfederaties
o In het laatst verschenen jaarverslag wordt gerapporteerd over de wijze
waarop de federatie is omgegaan met alle principes van de code goed
bestuur in Vlaamse sportfederaties. In gevallen waar wordt gekozen om af
te wijken van de code wordt dit beargumenteerd toegelicht, volgens het
‘pas toe of leg uit’-principe
o In het laatst verschenen jaarverslag wordt aangegeven welke
bestuurswijzigingen in de afgelopen 12 maanden zijn doorgevoerd en
welke wijzigingen worden gepland.
o De raad van bestuur voorziet jaarlijks een bespreking en evaluatie van de
governance van de organisatie op basis van de code goed bestuur in
Vlaamse sportfederaties. .
Indicator 3: De website van de organisatie vermeldt basisinformatie over de
aangesloten clubs
o De organisatie publiceert het aantal (individuele) aangesloten leden op de
website.
o De organisatie publiceert het aantal aangesloten clubs op de website
o De organisatie publiceert per aangesloten club de volgende informatie op
de website: naam, website, adres en e-mail
o De organisatie publiceert per aangesloten club het competitieve en/of
recreatieve sportaanbod.
Indicator 4: De organisatie heeft gelimiteerde ambtstermijnen
o De mandaten van alle leden van de raad van bestuur zijn beperkt in de tijd
en zijn eenmaal hernieuwbaar (zonder uitzondering).
o De maximale aaneengesloten zittingsperiode van alle leden overschrijdt de
12 jaar niet.
Indicator 9: De organisatie heeft een gedragscode
o De raad van bestuur legt een gedragscode vast die van toepassing is op de
leden van de raad van bestuur, de directie en het uitvoerende personeel en
verankert die in de statuten en het intern reglement.
o De gedragscode bevat minstens volgende elementen:
 de verplichting om integer te handelen;
 een onkostenregeling;
 een geschenkenregeling,
 procedures inzake belangenconflicten die waarborgen dat
gepercipieerde of daadwerkelijke belangenconflicten worden
gemeld en dat commerciële transacties met een derde partij
waarmee een bestuurslid een relatie heeft voorafgaand ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering of
een door de algemene vergadering gemandateerd orgaan.
o De raad van bestuur onderneemt stappen om te waarborgen dat alle
relevante actoren op de hoogte zijn van de inhoud van de code en de code
begrijpen.
o De raad van bestuur heeft de algemene vergadering in kennis gesteld van
de code.
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-

o De leden van de raad van bestuur, de directie en het uitvoerend personeel
hebben de code ondertekend.
Indicator 13: De raad van bestuur delegeert op gepaste wijze taken aan comités.
o De raad van bestuur legt het doel, de gedelegeerde taken en bevoegdheden,
samenstelling en rapporteringsverplichtingen van de comités vast in het
intern reglement.
o De raad van bestuur behoudt te allen tijde de bevoegdheid voor het nemen
van belangrijke beslissingen en het uiteenzetten van de strategie.
o Het intern reglement bepaalt dat de comités de mogelijkheid hebben hun
adviezen/beslissingen toe te lichten
o Het intern reglement bepaalt dat in het geval de raad van bestuur besluit af
te wijken van een advies/beslissing van een comité, dat gemotiveerd wordt
toegelicht.

Operationele doelstelling 6.3
Jaarlijks wordt er voldaan aan de verplichtingen van het GES decreet (gezond en
ethisch sporten decreet)
Meetplan
Indicator(en)
Meetnorm
Meetbron(nen)
Meetwijze
Meetfrequentie
Meetmoment(en)
Meeteigenaar/meetbewaker

GES decreet
Aftoetsen aan GES decreet
Website, interne documenten
Controle
Jaarlijks
December
Administratief directeur

Acties 2017

-

Jaarlijks aandacht vestigen op “veiligheid” via verschillende kanalen
In “het witte boek” wordt de nodige aandacht besteed factoren uit het GES decreet

Acties 2018
-

-

De federatie zal het “witte boek” up-to-date houden qua GES-gerelateerde
onderwerpen en indien noodzakelijk de nodige uitbreidingen toevoegen.
De federatie zal de leden blijven informeren omtrent GES-gerelateerde
onderwerpen, dit kan via de website, het tijdschrift of de nieuwsbrief.
De federatie voert het begrip “veiligheid” sportschieten hoog in het vaandel en zal
dit overdragen aan haar leden: bij sportinitiaties en het sportkamp is dit een
belangrijk item dat ook wordt gemeten onder de deelnemers. Ook in haar
communicatie zal er regelmatig aandacht zijn voor dit onderwerp.
Conform de samenwerkingsovereenkomst:
o De sportfederatie voert een preventief en reactief antidopingbeleid in lijn
met het Antidopingdecreet en de Wereld Antidopingcode. De federatie
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streeft een dopingvrije sport na en werkt daarbij nauw samen met NADO
Vlaanderen
o De sportfederatie neemt maatregelen die nodig en wenselijk zijn om het
kwaliteitsbeleid, preventiebeleid en reactiebeleid rond lichamelijke en
seksuele integriteit te verbeteren, om risico’s te verkleinen en om
incidenten te voorkomen en correct af te handelen.
Acties 2019
-

-

-

De federatie zal de GES gerelateerde onderwerpen verder opvolgen en indien
nodig verdere aanpassingen doen aan haar interne en externe mediakanalen (Witte
boek, tijdschrift , nieuwsbrief en interne documenten) zodat de leden op de hoogte
zijn van alle nieuwe informatie.
De federatie voert het begrip “veiligheid” sportschieten hoog in het vaandel en zal
dit overdragen aan haar leden: bij sportinitiaties en het sportkamp is dit een
belangrijk item dat ook wordt gemeten onder de deelnemers. Ook in haar
communicatie zal er regelmatig aandacht zijn voor dit onderwerp.
Conform de samenwerkingsovereenkomst:
o De sportfederatie voert een preventief en reactief antidopingbeleid in lijn
met het Antidopingdecreet en de Wereld Antidopingcode. De federatie
streeft een dopingvrije sport na en werkt daarbij nauw samen met NADO
Vlaanderen
o De sportfederatie neemt maatregelen die nodig en wenselijk zijn om het
kwaliteitsbeleid, preventiebeleid en reactiebeleid rond lichamelijke en
seksuele integriteit te verbeteren, om risico’s te verkleinen en om
incidenten te voorkomen en correct af te handelen. Hiervoor kan er
samengewerkt worden met externe organisaties.

Acties 2020
-

-

-

De federatie zal de GES gerelateerde onderwerpen verder opvolgen en indien
nodig verdere aanpassingen doen aan haar interne en externe mediakanalen (Witte
boek, tijdschrift , nieuwsbrief en interne documenten) zodat de leden op de hoogte
zijn van alle nieuwe informatie.
De federatie voert het begrip “veiligheid” sportschieten hoog in het vaandel en zal
dit overdragen aan haar leden: bij sportinitiaties en het sportkamp is dit een
belangrijk item dat ook wordt gemeten onder de deelnemers. Ook in haar
communicatie zal er regelmatig aandacht zijn voor dit onderwerp.
Conform de samenwerkingsovereenkomst:
o De sportfederatie voert een preventief en reactief antidopingbeleid in lijn
met het Antidopingdecreet en de Wereld Antidopingcode. De federatie
streeft een dopingvrije sport na en werkt daarbij nauw samen met NADO
Vlaanderen
o De sportfederatie neemt maatregelen die nodig en wenselijk zijn om het
kwaliteitsbeleid, preventiebeleid en reactiebeleid rond lichamelijke en
seksuele integriteit te verbeteren, om risico’s te verkleinen en om
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incidenten te voorkomen en correct af te handelen. Hiervoor kan er
samengewerkt worden met externe organisaties.

Overzicht acties 2018 ‐ SD 6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Acties bij SD 6
Criteria voor evaluatie harde indicatoren
invullen en evaluatie van mogelijke
tekortkomingen en deze oplijsten
Up to date houden criteria inzake harde
indicatoren
Uitwerken zachte indicator 1 stap 2
Uitwerken zachte indicator 2 stap 2
Uitwerken zachte indicator 3 stap 4
Uitwerken zachte indicator 4 stap 4
Uitwerken zachte indicator 9 stap 1
Uitwerken zachte indicator 13 stap 2
Up-to-date houden van het “witte boek” qua
GES gerelateerde onderwerpen
GES gerelateerde onderwerpen verspreiden
op de website, nieuwsbrief en tijdschrift
Veiligheid bij initiaties en op het sportkamp
centraal stellen
Onderwerpen omtrent veiligheid
verspreiden op de website, nieuwsbrief en
tijdschrift

TIMING
Januari 2018
Hele jaar
Najaar
Najaar
Najaar
Najaar
Najaar
Najaar
Hele jaar
Hele jaar
Zomer
Hele jaar

Overzicht acties 2019 ‐ SD 6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Acties bij SD 6
Checklist en timing opmaken voor niet
gerealiseerde criteria van de harde
indicatoren
Criteria die nog niet gerealiseerd zijn
verwezenlijken gedurende de komende twee
jaar
Uitwerken zachte indicator 1 stap 3
Uitwerken zachte indicator 2 stap 3
Uitwerken zachte indicator 3 stap 4
Uitwerken zachte indicator 4 stap 4
Uitwerken zachte indicator 9 stap 2
Uitwerken zachte indicator 13 stap 3
Up-to-date houden van het “witte boek” qua
GES gerelateerde onderwerpen
GES gerelateerde onderwerpen opvolgen en
verspreiden via “het witte boek”, de
website, nieuwsbrief en tijdschrift

TIMING
Begin 2019
2019 -2020
Eind 2019
Eind 2019
Eind 2019
Eind 2019
Eind 2019
Eind 2019
Doorheen 2019
Doorheen 2019
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10
11
12

Veiligheid bij initiaties en op het sportkamp
centraal stellen
Onderwerpen omtrent veiligheid
verspreiden op de website, nieuwsbrief en
tijdschrift
Samenwerking met externe organisaties
omtrent GES gerelateerde onderwerpen

Doorheen 2019
Doorheen 2019
Doorheen 2019

Overzicht acties 2020 ‐ SD 6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Acties bij SD 6
Criteria die nog niet gerealiseerd zijn ahv de
checklist verwezenlijken gedurende het
komende jaar.
Uitwerken zachte indicator 1 stap 3
Uitwerken zachte indicator 2 stap 4
Uitwerken zachte indicator 3 stap 4
Uitwerken zachte indicator 4 stap 4
Uitwerken zachte indicator 9 stap 3
Uitwerken zachte indicator 13 stap 4
Up-to-date houden van het “witte boek” qua
GES gerelateerde onderwerpen
GES gerelateerde onderwerpen opvolgen en
verspreiden via “het witte boek”, de
website, nieuwsbrief en tijdschrift
Veiligheid bij initiaties en op het sportkamp
centraal stellen
Onderwerpen omtrent veiligheid
verspreiden op de website, nieuwsbrief en
tijdschrift
Samenwerking met externe organisaties
omtrent GES gerelateerde onderwerpen

TIMING
2020
Eind 2020
Eind 2020
Eind 2020
Eind 2020
Eind 2020
Eind 2020
Doorheen 2020
Doorheen 2020
Doorheen 2020
Doorheen 2020
Doorheen 2020
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Sportkampen
1. Inleiding
Zie pagina 2-15 van luik 1
2. Missie
Zie pagina 16 van luik 1
3. Gegevensverzameling
3.1
1903
03/01/1933
1953
1963
2/03/1977
1978

1984
1980
1988
13/04/1999
1989
2000
13/07/2001
2001
08/06/2006
11/05/2006

Profiel van de organisatie
Oprichting Union des Sociétés de Tir de Belgique (USTB) een Nationale
organisatie
Nieuwe wapenwet gaat in voege
URSTB bestaat 50 jaar en wordt Koninklijk: Union Royal des Sociétés de
Tir de Belgique.
Oprichting van de Belgische federatie Kleischieten
Decreet op de sportfederaties gaat in voege
Opsplitsing in twee paritaire vleugels ten gevolge van het decreet op de
sportfederaties van 1977: Koninklijk Verbond der Belgische
Schuttersvereniging Nederlandstalige afdeling (KVBSV.na) en Union Royal
des Sociétés de Tir aille francophone (URSTB-f)
Eerste Olympische Spelen (Los Angeles) waar luchtdrukdisciplines worden
aangeboden.
Opsplitsing in twee paritaire vleugels van de Belgische kleifederatie:
Federatie kleischieten Vlaamse land (FKVL) en FSFSTC
Bronzen medaille door Frans Peeters op de Olympische spelen te Seoel:
discipline kleischieten trap
Nieuw decreet op de sportfederaties in voege wat de nadruk legt op de
confederaties.
Oprichting van de Vlaamse Schutterskonfederatie (VSK) die samengesteld
is uit: KVBSV.na, FKVL en Belgian Parcours Shooting Association (BPSA)
Opslorping van de Handboogliga in VSK met een naamsverandering naar
Vlaamse Koepel der Schietsportfederaties (VKS) tot gevolg.
Aangepast decreet op de sportfederaties in voege
Ontbinding van VKS en terug samenstelling naar VSK (KVBSV.na, FKVL
en BPSA)
Nieuwe wapenwet in voege
Hans van Temsche (18 jaar) koopt zonder enige vergunning een grootkaliber
wapen en pleegt hiermee een dubbele moord.
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01/01/2007
08/06/2007
2008
01/09/2008
2010
2012
08/2012
07/01/2015
13/11/2015
12/09/2015
12/06/201528/06/2015
09/10/201512/10/2015
22/03/2016
13/04/2016
08/08/2016

3.2

Amateursportfederatie FROS start met actief rekruteren van leden voor de
sporttak sportschieten. Hierdoor verliest VSK leden.
Decreet op de sportschutter en de uitvoeringsbesluiten gaan op 15/06/2007
in voege. Op 16/06/2007 worden meer dan 1400 sportschutterslicenties
afgeleverd door VSK.
1e niet gesubsidieerde medewerker komt in dienst
Aangepaste versie van de wapenwet gaat in voege
Herstructurering van VSK: opslorping van KVBSV.na en FKVL in de
nieuwe Vlaamse Schietsportkoepel vzw (VSK)
Eerste hernieuwing van de sportschutterslicentie wordt afgeleverd en derde
niet gesubsidieerde administratieve medewerker komt in dienst.
Zilveren medaille voor Lionel Cox op de Olympische spelen te Londen in de
discipline mannen: 50m liggend.
Aanslag op redactie Charlie Hebdo
Aanslagen in Parijs
Maxime Mottet verovert op het WCH in Lonato een quota plaats voor de
Olympische Spelen in RIO in 2016
Eerste editie van de Europese Spelen vindt plaats in Baku. Stephanie
Vercrusse vertegenwoordigd VSK
48ste World Military Shooting Championships, Daegu/Yeongcheon, Zuid
Korea.
Aanslag op de luchthaven in Zaventem en metro Brussel
Yannick Peeters behaalde Zilveren medaille op de ISSF worldcup te Rio de
Janeiro
Deelname van Maxime Mottet aan de Olympische Spelen 2016

Stakeholdersanalyse

Er werd een formulier opgesteld dat bezorgd werd aan alle bestuursleden, sporttechnische
directeuren, trainers en het personeel. Via dit formulier werd aan de hand van vragen gepolst
naar de SWOT-analyse van VSK. De resultaten werden gebundeld en gebruikt bij het
opstellen van de definitieve SWOT-analyse en de doelstellingen.
Verder werd er een bevraging bij de clubs gedaan. Alle clubverantwoordelijken werden
tijdens de Algemene Vergadering geïnformeerd over de werking van VSK en ontvingen
hetzelfde formulier dat aan de bestuursleden etc bezorgd werd. Ook deze resultaten werden
gebundeld en gebruikt bij het opstellen van de definitieve SWOT-analyse en de
doelstellingen.
Op de website is in het private gedeelte van de clubs, steeds een formulier beschikbaar waar
clubs suggesties kunnen doorgeven.
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3.3

Deelnemers
aantal

25
20
15
10
5
0
2012

3.4
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Locatie
Provinciaal domein Puyenbroeck
Wachtebeke
Provinciaal domein Puyenbroeck
Wachtebeke
Provinciaal domein Puyenbroeck
Wachtebeke
Provinciaal domein Puyenbroeck
Wachtebeke
Provinciaal domein Puyenbroeck
Wachtebeke
Sport Vlaanderen Hofstade
Sport Vlaanderen Hofstade
Provinciaal domein Puyenbroeck
Wachtebeke

4. Conclusies van de gegevensverzameling
Kansen
 K1. Sportkamp promoten via
initiaties in scholen
 K2. Olympische disciplines
in de picture zetten
 K3. Gediplomeerde
sportschutters aantrekken om

Bedreigingen
 B1. Negatief imago in de
pers
 B2. Afhankelijk van
subsidies
 B3. Vergrijzing van de
leden
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Sterktes
 S1. Ervaren en
gemotiveerde
begeleiders
 S2. Promotie via het
tijdschrift, nieuwsbrief,
website en sociale
media
 S3. Mooie locatie met
goed uitgeruste
infrastructuur.
 S4. Elektronische
wapens van VSK
 S5. Lesfiches worden
opgesteld door
gediplomeerde trainers
Zwaktes
 Z1. Te weinig
(positieve) bekendheid
bij het grote publiek
 Z2. Beperkte financiële
middelen
 Z3. Maaltijden
 Z4. Beperkt aantal
beschikbare
gediplomeerde trainers

het kamp te begeleiden
K4. Veiligheidsmaatregelen
en basisprincipes bijbrengen
aan jonge sportschutters



B4. Dalend aantal
deelnemers

INVESTEER
S1 + K4: gezien de ervaren en
gemotiveerde begeleiders kunnen we
de belangrijkste
veiligheidsmaatregelen en
basisprincipes op een enthousiaste
en boeiende manier overbrengen
naar de deelnemers
S2 + K4: gezien de lesfiches opgesteld
zijn door gediplomeerde trainers
kunnen we de veiligheidsmaatregelen
en basisprincipes op een correcte
manier aanleren aan de deelnemers

VERDEDIG
S2 + B4: gezien de sterke
communicatiemiddelen moeten
het mogelijk zijn om het leden
aantal opnieuw te doen stijgen.

BESLIS
Z4 +K1: Gezien de schietsport te
weinig (positieve) bekendheid heeft
bij het grote publiek moeten we extra
inzetten op het voeren van promotie
tijdens initiaties op scholen en
evenementen.

BEHEERS
Z4 + B3: Gezien het beperkte
aantal beschikbare gediplomeerde
trainers, moet VSK haar actief
trainersbestand blijven uitbreiden.

S2 + B3: Gezien de promotie via
het tijdschrift, nieuwsbrief, website
en sociale media en de vergrijzing
van onze leden moet het mogelijk
zijn dat minsten 50% van de
deelnemers nog geen lid is van de
sportfederatie

5. Strategische en operationele doelstellingen
Strategische doelstelling 7
Via de organisatie van sportkampen willen we jaarlijks 3 nieuwe jonge leden rekruteren.

Operationele doelstelling 7.1
VSK organiseert vanaf 2017 jaarlijks 1 sportkamp sportschieten.
Meetplan
Indicator(en)
Meetnorm
Meetbron(nen)
Meetwijze
Meetfrequentie
Meetmoment(en)
Meeteigenaar/meetbewaker

Aantal sportkampen
1
Kalender
Tellen
Jaarlijks
December
Medewerker 1

Acties 2017
95

-

VSK organiseert jaarlijks een sportkamp voor de beginnende sportschutters.
Hiermee tracht VSK extra jeugdleden te rekruteren en de sport te promoten. Dit
sportkamp gaat naar jaarlijkse gewoonte door op het provinciaal domein
Puyenbroeck.

Acties 2018
-

VSK organiseert jaarlijks een sportkamp voor de beginnende sportschutter.
Hiermee wordt getracht jongeren met geen of weinig ervaring zo veel plezier te
geven in het sportschieten dat ze zich wensen aan te sluiten bij een schietclub.
In 2018 wordt er van locatie en datum gewisseld om te proberen het vaste stramien
wat te doorbreken in de hoop zo meer jongeren te motiveren om deel te nemen.

Acties 2019
-

VSK organiseert jaarlijks een sportkamp voor de beginnende sportschutter.
Hiermee wordt getracht jongeren met geen of weinig ervaring zo veel plezier en
voldoening te geven in het sportschieten dat ze zich wensen aan te sluiten bij een
schietclub.

Acties 2020
-

VSK organiseert jaarlijks een sportkamp voor de beginnende sportschutter.
Hiermee wordt getracht jongeren met geen of weinig ervaring zo veel plezier en
voldoening te geven in het sportschieten dat ze zich wensen aan te sluiten bij een
schietclub.

Operationele doelstelling 7.2
Vanaf 2017 wil VSK minimum 15 deelnemers hebben voor het sportkamp
sportschieten.
Meetplan
Indicator(en)
Meetnorm
Meetbron(nen)
Meetwijze
Meetfrequentie
Meetmoment(en)
Meeteigenaar/meetbewaker

Aantal deelnemers
15
Deelnemerslijst
Tellen
Jaarlijks
December
Medewerker 1

Acties 2017
-

Er wordt promotie gevoerd voor het kamp via de website en de sociale media.
Verder wordt de affiche ook gepubliceerd in het tijdschrift en in de nieuwsbrief.
VSK zal ook promotie voeren op scholen, evenementen en jeugdbewegingen via
het project start with sportshooting.
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Acties 2018
-

-

VSK verbindt zich ertoe om in 2018 meer promotie te voeren buiten de eigen
communicatiemiddelen. Meer externe organisaties moeten aangesproken worden
om de publiciteit van het sportkamp verder uit te breiden. Ook zal de federatie
flyers voorzien die uitgedeeld kunnen worden aan jongeren met interesse in de
schietsport die gespot worden tijdens de initiatiedagen.
Een nieuwe locatie en een nieuwe dagplanning moeten helpen om deze
doelstelling te realiseren.

Acties 2019
-

VSK verbindt zich ertoe om in 2019 nog meer promotie te voeren buiten de eigen
communicatiemiddelen. Meer externe organisaties moeten aangesproken worden
om de publiciteit van het sportkamp verder uit te breiden. Ook zal de federatie
flyers voorzien die uitgedeeld kunnen worden aan jongeren met interesse in de
schietsport die gespot worden tijdens de initiatiedagen. Affiches sportkamp en
flyers worden verstuurd naar de gemeentes waar er initiaties zijn gegeven of die
dicht in de omgeving van de sportkamplocatie liggen.

Acties 2020
-

VSK is op goede weg deze doelstelling te halen na een aantal zwakkere jaren qua
deelnemersaantal. VSK zal proberen dit aantal te behouden door
promotiecampagne van de voorbije jaren te herhalen en indien er zich nieuwe
mogelijkheden voordoen mee op de kar te springen.

Operationele doelstelling 7.3
Ten minste 50% van de ingeschreven deelnemers hebben nog geen schietervaring voor
de aanvang van het kamp.
Meetplan
Indicator(en)
Meetnorm
Meetbron(nen)
Meetwijze
Meetfrequentie
Meetmoment(en)

Aantal deelnemers zonder schietervaring
Ten minste 50% geen ervaring
Inschrijvingsformulier
Telling
Jaarlijks
Juli

Meeteigenaar/meetbewaker

Medewerker 1

Acties 2017
-

Er wordt promotie gevoerd tijdens initiaties op scholen. In deze doelgroep
bevinden zich potentiële kandidaten zonder schietervaring.

97

Acties 2018
-

Deze acties komen overeen met de hierboven beschreven acties. Het meer
promotievoeren buiten de eigen communicatiemiddelen zodat meer jongeren van
buiten de sport op de hoogte zijn van de organisatie van het sportkamp.

Acties 2019
-

Meer dan 50% van de deelnemers aan het sportkamp 2018 hebben bijna geen
schietervaring alvorens ze aan het sportkamp deelnemen.
Er zal tijdens 2019 verder promotie gevoerd worden via de reeds bestaande
kanalen daarnaast zal VSK proberen de verspreiding uit te breiden met tenminste
één nieuw kanaal.

Acties 2020
-

Meer dan 50% van de deelnemers aan het sportkamp 2019 hadden bijna geen
schietervaring alvorens ze aan het sportkamp deelnemen.
Er zal tijdens 2020 verder promotie gevoerd worden via de reeds bestaande
kanalen daarnaast zal VSK proberen de verspreiding uit te breiden met tenminste
één nieuw kanaal.

Operationele doelstelling 7.4
De deelnemers van het sportkamp kennen nadien de belangrijkste
veiligheidsmaatregelen en basisprincipes van het luchtpistool- en luchtgeweerschieten.
Meetplan
Indicator(en)
Meetnorm
Meetbron(nen)
Meetwijze
Meetfrequentie
Meetmoment(en)
Meeteigenaar/meetbewaker

Kennis van deelnemers op het einde van het sportkamp
Basiskennis sportschieten van de deelnemers
Laatste les
Evalueren
Eenmalig
Eind sportkamp
Medewerker 1

Acties 2017

-

De begeleiders stellen voor elke training die ze geven een lesfiche op. In deze
lesfiches wordt voldoende aandacht besteed aan de veiligheidsmaatregelen en
basisprincipes.

Acties 2018
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-

Op het einde van de sportkamp wordt er bij de evaluatie ook navraag gedaan
omtrent de veiligheidsprincipes en moeten de deelnemers bewijzen de
voornaamste veiligheidsprincipes te kennen.
Bij voorbereidingen in het oog houden dat er voldoende aandacht is voor deze
elementen.

Acties 2019

-

-

Op het einde van de sportkamp wordt er bij de evaluatie ook navraag gedaan
omtrent de veiligheidsprincipes en moeten de deelnemers bewijzen de
voornaamste veiligheidsprincipes te kennen. Dit onderdeel wordt opgenomen in de
evaluatie van het sportkamp.
Bij voorbereidingen van het sportkamp in het oog houden dat er voldoende
aandacht is voor deze veiligheidselementen.

Acties 2020

-

-

Op het einde van de sportkamp wordt er bij de evaluatie ook navraag gedaan
omtrent de veiligheidsprincipes en moeten de deelnemers bewijzen de
voornaamste veiligheidsprincipes te kennen. Dit onderdeel wordt opgenomen in de
evaluatie van het sportkamp.
Bij voorbereidingen van het sportkamp in het oog houden dat er voldoende
aandacht is voor deze veiligheidselementen.

Operationele doelstelling 7.5
Het sportkamp wordt begeleid door minstens 2 gediplomeerde trainers voor
sportschutters.
Meetplan
Indicator(en)
Meetnorm
Meetbron(nen)
Meetwijze
Meetfrequentie
Meetmoment(en)
Meeteigenaar/meetbewaker

Aantal gediplomeerde begeleiders
2
Lijst van begeleiders
Tellen
Jaarlijks
December
Medewerker 1

Acties
- Er worden begeleider met diploma gecontacteerd om les te geven.
- Voor deze lesgevers wordt een contracten opgesteld.
Alle begeleiders worden vergoed voor hun geleverde prestaties
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Acties 2018
-

Het sportkamp wordt begeleid door twee vaste medewerkers met het juist diploma
om te mogen lesgeven. In 2018 zullen dezelfde personen aangesproken worden.
Voor de nevenactiviteiten wordt er beroep gedaan op jongere mensen om zo
dichter bij de leefwereld van de jongeren te blijven. Deze mensen doen aan
sportschieten en zijn verbonden met speelpleinwerking en hebben ervaring in het
geven van sportkampen.

Acties 2019
-

-

Het sportkamp wordt begeleid door een vaste medewerker met het juist diploma
om te mogen lesgeven. Dit ten gevolge van de richtlijnen die het decreet oplegt
naar gelang het aantal trainers per hoeveelheid deelnemers per sportkamp In 2019
zullen dezelfde personen aangesproken worden.
Voor de nevenactiviteiten wordt er beroep gedaan op jongere mensen om zo
dichter bij de leefwereld van de jongeren te blijven. Deze mensen doen aan
sportschieten en zijn verbonden met speelpleinwerking en hebben ervaring in het
geven van sportkampen.

Acties 2020
-

-

Het sportkamp wordt begeleid door een vaste medewerker met het juist diploma
om te mogen lesgeven. Dit ten gevolge van de richtlijnen die het decreet oplegt
naar gelang het aantal trainers per hoeveelheid deelnemers per sportkamp In 2020
zullen dezelfde personen aangesproken worden.
Voor de nevenactiviteiten wordt er beroep gedaan op jongere mensen om zo
dichter bij de leefwereld van de jongeren te blijven. Deze mensen doen aan
sportschieten en zijn verbonden met speelpleinwerking en hebben ervaring in het
geven van sportkampen

Overzicht acties 2018 ‐ SD 7

1
2
3
4
5
6
7

Acties bij SD 7
Organisatie sportkamp 2018
Nieuw activiteitenprogramma opstellen
Flyers drukken en uitdelen aan
geïnteresseerde jongeren
Zoeken naar externe organisaties voor
promotie sportkamp
Evaluatie van kennis van
veiligheidsprincipes
2 gediplomeerde aanspreken voor het
sportschieten te begeleiden
Een persoon voor de nevenactiviteiten
aanspreken

TIMING
Augustus 2018
Maart – april 2018
April – juni 2018
Maart 2018
Augustus 2018
Februari 2018
Februari 2018

Overzicht acties 2019 ‐ SD 7

Acties bij SD 7

TIMING
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1
2
3
4
5
6
7

Organisatie sportkamp 2019
Affiches verspreiden via Vlaamse gemeentes
Flyers drukken en uitdelen aan
geïnteresseerde jongeren
Zoeken naar nieuw externe organisaties voor
promotie sportkamp
Evaluatie van kennis van
veiligheidsprincipes deelnemers sportkamp
1 of 2 gediplomeerde trainers aanspreken
voor het sportkamp 2019 te begeleiden
Een persoon voor de nevenactiviteiten
aanspreken

Zomer 2019
Februari – juni 2019
Februari – juni 2019
Maart 2019
Zomer 2019
Februari 2019
Februari 2019

Overzicht acties 2020 ‐ SD 7

1
2
3
4
5
6
7

Acties bij SD 7
Organisatie sportkamp 2020
Affiches verspreiden via Vlaamse gemeentes
Flyers drukken en uitdelen aan
geïnteresseerde jongeren
Zoeken naar nieuw externe organisaties voor
promotie sportkamp
Evaluatie van kennis van
veiligheidsprincipes deelnemers sportkamp
1 of 2 gediplomeerde trainers aanspreken
voor het sportkamp 2020 te begeleiden
Een persoon voor de nevenactiviteiten
aanspreken

TIMING
Zomer 2020
Februari – juni 2020
Februari – juni 2020
Maart 2020
Zomer 2020
Februari 2020
Februari 2020
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Topsport
Strategische doelstelling 8
Tegen eind 2020 is de topsportwerking afgestemd op het UV Topsport

Operationele doelstelling 8.1
De topsportcommissie voert haar taken conform het decreet en UV-topsport uit.
Acties 2018
- De topsportcommissie vergadert op regelmatige basis en werkt het
topsportbeleid uit. De volledige werking topsport wordt gerapporteerd op de
gevraagde wijze.
Acties 2019
- De topsportcommissie vergadert op regelmatige basis en werkt het
topsportbeleid uit. De volledige werking topsport wordt gerapporteerd op de
gevraagde wijze.
Acties 2020
- De topsportcommissie vergadert op regelmatige basis en werkt het
topsportbeleid verder uit. De volledige werking topsport wordt gerapporteerd
op de gevraagde wijze.
Overzicht acties 2018 ‐ SD 8

1

Acties bij SD 8
Vergaderingen topsportcommissie

TIMING
Hele jaar

Overzicht acties 2019 ‐ SD 8

1

Acties bij SD 8
Vergaderingen topsportcommissie

TIMING
Hele jaar

Overzicht acties 2020 ‐ SD 8

1

Acties bij SD 8
Vergaderingen topsportcommissie

TIMING
Hele jaar
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