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1.1. Strategische doelstellingen 

 

Strategische doelstelling 1: 

In kaart brengen van de provinciale competities 

 
 

Strategische doelstelling 2: 

Bespreking van de resultaten van de eerste enquête 

 
 

Strategische doelstelling 3: 

Opstellen enquête 2 met terugkoppeling naar eerste enquête 

 

 

Strategische doelstelling 4: 

Oplossingen bekijken om het Vlaams Jeugdcriterium te hervormen. 

 

 

Strategische doelstelling 5: 

Probleem van de dames die te weinig in de damescompetitie aantreden. 

 
 

Strategische doelstelling 6: 

Verdere ontwikkeling van het tornooiprogramma. 

 

 

Strategische doelstelling 7: 

Promotie van het tornooiprogramma en competitieprogramma 
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1.2. Operationale doelstellingen 

SD1: In kaart brengen provinciale competities 

• Gegevens seizoen 2014-2015 bekijken 

• Eventuele aanpassingen voorstellen aan de provincies 

 

SD2: Bespreking resultaten enquête 1 

• Verwerken van de resultaten 

• Resultaten voorleggen aan de leden van de Algemene Vergadering 

 

SD3:  Opstellen enquête 2 

• Terugkoppeling naar de resultaten van de eerste enquête 

• Rekening houdend met de opmerkingen van enquête 1 een tweede enquête opstellen 

 

SD4: Vlaams Jeugdcriterium hervormen 

• Problematiek in kaart brengen 

• Aanpassen systeem indien nodig 

 

SD5: Dames die te weinig in de damescompetitie aantreden 

• Mogelijkheden bekijken om damescompetitie aantrekkelijker te maken. 

• Nieuw systeem in voege laten treden.  

 

SD6:  Verdere ontwikkeling van het tornooi-programma 

• Tornooi-programma op punt stellen. 

• Promoten van het tornooi-programma bij de clubs. 

 

SD7:  Promotie van het tornooi- en wedstrijdprogramma 

• Beide programma’s up to date houden met alle reglementswijzigingen 

• Promoten van beide programma’s bij de clubs 
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1.3. Effectenmeting 

Overzicht provinciale competities: 

 

Antwerpen: 

• Jeugdcompetitie: open voor alle jeugdspelers (tot en met -21-jarigen) met diverse reeksen 

gaande van Superafdeling tot en met afdeling 3. Er wordt in 2 fases gespeeld. Systeem is 3 tegen 

3 met ook een dubbelspel. 

• Damescompetitie: 1 provinciale reeks met 4 deelnemende ploegen. Hier wordt het traditionele 3 

tegen 3 gespeeld met dubbelspel. 

• Veteranencompetitie: geen officiële veteranencompetitie 

 

Limburg-Kempen: 

• Jeugdcompetitie: Aparte opsplitsing qua leeftijd. Enerzijds preminiemen en miniemen, en 

anderzijds cadetten, junioren en -21-jarigen samen. Ook hier wordt de competitie in twee fases 

afgewerkt. En ook hier is het systeem 3 tegen 3 met dubbelspel. 

• Damescompetitie: 1 provinciale reeks met 7 ingeschreven teams. Ook hier wordt het traditionele 

3 tegen 3 gespeeld met dubbelspel. 

• Veteranencompetitie: 1 provinciale reeksen met 8 ploegen. Alle leeftijden spelen door elkaar. 

 

Oost-Vlaanderen: 

• Jeugdcompetitie: 3 reeksen met een opdeling van de teams qua sterkte. Er wordt geen 

opsplitsing gemaakt qua leeftijd (iederen tot en met junior mag deelnemen). Er wordt gespeeld 

met heen- en terugronde. Ook hier wordt 3 tegen 3 gespeeld met dubbelspel. 

• Damescompetitie: 1 provinciale reeks met 2 ingeschreven ploegen. Deze competitie gaat door 

op één en dezelfde dag. Ook hier wordt gewoon 3 tegen 3 gespeeld met dubbelspel.  

• Veteranencompetitie: 3 provinciale reeksen die opgesplitst worden in de 40+ en “de rest”. 

Hierdoor zijn het kleine reeksen van 5 à 6 teams maximaal waar een heen- en terugronde wordt 

gespeeld. In totaal 18 ingeschreven ploegen. 
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Vlaams-Brabant en Brussel: 

• Jeugdcompetitie: Geen jeugdcompetitie, maar wel een speciale 5de provinciale waarbij steeds 

maximaal 1 volwassen speler mag meedoen per ploeg. Hier dus 4 tegen 4 zoals in de normale 

competitie. 

• Damescompetitie: 1 provinciale reeks met 4 ingeschreven ploegen. Het systeem is hetzelfde als 

in de overige provincies, namelijk 3 tegen 3 met dubbelspel. 

• Veteranencompetitie: Er is een officële interclub die doorgaat op 1 dag waar de teams dan 

strijden voor de titel van 40+, 50+, 60+, …. Daarnaast is er ook een “onofficiële” competitie 

(resultaten tellen wel mee op de uitslagenkaart) waarbij alle veteranen kunnen aantreden. Hier 

zijn er dan drie provinciale reeksen met per reeks maximaal 5 ingeschreven ploegen.  

 

West-Vlaanderen: 

• Jeugdcompetitie: Een jeugdcompetitie met een verdeling op basis van ligging (noorden of zuiden 

van de provincie). Hier wordt nadien een finaledag gespeeld met alle ploegen op basis van de 

eindstand in de eigen reeks. De leeftijd is beperkt tot preminiemen en miniemen. Hier wordt er 

twee tegen twee gespeeld, met ook een dubbelspel. 

• Damescompetitie: 1 provinciale reeks met 4 ingeschreven ploegen. En ook hier is het systeem 3 

tegen 3 met dubbelspel. 

• Veteranencompetitie: 1 provinciale reeks met 7 ploegen. Bij aanvang kan aangegeven worden in 

welke reeks ze wensen te spelen (40+, 50+, 60+,…) maar uiteindelijk speelt iedereen tegen 

iedereen gezien het geringe aantal inschrijvingen.  

 

Vlaams Jeugdcriterium hervormen: 

 

Verschillende mogelijkheden werden aan het Technische Comité voorgelegd: 

• Gemengde reeksen (jongens en meisjes samen op basis van leeftijd) 

• Gemengde reeksen (leeftijden door elkaar op basis van klassement) 

• Combinatie van bovenstaande mogelijkheden 

• Afschaffing van de miniemen 1 reeks 

• Afschaffing van Vlaams Jeugdcriterium en totaal nieuw systeem ontwikkelen 

 

Damesproblematiek: 

 

De resultaten zoals die in de enquête naar voren kwamen werden voorgelegd aan de leden van de Algemene 

Vergadering.  

 

Ontwikkeling tornooi-programma: 
 

• Jaarlijkse vergadering met de informatici 
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• Jaarlijkse aanpassingen aan het programma (dringende zaken worden zo spoedig mogelijk 

opgelost) 

 

Ontwikkeling competitie-programma: 
 

• Jaarlijkse vergadering met de informatici 

• Jaarlijkse aanpassingen aan het programma (dringende zaken worden zo spoedig mogelijk 

opgelost) 

 

  



 

 8 

 

1.4. Overzicht - acties 

 

Resultaat bespreking enquête 1: 
 

• Alle resultaten werden voorgelegd aan de leden van de Algemene Vergadering. 

• Bespreking volgde dan op de Algemene Vergadering 

• Op de tweede Algemene Vergadering werd dit opnieuw besproken 

• Een tweede enquête was niet opportuun volgens de leden van de AV 

 

Overzicht provinciale competities: 
 

• Opvolgen provinciale competities 

• Verzamelen gegevens 

 

Hervormen Vlaams Jeugdcriterium: 
 

• Nieuwe systemen bedenken 

• Diverse mogelijkheden voorleggen aan de bevoegde commissie 

• Opvolgen van de beslissingen van de bevoegde commissie 

 

Damesproblematiek: 
 

• Enquête opgesteld met daarin onder ander aandacht voor de damesproblematiek (142 clubs 

hebben hierop gereageerd) 

• Verzameling van de gegevens 

• Verwerking van de resultaten 

• Voorleggen van de gegevens aan de leden van de Algemene Vergadering 

 

Tornooi-programma: 
 

• Verzamelen van de foutmeldingen die binnen komen 

• Verbeteringen bijhouden en voorstellen aan de informatici 

• Jaarlijkse vergadering waar problemen en voorstellen op tafel worden gelegd 

• Reglementswijzigingen doorgeven aan de informatici 

• Telefonische paraatheid bij problemen met het programma 
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Competitie-programma: 
 

• Verzamelen van de foutmeldingen die binnen komen 

• Verbeteringen bijhouden en voorstellen aan de informatici 

• Jaarlijkse vergadering waar problemen en voorstellen op tafel worden gelegd 

• Reglementswijzigingen doorgeven aan de informatici 

• Telefonische paraatheid bij problemen met het programma 

 

 

  



 

 10 

 

1.5 Evaluatie - Conclusie 

 

Er werd een overzicht gemaakt van de provinciale competities. Het is al belangrijk om te weten dat bij 

de veteranen en de damescompetitie iedere provincie hetzelfde systeem hanteert. En ook bij de jeugd 

wordt dit systeem meestal gebruikt (behalve in West-Vlaanderen). Er is bij de jeugdcompetitie wel in 

iedere provincie iets anders t.o.v. de andere provincies. Nu dient bekeken te worden welke systemen 

het meeste kans maken op succes vooraleer we voorstellen kunnen doen aan de provincies, die zelf 

instaan voor de organisatie van hun provinciale competities. We bemerken wel een vermindering van de 

ploegen in de damescompetities en de veteranencompetities in vergelijking met 2013. 

 

Er volgde opnieuw een bespreking met de verantwoordelijke van het Vlaams Jeugdcriterium. Opnieuw 

werd na overleg beslist om het huidige systeem voorlopig te behouden gezien de “groei” van het Vlaams 

Jeugdcriterium wat stagneert. De reeksen bij de miniemen zijn momenteel niet zo groot bezet zoals 

voorgaande jaren, waardoor het belangrijkste aspect nog steeds ligt op de deelname van de 

allerjongsten. Er wordt wel gekeken om een beurtrol te organiseren tussen Oost-Vlaanderen, 

Antwerpen en Vlaams-Brabant om de aparte fases door te laten gaan. In Vlaams-Brabant gaat 

momenteel de finalefase door, maar zo hebben zij nooit de kans om aan een “gewone” fase deel te 

nemen. Dit werd verder opgevolgd door het Technisch Comité. In 2015 wordt dit opnieuw bekeken. 

 

De damesproblematiek werd opgenomen in de enquête van 2013. Zo konden we een goed eerste 

overzicht krijgen van de wensen en verzuchtingen van de clubs zelf. Zo waren er van de 142 clubs (40 

clubs hebben de enquête niet ingevuld) maar liefst 66 clubs die 0 tot 3 dames hebben, neem daarbij nog 

eens de 39 clubs die 4 tot 6 dames hebben en dan kom je al tot de vaststelling dat er maar liefst 105 

clubs zijn die maximaal 6 dames hebben. Voor een herenploeg moet je vanaf 6 spelers inschrijven. Dat 

wil dus zeggen dat er slechts 37 clubs in aanmerking komen om een damesploeg in te schrijven. Hier 

moeten we ook melden dat er uiteraard ook clubs zijn die zelfs met minder dan 7 dames een 

damesploeg hebben ingeschreven. Zo zijn er in 2013 6 clubs. Daarnaast zijn er ook 15 clubs met meer 

dan 6 dames die geen damesploeg hebben ingeschreven. En zo komen we dus aan totaal aan 28 clubs in 

heel Vlaanderen die een damesploeg of damesploegen inschreven. En dit verdeeld over de vijf 

provincies. Het ontwikkelen van een volledige damesinterclub is dus zeker geen sinecure. 

 

Doordat er zoveel clubs zijn met zo weinig dames, is het dan ook logisch dat de hoofdreden van niet-

inschrijving van een damesploeg het feit is dat ze gewoonweg te weinig dames hebben. Daarnaast 

waren er ook 45 clubs die aangaven dat de dames zelf niet geïnteresseerd zijn in de damescompetitie, 

terwijl 4 clubs er bewust voor kozen om geen ploeg in te schrijven. Sommige clubs hadden ook andere 

redenen om geen damesploegen in te schrijven. Hier een korte bloemlezing: het niveau tussen mijn 

eerste speelster (A-niveau) en mijn tweede speelster (D-niveau) is veel te groot. Vier van de zes dames 

zijn recreatief aangesloten, de dames spelen bij ons geen competitie, onze dames spelen liever bij de 

heren, onze dames spelen mee in de jeugdcompetitie, … 
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Een bespreking van de resultaten van de damesproblematiek kwam meermaals aan bod tijdens diverse 

commissie-vergaderingen. Jammer genoeg in 2014 zonder resultaat. Dit punt werd dan ook 

overgedragen aan de Nationale Technische en Evenementencommissie. Zij bekijken dit punt mee verder 

voor het seizoen 2015-2016 

 

Het tornooi-programma is nog steeds in volle ontwikkeling. We hadden gehoopt om in 2014 een 

volledig nieuwe versie voor te stellen. Dit is echter niet gelukt door onze vrijwillige medewerkers. Het 

huidige programma voldoet wel voor de meeste clubs, maar als federatie wensen we onze clubs een zo 

goed mogelijke service aan te kunnen bieden. Dit programma is kosteloos voor onze clubs, maar is 

momenteel nog niet bekend genoeg bij onze clubs. Het wordt dan ook één van onze doelstellingen om 

het tornooi-programma wat meer te promoten. Wanneer er echter een volledig nieuwe versie 

ontwikkeld wordt, dan is het logisch dat deze eerst een proefperiode doorgaat. 

 

Voor het competitieprogramma kijken we ook steeds voor verbeteringen. We hebben dan ook in 2014 

ons akkoord gegeven om een nieuwe online-versie te ontwikkelen, zodat de dag zelf de wedstrijden live 

gevolgd kunnen worden. We hopen dit in het seizoen 2015-2016 in voege te brengen.  

 

Ten slotte werd beslist om geen tweede enquête uit te brengen in 2014. We bekijken nog of het in 2015 

nog opportuun is om dit te organiseren. Te veel vragen is niet goed, maar als we te weinig vragen, dan 

komt er uiteraard ook weinig info binnen. We kijken hoogstwaarschijnljik uit voor een andere manier 

om deze info te vergaren. 
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BO2 
 

ORGANISEREN VAN 

RECREATIEVE 

SPORTBEOEFENING VOOR 

KINDEREN, JONGEREN, 

VOLWASSENEN EN 

SENIOREN 
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2.1 Strategische doelstellingen 

 

1. Verhogen van het aantal aangesloten recreanten met 10% tegen 30/06/2016 in vergelijking met 

de situatie van 30/06/2012 

2. Stimuleren van recreantenactiviteiten in de clubs 

3. Creëren van een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen 

  



 

 14 

 

2.2 Operationele doelstellingen 

 

SD 1 “Verhogen van het aantal aangesloten recreanten met 10% tegen 30/06/2016 in vergelijking 

met de situatie van 30/06/2012”  

1. Jaarlijks meten van het aantal aangesloten recreanten op 30/06 

2. Organiseren van Vlaamse Criteriums voor (aangesloten) Recreanten 

 

SD 2 “Stimuleren van recreantenactiviteiten in de clubs”  

1. Jaarlijks meten van het aantal recreantenactiviteiten per provincie 

2. Verder uitwerken en promoten van ons draaiboek voor recreantenactiviteiten, zodat meer 

clubs hiervan gebruik maken 

 

SD 3 “Creëren van een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen”  

1. Meer jonge kinderen betrekken in een recreatief en leerzaam kader 
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2.3 Resultaten Effectmeting 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

RECREANTENACTIVITEITEN          

Aantal activiteiten voor recreanten op Landelijk 

niveau 
2 2 1  

 

Aantal activiteiten voor recreanten op Provinciaal 

niveau 
1 2 2  

 

Aantal activiteiten voor recreanten op clubniveau 

(niet duurzaam aanbod) 
14 7 17   

Aantal clubs met wekelijkse activiteiten voor 

recreanten (duurzaam aanbod) 
1 7 9   

Aantal clubs met een gevarieerd bewegingsaanbod 

voor jonge kinderen 
6 11 12  

 

      

LEDENAANTALLEN     
 

Aantal recreanten 879 1013 1018  
 

Aantal kinderen jonger dan 10 jaar 182 344 450  
 

Totaal aantal leden 8381 8834 8775  
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2.4 Evaluatie van de effectmeting 

SD 1 “Verhogen van het aantal aangesloten recreanten met 10% tegen 30/06/2016 in vergelijking 

met de situatie van 30/06/2012”  

• In 2014 telden we 15,8% meer aangesloten recreanten in vergelijking met 2012. 

• Helaas blijken deze aangesloten recreanten steeds moeilijk te mobiliseren voor onze Vlaamse 

recreantencriteriums. Na een onsuccesvol herfstcriterium van 2013, werd het lentecriterium 

van 2014 overgeslagen om na te denken over een andere formule. Vandaar zie je in onze 

effectenmeting nu ook maar 1 activiteit op landelijk niveau. In plaats van de doelgroep af te 

bakenen volgens statuut van aansluiting (recreant), hebben we die herbepaald op vlak van 

niveau (Niet-Geklasseerd) en leeftijd (Volwassen). De praktijk leert ons namelijk dat 

volwassen NG’s uit de recreatie dikwijls niet moeten onderdoen voor volwassen NG’s uit de 

competitie, integendeel. Met deze nieuwe en bovendien unieke formulie blijft het recreatief 

karakter behouden en creëerden we een bredere doelgroep. Ons allereerste NG-criterium 

voor volwassenen van 16 november 2014 in Vilvoorde was meteen een groter succes dan alle 

voorgaande recreantencriteriums. We ontvingen 32 deelnemers, bestaande uit een mix van 

recreanten en competitieve spelers. Zelfs enkele niet-aangesloten spelers kwamen proeven 

en de sfeer was bijzonder goed. 

 

SD 2 “Stimuleren van recreantenactiviteiten in de clubs”  

• Het aantal geregistreerde niet-duurzame recreantenactiviteiten in de clubs is in 2014 

opnieuw gestegen t.o.v. 2013. Het gaat hier dikwijls over activiteiten voor recreanten die 

geïntegreerd zijn in andere activiteiten. Het aantal schommelt jaarlijks, maar blijft over de 

jaren heen gemiddeld ongeveer gelijk. 

• Sinds 2014 is, met de komst van het laagdrempelig en innovatief project KING PONG, onze 

onderteuning voor duurzame recreantenactiviteiten in de clubs er sterk op vooruit gegaan. 

Reeds 36 clubs registreerden zich voor een account van onze web-applicatie, die hen 

inhoudelijk helpt bij het organiseren van activiteiten. In 2014 registreerden er al 9 clubs 

activiteiten in de web-app. Meer zullen volgen. 

 

SD 3 “Creëren van een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen”  

• Door het aanbieden van een aangepast recreatief en leerzaam kader voor jonge kinderen is 

het aantal leden onder de 10 jaar sterk toegenomen sinds 2012 en verder gegroeid in 2014. 

Dit is voornamelijk te danken aan Multimove. De aansluiting met King Pong werd vanaf 2014 

in gang gezet. 
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2.5 Acties/Activiteiten 

Landelijk: 

Op landelijk niveau worden jaarlijks twee Vlaamse Criteriums voor Recreanten georganiseerd. 

Zoals bij de evaluatie van SD1 beschreven, was er geen lentecriterium omwille van de 

hervoring van de formule. Het herfstcriterium is doorgegaan op 16 november 2014 in Vilvoorde. 

Provinciaal: 

In de provincie Limburg/Kempen bestaat er een duurzame recreatie- en vrijetijdscompetitie. De 

provincie organiseerde ook de Nacht der dubbels voor vrijetijdsspelers in Alken op 7 februari 

2014. 

Club: 

Duurzame activiteiten: Alle clubs die activiteitein hadden met betrekking tot King Pong, werden 

opgenomen in de meting als duurzaam aanbod. Alle clubs die activiteitein hadden met 

betrekking tot Multimove, werden opgenomen in de meting als gevarieerd bewegingsaanbod 

voor jonge kinderen. 

Andere activiteiten: Sporadische of jaarlijkse clubactiviteiten waarvan we doorgaans op de 

hoogte komen via promotie, werden geregistreerd als niet-duurzame activeiten. 

 

 

2.6 Evaluatie van de acties/activiteiten 

 

Zie 2.4 
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BO3 
 

ORGANISEREN VAN 

KADERVORMING EN 

BIJSCHOLING 
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3.1 Strategische doelstelling BO3 

 

Strategische doelstelling 1: 

Het vermeerderen van het aantal gevormde en bijgeschoolde trainers, scheidsrechters en 

bestuursleden tegenover de meting van 1 januari 2013. 

 
 

Strategische doelstelling 2: 

Kwaliteitsbewaking van de gevormde en bijgeschoolde trainers en scheidsrechters 

 

 

Strategische doelstelling 3: 

Rekrutering van potentiële trainers en scheidsrechters: 
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3.2 Operationele doelstellingen 

 

SD1 Sporttechnisch: 

• Jaarlijks 50 trainers vormen en of tot een hoger niveau laten doorstromen. 

• Jaarlijks 50 trainers bijscholen op provinciaal en landelijk vlak. 

SD1 Administratief: 

• Jaarlijks 20 scheidsrechters vormen en of tot een hoger niveau laten doorstromen. 

SD1 Bestuurlijk: 

• Opnemen van de bestuurlijke en administratieve bijscholingen op de VTTL website.  

 

SD2 Sporttechnisch: 

• Invoeren van een coachlicentie tegen 1/8/2013 zodat via de ledendatabase actieve trainers 

kunnen onderscheiden worden van gevormde trainers. 

• Aanpassen database VTTL tegen 1/1/2015 zodat alle aangesloten trainers kunnen 

opgezocht worden via deze web applicatie. 

SD2 Administratief: 

• 1 cursustekst voor alle scheidsrechtersopleidingen op Vlaams niveau tegen 1/1/2014. 
 

SD3 Sporttechnisch: 

• Promotiecampagne opzetten voor de brevettenactie van de Vlaamse Tafeltennisliga zodat 

tegen 31/12/2015 de eerste cursisten hun toelatingsproef voor de initiator cursus 

behaalden via deze actie.  

SD3 Administratief: 

• Promotiecampagne starten in 2014 om jongeren aan te zetten tot het volgen van een 

scheidsrechter cursus. 

• Scheidsrechter cursus organiseren in 2014 voor -21 jarigen 
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3.3 Effectenmeting 

Aantal georganiseerde trainers modules  

 # modules 

georganiseerd in 

2014 

# modules 

afgerond in 

2014 

# Deelnemers 2014 

(op de afgeronde 

modules)** 

# 

Geslaagden 

2014 

# Niet-

Geslaagden 

2014 

Aspirant-

Initiator 
0     

Initiator M1 2 1 23 22 1 

M2 2 1 24 22 2 

M3 2 1 24 23 1 

M4 1 1 38 38 0 

Instructeur B 

M2 
     

M3      

M4      

Trainer B M2 0     

M3 0     

M4 0     

Trainer A M2 0     

M3 0     

M4 0     

 

* Stand van zaken op 31/12/2014 

** Aantal deelnemers = SOM[aantal geslaagde + aantal niet-geslaagde + aantal ingeschreven cursisten] 
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Kwalificatiegraad trainers Vlaamse Tafeltennisliga: 

In onderstaande tabel en grafiek wordt de Kwalificatiegraad, Trainersgraad en Gediplomeerde Trainersgraad 

in kaart gebracht. Deze data, geordend per provincie, kunnen blinde vlekken blootleggen en zo aanpassingen 

in de toekomstige opleidingsplannen faciliteren.  

 

Vlaamse 

Tafeltennisliga 

Antwerpen Limburg Oost-

Vlaanderen 

Vlaams-

Brabant 

West-

Vlaanderen 

Eindtotaal 

Kwalificatiegraad 69% 71% 74% 69% 72% 71% 

Trainersgraad 1/14 1/16 1/20 1/12 1/22 1/16 

Gediplomeerde 

Trainersgraad 
1/21 1/22 1/27 1/17 1/31 1/23 

 

De Kwalificatiegraad is het aantal gediplomeerde trainers op het totaal aantal (doorgegeven) trainers 

De Trainersgraad is het aantal trainers per aantal leden 

De Gediplomeerde Trainersgraad is het aantal gekwalificeerde trainers per aantal leden 

Bron: Gegevens Vlaamse Tafeltennisliga vzw (2014) 

 

 

 

Toelichting: 

De VTTL heeft stappen ondernomen om deze gegevens permanent uit de ladendatabase te kunnen halen. De 

velden werden gecreëerd en nu dienen de nodige acties ondernomen worden zodat de clubs hun informatie 

ingeven. 
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3.4 Overzicht acties 

Sporttechnisch vlak: 
• 1 aspirant initiator per provincie 

- Realisatie: / 

• 1 Initiatoropleiding te West Vlaanderen en 1 Initiatoropleiding te Limburg 

� Initiator in Menen (WVL) en Sint-Truiden (LIM) 

• Screening van alle opleidingsniveaus – remediëring van alle opleidingsstramienen 

� Screening Initiator, Trainer B en Trainer A voltooid 

� Opleidingsstramienen Aspirant-Initiator, Initiator, Trainer B en Trainer A geremedieerd, 

goedgekeurd door de Denkcel Tafeltennis en actief op VOTAS 

• Remediëring van de volledige cursustekst Initiator Tafeltennis (inhoud + lay-out) 

� Alle vakken inhoudelijk volledig geremedieerd conform de screening + lay-out 

� Stagemodule volledig vernieuwd + stagehandleiding uitgeschreven 

• Voorbereiding van de cursusorganisatie Trainer A Tafeltennis (2015-2016) 

� Herwerkte toelatingsvoorwaarden, portfolio in functie van intake gesprek, visietekst Trainer A 

Tafeltennis en stageopdrachten Trainer A opgesteld, goedgekeurd door de DC Tafeltennis en 

gepubliceerd op VTTL-website 

• Vernieuwing van de procedure toelatingsproeven Initiator Tafeltennis 

� In werking vanaf zomer 2014 

• Organisatie bijscholingen voor trainers 

� VTTL-bijscholing (24 mei 2014) 

� Limburg (oktober 2014) 

• Organisatie docentenbijscholing (nieuwe opleidingsstramienen + INI TT + stage) 

� Brussel (16 december 2014) 

• Opstellen brevetten voor deelnemers aan sportkampen: Realisaties: / 

 

 

 

Bestuurs vlak: 
Opleiding: � Sportac opleidingen werden gepubliceerd in de Baak 

nieuwsbrief. 

Bijscholing � Geen centrale bijscholing in 2014 wegens de 

bestuursverkiezingen tijdens de AV van 24 mei. 

 
 
 
Administratief vlak: 

Opleiding: � Administratieve bijscholingen werden gepubliceerd in 

Baak 

� 1 scheidsrechters opleidingen werden georganiseerd op 

15/11 te Eeklo 

Bijscholing � 1 jaarlijkse centrale scheidsrechter bijscholing werd 

georganiseerd op 30/8 
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3.5 Evaluatie - Conclusie 

 

Op welke vlakken hebben we onze sterke punten verbeterd? 

De aanwezige potentiele docenten werden aangesproken en ingezet in de werking. Dit gaf een 

vernieuwde dynamiek in de werking. 

Welke zwakke punten hebben we dit jaar verbeterd? 

De initiator cursus werd vernieuwd – de stramienen zijn eenduidiger gemaakt. De visietekst trainer A 

gaf de opleiding trainer A vorm. 

Welke opportuniteiten hebben we dit jaar getracht te benutten? 

We hebben getracht om Hans Vangrunderbeek (MSJO) zoveel mogelijk te ondersteunen zodat wij zo 

optimaal mogelijk gebruik zouden kunnen maken van Hans. 

Welke bedreigingen hebben we getracht in te perken? 

Het tekort aan docenten – verouderde cursussen – sportspecifieke bijscholingen 

. 
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BO4 
 

BEGELEIDINGS EN 

INFORMATIEPLICHT 
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4.1. Strategische doelstellingen 
 

Strategische doelstelling 1: 

Begeleiding op bestuurlijk – administratief vlak: opstellen leidraad waaraan clubs 

moeten voldoen om wettelijk in orde te zijn. 

 

Strategische doelstelling 2: 

Begeleiding op promotioneel vlak: oefenvormen opstellen die in school gebruikt kunnen 

worden. 

 

Strategische doelstelling 3: 

Begeleiding op sporttechnisch vlak: Uitgewerkte oefenstofpakketten opmaken en ter 

beschikking stellen van clubs. 

 

Strategische doelstelling 4: 

Begeleiding op vlak van kwaliteitszorg: Opstellen criteria voor een correcte opdeling en 

grootte van de trainingsgroepen. 

 

Strategische doelstelling 5: 

Informatieverstrekking – maatregelen om alle interne en externe communicatie te 

verbeteren: uitbreiding website en gebruiksvriendelijker maken. 

 

Strategische doelstelling 6: 

Informatieplicht – maatregelen om alle interne en externe communicatie te verbeteren: 

Verzamelen van e-mailadressen om onze leden vlugger te bereiken. 

 

Strategische doelstelling 7: 

Informatieverstrekking met betrekking tot het eigen beleid en de organisatie aan de 

sportclubs en hun aangesloten leden: Opmaken document met contactgegevens van 

iedereen met daarbij hun specifieke taak zodat mails vlugger bij de juiste persoon 

komen. 
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4.2. Operationele doelstellingen 
 

SD1: Begeleiding op bestuurlijk – administratief vlak 

• Jaarlijks uitbrengen van nieuwe artikels om de clubs te wijzen op de wettelijke 

verplichtingen. 

 

SD2: Begeleiding op promotioneel vlak 

• Oefenvormen opmaken voor school. 

 

SD3: Begeleiding op sporttechnisch vlak 

• Uitgewerkte oefenstofpakketten voor alle leeftijden en niveau’s. 

 

SD4: Begeleiding op vlak van kwaliteitszorg 

• Vastleggen criteria van trainersgroepen en verspreiding naar clubs doen. 

 

SD5: Informatieverstrekking – maatregelen om alle interne en externe communicatie te 

verbeteren 

• Uitbreiden website. 

 

SD6: Informatieverstrekking – maatregelen om alle interne en externe communicatie te 

verbeteren 

• Gedrukte nieuwsbrief afschaffen. 

 

SD7: Informatieverstrekking met betrekking tot het eigen beleid en de organisatie aan 

de sportclubs en hun aangesloten leden 

• Opstellen werkdocument met taakomschrijving van de medewerkers. 
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4.3. Effectenmeting 
 

Clubs wijzen op wettelijke verplichtingen: 

• Er was in 2014 geen VTTL-congres voor de bestuurders gezien de verkiezingen 

voor de leden van de Algemene Vergadering. 

• We merkten in 2014 wel duidelijk dat niet iedereen op de hoogte is van alle 

wettelijke verplichtingen. Clubs met vragen werden verder geholpen in de mate 

van het mogelijke, maar het is duidelijk dat er heel wat problemen zijn.  

 

Oefenvormen opmaken voor school: 

• Contacten werden reeds in 2013 gelegd met diverse schoolgroepen verspreid 

over heel Vlaanderen. Uit iedere provincie werd toen 1 schoolgroep geselecteerd. 

• Via de website King Pong kan iedere school een login verkrijgen om zo 

gemakkelijke oefenvormen voor te stellen aan hun leerlingen. 

 

Uitgewerkte oefenstofpakketten voor alle leeftijden en 

niveau’s: 

• Speciale rubriek met diverse publicaties op de website 

o Stretching. 

o Oefeningen. 

o Spelvormen. 

o Psychomotorisch programma -12-jarigen. 

 

Uitbreiden website: 

• Artikels over alle tornooien komen online. 

• Website wordt dagelijks onderhouden en opgevolgd. 

• Extra links werden gelegd naar onze diverse andere webapplicaties. 
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4.4. Overzicht en acties 
 

Clubs wijzen op wettelijke verplichtingen: 

• Verzamelen van de voorstellen en doorgeven aan het Technisch Comité en het 

Management comité voor verder gevolg. 

• Gezien er in 2014 geen VTTL-congres was, werden deze gegevens meegenomen 

naar 2015. 

 

Oefenvormen opmaken voor school: 

• Contacten werden gelegd met diverse schoolgroepen verspreid over heel 

Vlaanderen. 

• Materiaalpakketten werden voorbereid om later aan de meewerkende scholen te 

bezorgen. 

• Diverse oefenvormen zijn ondertussen in volle ontwikkeling (op de website staan 

reeds een aantal kijkwijzers en spelvormen voor school). 

 

Uitgewerkte oefenstofpakketten voor alle leeftijden en 

niveau’s: 

• Speciale rubriek met diverse publicaties op de website 

o Stretching. 

o Oefeningen. 

o Spelvormen. 

o Psychomotorisch programma -12-jarigen. 

 

Vastleggen criteria van trainersgroepen: 

• Hier werd nog geen actie voor ondernomen. 

 

Uitbreiden website: 

• Artikels over alle tornooien komen online. 

• Website wordt dagelijks onderhouden en opgevolgd. 

• Extra links werden gelegd naar onze diverse andere webapplicaties. 
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Gedrukte nieuwsbrief afschaffen: 

• Dit item werd doorgevoerd op 1 juli 2014. Tijdens het seizoen 2013-2014 werden 

nog zo’n 75 à 80 gedrukte versies opgestuurd. Dit waren vooral beleidsmensen 

van de VTTL. We merkten eigenlijk geen enkel probleem bij de clubs bij de 

overgang naar de elektronische nieuwsbrief. 

 

Opstellen werkdocument medewerkers: 

• Dit item werd in 2014 niet opgesteld gezien er in 2014 verkiezingen waren. 

Nadien volgde nog een personeelsgesprek eind 2014 om duidelijke afspraken te 

maken. In 2015 wordt dit opgemaakt. 
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4.5. Evaluatie - Conclusie 
 

Het gros van de clubs is een feitelijke vereniging, slechts enkele zijn ook een VZW. Het is dan 

ook moeilijk om alle clubs over één kam te scheren en 1 werkdocument te maken waarin de 

wettelijke verplichtingen zijn gezien het verschil tussen een feitelijke vereniging en een VZW 

dan ook groot is. Het is dan ook de bedoeling om de bestuurders in 2015 op een andere manier 

te bereiken. 

 

De samenwerking met de scholen is het beginstadium gepasseerd. Contacten werden gelegd, 

materiaal wordt klaar gestoomd. In 2014 werd een goede start genomen met de schoolwerking 

om zodoende een grotere instroom te creeëren. Het is ook zaak om de oefenvormen op een 

speelse manier te integreren in de scholen. Daarom wordt er ook gekeken om tafeltennis op 

een andere manier aan bod te laten komen zonder daar altijd een tafeltennistafel voor nodig te 

hebben. We merken wel dat de instroom naar de federatie momenteel nog beperkt blijft, 

gezien de clubs te weinig betrokken worden in de werking met de school zelf. In 2015 wordt dit 

verder opgevolgd. 

 

We hebben getracht om diverse zaken aan bod te laten komen om onze clubs verder te 

begeleiden op sporttechnisch vlak. Zo zijn er reeds voorbeelden van stretching, diverse 

oefeningen en spelvormen, alsook een item over het psychomotorisch programma van de -12-

jarigen. In 215 hopen we dan ook nieuwe items aan te brengen op onze website om hier verder 

op in te gaan. Dit kan uiteraard mee geïntegreerd worden met de oefenvormen voor de 

scholen, waar uiteraard ook onze clubs kunnen van mee profiteren. 

 

Criteria voor trainersgroepen werden nog niet vastgelegd. Hier blijkt het moeilijk om een vast 

stramien vast te leggen gezien er ook veel verschil zit tussen de clubs (grote, middelgrote en 

kleine clubs). We gaan wel proberen om een voorbeeld op te maken van hoe het in een ideale 

situatie zou zijn, en daarvan kunnen we dan ook enkele andere voorstellen opmaken voor de 

“minder” ideale situaties en hoe de clubs daarmee het best omgaan. 

 

De website zelf wordt dagelijks nagekeken en indien nodig aangepast. Daarnaast komen nu ook 

de verslagen van de tornooien online, alsook zijn de resultaten direct beschikbaar. De verslagen 

van de vergaderingen staan allemaal op één plaats, waardoor alle medewerkers deze 

gemakkelijk kunnen terugvinden. Uiteraard gaan we in 2015 op deze lijn verder om zo onze 

clubs, onze spelers, alsook onze medewerkers de info zo vlug mogelijk te bezorgen. Ik kan nu al 

melden dat er begin januari 2015 een nieuwe website gelanceerd wordt. 

 

Het einde van de gedrukte nieuwsbrief is een feit. Zeker een goede zaak voor beide partijen. 

Enerzijds geen drukwerkkosten meer, anderzijds ook voor de clubs veel gemakkelijker te 

verspreiden naar hun leden. Het magazine blijft wel nog in een gedrukte versie bestaan, gezien 
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we daar toch bewust kiezen voor een “boekje met foto’s en tekst”. Misschien te bekijken of we 

dit in de toekomst ook anders moeten aanpakken, maar dan moeten we op zoek naar een 

“ontwikkelaar” van dergelijke boekjes om het er professioneel te laten uit zien. 

 

Door de verkiezingen in 2014 werd ervoor geopteerd om nog te wachten met het 

werkdocument van de bedienden, vrijwilligers,… Nadien volgde nog een personeelsgesprek 

eind november om duidelijke afspraken te maken. We merken wel dat veel mailverkeer nog 

langs te veel stations moet passeren vooraleer het op de juiste plaats aankomt. Het wordt dan 

ook een belangrijk gegeven om dit in 2015 correct op te stellen. 

 

  



 Werkingsverslag Vlaamse Tafeltennisliga 

 

 34 

 

BO5 
 

PROMOTIE VAN DE  

EIGEN SPORTTAK 
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5.1 Strategische en operationele doelstellingen  

Strategische doelstelling 1 

Tafeltennis promoten via sociale netwerksites (facebook) 

 

Operationele doelstelling 1.1 

Binnenlandse evenementen promoten via sociale netwerksites 

 

Resultaten effectmeting: 

Onderstaande binnenlandse evenementen werden op facebook aangekondigd en konden 

nadien ook becommentarieerd worden. 

 

Datum Binnenlandse evenementen   

15/mei Trainerscongres in Hoboken Aankondiging 

16/mei Finale Vlaams Jeugdcriterium in Leuven Aankondiging 

1/jun Finale Vlaams Jeugdcriterium in Leuven Foto's en uitslagen 

4/jun Initiator Cursus in Lauwe Aankondiging 

11/nov Vlaamse Jeugdkampioenschappen Foto's en uitslagen 

18/nov Ping Pong After Work Link naar TV-reportage 

28/dec Stage u12 Merelbeke Foto 

29/dec Stage topsportschool Leuven Foto 

 
Evaluatie: 

In mei 2014 werd een aparte facebookpagina opgericht voor de Vlaamse Tafeltennisliga. 

Ondertussen zijn er 735 personen die deze pagina geliked hebben. Er zijn 2 beheerders van 

deze pagina. Dat is een hele vooruitgang t.o.v. vorig jaar waarbij dit nog via de persoonlijke 

facebookpagina’s van de medewerkers gebeurde. Evenementen werden via deze pagina 

gepromoot en besproken.  

 

Operationele doelstelling 1.2 

Internationale resultaten van spelers van de federatie bekendmaken via sociale 

netwerksites  

 

Resultaten effectmeting: 

Van de onderstaande internationale tornooien werden de aankondigingen en de resultaten 

gepubliceerd op de website van de VTTL en facebook. 

 

Website VTTL 

Datum Internationale tornooien Berichtgeving 

31/jan World Tour Hongarije 
Aankondigingen en verslagen zie 

website VTTL: www.vttl.be 
31/jan PTT Hungarian Open 

5/apr World Tour Spanje 
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9/apr Road to Nanjing 

17/apr Open van Luxemburg 

3/mei Wereldkampioenschappen Team Tokio 

15/mei World Tour Philippines Open 

19/mei World Tour Australia Open 

19/mei World Junior Circuit Spanje 

20/mei World Tour Australia Open 

20/jun PTT Open van Spanje 

11/jul Europese Jeugdkampioenschappen 

22/aug Youth Olympic Games Nanjing 

22/aug World Tour Belarus Open 

23/aug Euro Mini Champs 

11/sep Belgium World Tour 

29/sep Europese Kampioenschappen Team 

5/okt ETTU Europe youth top 10 

30/okt World Cadet Challenge Team Finals 

Facebook   

Datum Internationale tornooien Wat 

15/mei World Tour Philippines Open Info 

18/mei World Tour Philippines Open Finale live 

19/mei World Tour Australia Open Info 

19/mei World Junior Circuit Spanje Resultaten en foto's 

20/mei World Tour Australia Open Live wedstrijd van Cedric Nuytinck 

23/mei World Tour Australia Open Live wedstrijd van Cedric Nuytinck 

24/mei World Tour Australia Open Link naar artikel Cedric Nuytinck 

4/jun Stage in China voor Youth Olympic Games Foto 

20/jun PTT Open van Spanje Resultaten en foto's 

11/jul Europese Jeugdkampioenschappen Aankondiging 

15-20/jul Europese Jeugdkampioenschappen Live wedstrijden en resultaten 

21/jul Europese Jeugdkampioenschappen Link naar artikel Lisa Lung 

22/aug Youth Olympic Games Nanjing Resultaten Lisa Lung 

22/aug World Tour Belarus Open Resultaten 

22/aug Belgium World Tour Aankondiging 

23/aug Euro Mini Champs Info en resultaten 

28/aug World Tour Belarus Open Resultaten 

11-13/sep Belgium World Tour Resultaten, foto's en live wedstrijden 

16/sep Belgium World Tour Link naar artikel BWT 

24-27/sep Europese Kampioenschappen Team Resultaten, foto's en live wedstrijden 

27/sep Europese Kampioenschappen Team Link naar artikels dames team 

5/okt ETTU Europe youth top 10 Live wedstrijden en resultaten 

30/okt World Cadet Challenge Team Finals Live wedstrijden en resultaten 

1/nov World Cadet Challenge Team Finals Live wedstrijden en resultaten 
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Evaluatie: 

In mei 2014 werd een aparte facebookpagina opgericht voor de Vlaamse Tafeltennisliga. 

Ondertussen zijn er 735 personen die deze pagina geliked hebben. Er zijn 2 beheerders van 

deze pagina. Dat is een hele vooruitgang t.o.v. vorig jaar waarbij dit nog via de persoonlijke 

facebookpagina’s van de medewerkers gebeurde. Internationale tornooien, live wedstrijden, 

artikels, … zijn regelmatig te volgen via de facebookpagina en de website. Er worden gemiddeld 

tussen de 300 en de 500 personen bereikt met de berichten. Topberichten bereiken zo’n 1500 

personen.   

 

Operationele doelstelling 1.3 

Via sociale netwerksites aankondigen wanneer wedstrijden van spelers van de 

federatie die te volgen zijn op internet 

 

Resultaten effectmeting: 

Van de onderstaande internationale tornooien werden er live wedstrijden uitgezonden. Die 

wedstrijden werden aangekondigd via facebook en konden daar ook becommentarieerd 

worden. 

 

Facebook   

Datum Internationale tornooien Live 

18/mei World Tour Philippines Open Finale live 

20/mei World Tour Australia Open Live wedstrijd van Cedric Nuytinck 

23/mei World Tour Australia Open Live wedstrijd van Cedric Nuytinck 

15-20/jul Europese Jeugdkampioenschappen Live wedstrijden van Vlaamse spelers 

11-13/sep Belgium World Tour Live wedstrijden van Vlaamse spelers 

24-27/sep Europese Kampioenschappen Team Live wedstrijden van dames team 

5/okt ETTU Europe youth top 10 Live wedstrijden van Lisa Lung 

30/okt World Cadet Challenge Team Finals Live wedstrijden van Lisa Lung 

 
Evaluatie: 

Via de aparte facebookpagina opgericht voor de Vlaamse Tafeltennisliga werden er live 

wedstrijden aangekondigd en besproken via facebook.  
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Strategische doelstelling 2 

Tafeltennis op de scholen promoten 

 

Operationele doelstelling 2.1 

Clubs aansporen om tafeltennis op school te promoten via schoolactieplan 

(jeugdsport). Doelstelling is 20 clubs. 

 

Resultaten effectmeting: 

In het nieuw reglement is het schoolactieplan niet meer opgenomen maar vervangen door de 

organisatie van een tornooi in samenwerking met de scholen. In 2014 zijn er 15 clubs die dit 

georganiseerd hebben. Dit is een stijging met 50%.  

 

Evaluatie: 

Het aantal clubs dat een scholentornooi georganiseerd heeft is gestegen van 10 naar 15, dit is 

een stijging met 50%. Toch is er nog groeimarge aangezien dat slechts 25% is van de 

deelnemende clubs. Doelstelling is nog steeds het behalen van 20 deelnemende clubs. 

 

Operationele doelstelling 2.2 

Leerkrachten L.O. trainingsvoorbeelden en promotiepakketten aanbieden (via 

materiaalsponsor)  

 

Resultaten effectmeting: 

Volgende scholen werden bereikt via de King Pong applicatie: 

Basisscholen: 57 

Basischolen buitengewoon onderwijs: 14 

Secundaire: 16 

Secundaire buitengewoon: 1 

Uitgedeelde pakketten aan basisscholen (werd verdeeld per scholengroep): 12 scholengroepen 

x 3 pakketten = 36 pakketten 

Evaluatie: 

De scholen die deelnemen aan het King Pong project krijgen gratis een pakket met materiaal 

ter beschikking. Via een Web-Applicatie bieden wij een overzicht van laagdrempelige 

vaardigheden en instructies om deze aan te leren. Alle scholen uit het Vlaamse onderwijs 

kunnen gratis toegang krijgen tot de Web-Applicatie. 

 

Operationele doelstelling 2.3 

Leerlingen die tafeltennissen aansporen om tafeltennis te promoten op school 

 

Resultaten effectmeting: 

7 ambassadeurs die  

Evaluatie: 

Via het King-pong project hebben we nu ambassadeurs ingezet die naar de scholen gaan om 

daar ons project toe te lichten. We hebben momenteel 7 ambassadeurs die ingezet worden in 

de verschillende provincies. 
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Strategische doelstelling 3 

Het contact met SVS intensiveren 

 

Resultaten effectmeting: 

Geen 

Evaluatie: 

In 2014 is er nog geen contact geweest met SVS in kader van king pong. Vanaf 2015 zullen we 

de mogelijkheden bespreken met SVS om op woensdagnamiddag een soort instuif voor 

tafeltennis op lagere schoolniveau te introduceren vanaf komend schooljaar. 

 

Operationele doelstelling 3.1 

Tornooien tafeltennis organiseren in samenwerking met SVS 

 

Resultaten effectmeting: 

Geen 

Evaluatie: 

In 2014 is er nog geen contact geweest met SVS in kader van king pong. Vanaf 2015 zullen we 

de mogelijkheden bespreken met SVS om op woensdagnamiddag een soort instuif voor 

tafeltennis op lagere schoolniveau te introduceren vanaf komend schooljaar. 

 

Operationele doelstelling 3.2 

Initiatienamiddagen organiseren in samenwerking met SVS 

 

Resultaten effectmeting: 

Geen 

Evaluatie: 

In 2014 is er nog geen contact geweest met SVS in kader van king pong. Vanaf 2015 zullen we 

de mogelijkheden bespreken met SVS om op woensdagnamiddag een soort instuif voor 

tafeltennis op lagere schoolniveau te introduceren vanaf komend schooljaar. 

 

Strategische doelstelling 4 

Sporttak in de kijker worden tegen 2016 

 

Resultaten effectmeting: 

Nog niet van toepassing. 

Evaluatie: 

Het project King Pong zal hier ook een centrale rol innemen. 
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5.2 Overzicht acties 2014 

 

Activiteit Timing Taken & 

verantwoordelijkheden 

Promotie via sociale netwerksites     

Binnenlandse evenementen aankondigen 

op facebook 

bij evenementen 

in 2014 

opgevolgd door 

verantwoordelijke pers en 

media 

Internationale resultaten van spelers van 

de federatie bekendmaken via sociale 

netwerksites 

bij belangrijke 

jeugdtornooien in 

2014 

opgevolgd door 

verantwoordelijke pers en 

media 

Aankondigen wanneer wedstrijden van 

spelers van de federatie te volgen zijn op 

internet 

bij live-

uitzendingen op 

ITTV of andere in 

2014 

opgevolgd door 

verantwoordelijke pers en 

media 

Promotie van tafeltennis in de scholen     

Schoolactieplan (tornooi) promoten bij de 

clubs 

februari 2014 opgevolgd door STCr 

Project King Pong bekendmaken via 

magazine 

2014 opgevolgd door STCr 

Scholengroepen contacteren 2014 opgevolgd door STCr 

Video ontwikkelen voor lessen op school 2014 opgevolgd door STCr 

Materiaalpakketten bestellen 2014 opgevolgd door STCr 

Ambassadeurs informeren 2014 opgevolgd door STCr 

Ambassadeurs uitzenden 2014 opgevolgd door STCr 
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5.3 Conclusies 

 

� De  promotie van de evenementen, tornooien en wedstrijden zowel in het binnenland als 

internationaal  gebeurden voor het eerst niet enkel via de website van de VTTL maar ook via 

een eigen officiële pagina op de sociale netwerksite facebook. Dankzij de 2 beheerders wordt 

dit goed opgevolgd en up-to-date gehouden. Hierdoor is het bezoekersaantal ook stijgende. 

Via de facebookpagina komen de bezoekers ook terecht op de website van de VTTL waar 

vaak meer uitgebreide informatie te vinden is. 

� Om tafeltennis te promoten op de scholen hadden we 2 pistes voorzien. Enerzijds het 

schoolactieplan dat is gewijzigd naar de organisatie van een scholentornooi. Bedoeling is 

hierbij dat de clubs het initiatief nemen. Ze worden hierin geholpen door informatie in het 

jeugdmagazine en ze worden gestimuleerd d.m.v. het jeugdsportproject (extra punten te 

verdienen indien de clubs een dergelijke organisatie op poten zetten). Hier zien we al een 

duidelijke stijging t.o.v. vorig jaar maar dat moet nog hoger dan de 25% deelnemende clubs 

in 2014. De tweede piste was om trainingspakketten en promotiemateriaal aan te bieden 

aan de clubs en met ambassadeurs te werken. Deze doelstellingen worden verwezenlijkt 

binnen het project King Pong dat wordt opgevolgd door STCr. 

� De contacten met SVS en de sporttak in de kijker zullen ook in het kader van King Pong 

worden opgenomen. 

 

5.4 Bijsturingen 

 

� Contact met SVS opnemen. 
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A) Omschrijving, effectmeting en evaluatie van de in het 

beleidsplan 2013-2016/ jaarlijks actieplan 2014 geformuleerde 

doelstellingen: 

6.1 Strategische en operationele doelstellingen 

Strategische doelstelling 1 

Verhogen van het aantal aangesloten jeugdleden (jonger dan 18) met 10% tegen 

30/6/2016 t.o.v. de nulmeting op 30/6/2011 (2266) 
 

Resultaten effectmeting: 

Op 30/6/2014 waren er 2773 jeugdleden aangesloten. Dit is een stijging van 22,37% t.o.v. de 

nulmeting in 2011. 

Evaluatie: 

Het was de bedoeling om in 2016 een stijging van 10% aangesloten jeugdleden te 

verwezenlijken t.o.v. de nulmeting. In 2014 hebben we een stijging van 22,37%, dat is een 

enorme sprong. Het is in de eerste plaats de bedoeling om dit verder te consolideren. 

Opmerking: t.o.v. 2013 is er een kleine terugval van een 30-tal jeugdleden, die zijn voornamelijk 

te situeren in de oudere leeftijdscategorieën. 

 

Operationele doelstelling 1.1 

Verhogen van het aantal aangesloten jeugdspelers jonger dan 12 met 10% 

tegen 30/6/2016 t.o.v. de nulmeting op 30/6/2011 (893) 
 

Resultaten effectmeting: 

Op 30/6/2014 waren er 1370 jeugdleden jonger dan 12 aangesloten. Dit is een stijging van 

53,42% t.o.v. de nulmeting in 2011. 

Evaluatie: 

Het was de bedoeling om in 2016 een stijging van 10% aangesloten jeugdleden te 

verwezenlijken t.o.v. de nulmeting. In 2014 hebben we een stijging van 53,42%, dat is een 

enorme sprong. Het is in de eerste plaats de bedoeling om dit verder te consolideren. 

Opmerking: daar waar het totale aantal jeugdleden lichtjes daalde t.o.v. 2013 zien we bij de u12 

een verdere stijging. 

 

Operationele doelstelling 1.2 

Verhogen van het aantal aangesloten meisjes (jonger dan 18) met 10% tegen 

30/6/2016 t.o.v. de nulmeting op 30/6/2011 (349) 
 

Resultaten effectmeting: 

Op 30/6/2014 waren er 504 meisjes aangesloten. Dit is een stijging van 44,41% t.o.v. de 

nulmeting in 2011. 

Evaluatie: 

Het was de bedoeling om in 2016 een stijging van 10% aangesloten meisjes te verwezenlijken 

t.o.v. de nulmeting. In 2014 hebben we een stijging van 44,41%, dat is een enorme sprong. Het 
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is in de eerste plaats de bedoeling om dit verder te consolideren. Opmerking: Vooral bij de 

meisjes zien we verdere stijging t.o.v. 2013 (van 449 naar 504).  

 

Strategische doelstelling 2 

De drop-out bij de jeugdleden verminderen met 10% tegen 30/6/2016 t.o.v. de 

nulmeting op 30/6/2011 (578) 
 

Resultaten effectmeting: 

Geen gegevens van de drop-out. 

 

Strategische doelstelling 3 

Het aantal clubs dat aan het jeugdproject deelneemt is 50 in de periode 2013-2016 
 

Resultaten effectmeting: 

Voor het subsidiejaar 2014 hebben 63 clubs een subsidie voor jeugdsport toegekend gekregen.  

Evaluatie: 

Het was de bedoeling om het aantal deelnemende clubs geleidelijk aan op te voeren. In 2009, 

het eerste jaar van het jeugdsportproject waren er 26 deelnemende clubs, in 2010 waren 

dat er 37, in 2011 namen er 36 clubs deel en in 2012 waren er 39 clubs die een 

goedgekeurde aanvraag hadden ingediend. De vernieuwing van het reglement had reeds in 

2013 voor een fikse verhoging gezorgd naar 55 clubs. In 2014 werd die lijn verder 

doorgetrokken met 63 deelnemende clubs.  

 

Operationele doelstelling 3.1 

Het aantal clubs dat 30% of minstens 10 jeugdleden heeft in kaart brengen 
 

Resultaten effectmeting: 

Op 30/06/2014 waren er 100 clubs die minstens 10 aangesloten jeugdleden hadden. 

 

Strategische doelstelling 4 

Verhoging van het aantal deelnemers aan specifieke jeugdevenementen en meer 

specifiek aan het Vlaams Jeugdcriterium met 10% tegen 30/6/2016 t.o.v. de 

nulmeting op 30/6/2011 (446) 
 

Resultaten effectmeting: 

In 2014 namen er 357 spelers deel aan het Vlaams jeugdcriterium. Dat is een daling van 19,95% 

t.o.v. de nulmeting. 

Evaluatie: 

De daling van 19,95% kan te wijten zijn aan het feit dat deelname aan het VJC geen verplichting 

meer is om deel te nemen aan het jeugdsportproject. Ook bij het aantal deelnemende clubs 

zien we een daling van 51 naar 44. De daling is volgens mij vooral te wijten aan het feit dat de 

clubs het VJC meer beginnen zien als een tornooi voor de betere spelers en de beginners eerder 

aan provinciale tornooien laten deelnemen. Wellicht speelt het ook een rol dat deelname aan 

het VJC geen verplichting meer is om te kunnen deelnemen aan het jeugdsportproject. Het is 

wel zo dat het puntenaantal op het VJC meetelt voor het puntenaantal van het 

jeugdsportproject.  
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  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aantal deelnemende clubs 26  37 36  39 55 63 

Antwerpen 5  7  6 9 12 15 

Limburg/Kempen 6  8  6 6 9 10 

Oost – Vlaanderen 9  9  11 9 13 15 

Vlaams-Brabant 3  2  4 6 7 7 

West-Vlaanderen 3  11  9 9 14 16 

Aantal jeugdspelers in de 

clubs * 

745/249

8 

 941/234

0 

 936/226

6 

1198/253

7 

1604/281

0 
1726/2773 

Antwerpen 107/372  147/348  129/387 260/445 363/493 357/440 

Limburg/Kempen 218/731  230/640  215/577 209/596 281/612 319/612 

Oost-Vlaanderen 189/385  159/393  216/410 242/471 327/571 381/537 

Vlaams-Brabant 131/369  105/358  130/316 162/359 237/442 240/452 

West-Vlaanderen 100/641  300/601  273/576 325/666 396/692 429/732 

Aantal jeugdspelers jonger 

dan 12 in de clubs ** 
313/929  437/908  458/893 578/1110 840/1342 937/1370 

Antwerpen 51/132  70/148  61/152 124/194 198/229 189/202 

Limburg/Kempen 88/301  115/268  114/253 108/267 143/294 183/308 

Oost-Vlaanderen 72/129  73/135  104/148 108/185 147/270 199/253 

Vlaams-Brabant 53/120  46/121  50/107 73/149 147/227 148/242 

West-Vlaanderen 49/247  133/236  129/233 165/315 205/322 218/365 

Geslacht             

Aantal mannen 2061  1967  1917 2161 2361 2269 

Aantal vrouwen 438  383  349 376 449 504 

Aantal deelnemende clubs 

aan Vlaams Jeugdcriterium 
46  46  51 53 49 44 

Antwerpen 10  8  11 10 11 10 

Limburg/Kempen 11  12  10 8 7 6 

Oost-Vlaanderen 10  11  14 14 15 11 

Vlaams-Brabant 5  4  5 8 5 4 

West-Vlaanderen 10  11  11 13 11 13 

Aantal deelnames aan 

Vlaams Jeugdcriterium *** 
347  345  446 427 371 357 

Antwerpen 60  60  78 102 110 111 

Limburg/Kempen 59  56  88 33 46 38 

Oost-Vlaanderen 76  85  107 117 73 55 

Vlaams-Brabant 62  65  62 61 55 59 

West-Vlaanderen 90  79  111 114 87 94 
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6.2 Overzicht acties 2014 

 

Activiteit Timing Verantwoordelijk

heden 

Bekendmaking actie     

Het samenstellen en verspreiden van een 

jeugdmagazine, waarin het jeugdproject volledig 

wordt uitgeschreven: het beoogde budget dat 

voor het project wordt voorzien, het reglement 

met de minimale voorwaarden voor deelname en 

met de voorwaarden waarbij extra punten 

kunnen worden verdiend, administratieve 

verwerking, … 

april 2014 opgevolgd door STC 

Aankondiging van het jeugdproject op de website 

van de federatie en in de tweewekelijkse 

nieuwsbrief, met vermelding van de website 

mei 2014 opgevolgd door STC 

Ontwikkelen website     

Contact opgenomen met Frenoy.net i.v.m. het 

herwerken van de website 

januari 2014 Frenoy.net i.s.m. 

STC 

Ontwerpen van de formulieren waardoor de clubs 

online hun aanvraag kunnen doen 

februari 2014 STC 

Aanpassen van de website februari 2014 Frenoy.net i.s.m. 

STC 

Ontwerpen van een aantal overzichts queries juli 2014 Frenoy.net i.s.m. 

STC 

Ontwerpen van een aantal rapporten die nodig 

zijn voor Bloso en voor de opvolging binnen de 

VTTL 

september 2014 Frenoy.net i.s.m. 

STC 

Ontwerpen van automatisch antwoord dat 

eenmaal dat de clubs hun project is goedgekeurd 

binnen de federatie, zij ook via dit systeem een 

antwoord krijgen 

november 2014 Frenoy.net i.s.m. 

STC 

Onderzoek naar clubs die aan de 

minimumvoorwaarden voldoen 

    

Het aantal clubs in kaart brengen dat 30% 

jeugdleden of minimum 10 jeugdleden heeft 

juni 2014 opgevolgd door STC 

Evaluatie invulformulieren clubs     

Nazicht van de invulformulieren en rapporten die 

door de clubs op de website werden ingebracht 

november 2014 opgevolgd door STC 
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Controle a.d.h.v. steekproeven zowel via 

gegevens die vanop afstand kunnen worden 

nagegaan (bv: ledenaantallen) als gegevens die 

ter plaatse moeten worden gecontroleerd 

november 2014 opgevolgd door STC 

Berekening van de subsidies per club november 2014 opgevolgd door STC 

Gegevensverzameling     

Opmeten van het aantal jeugdspelers aan de 

hand van het ledenbestand, uitgesplitst per 

leeftijdscategorie 

juni 2014 opgemaakt door 

secretariaat VTTL 

Evaluatie van het project     

Het project werd geëvalueerd december 2014 opgevolgd door STC 

 

 

6.3 Conclusies 

� De website jeugdsport werd aangepast voor de nieuwe beleidsperiode. Ook als je 

niet ingelogd bent kan je nu het reglement en het overzicht van de subsidies 

raadplegen. 

� De promotie voor het jeugdsportproject is meer op maat van elke club door meer 

individueel contact. De opvolging van de dossiers gebeurde op meer regelmatige 

tijdstippen (elke maand werd een overzicht gegeven en een aansporing om bepaalde 

stappen te ondernemen). Daarnaast was er ook een betere opvolging om te zien of 

de clubs wel het maximum uit het mogelijkheden halen. Hierdoor en ook door de 

aanpassing van het reglement is de lijst van de clubs ook meer in overeenstemming 

met wat algemeen aanvaard wordt als een volgorde van clubs met een goede 

jeugdwerking. 

� Zie ook document “Evolutie jeugdsport 2009-2014” 
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6.4 Bijsturingen 

� De gegevens van de trainers zouden in de toekomst via de ledendatabase ingevuld en 

bijgehouden moeten worden. Hiervoor zijn al enkele stappen ondernomen. Volgende 

stap is het toekennen van een persoonlijke en gepersonaliseerde login aan de 

trainers. Dit kadert in een groter geheel waarbij er nog slechts 1 login zal zijn voor 

alle toepassingen van de VTTL (competitie, king-pong, ledenadministratie, …).  

� Het is dan tevens de bedoeling om de koppeling vanuit de database naar de 

jeugdwebsite te maken. Dit zorgt enerzijds voor minder administratieve last bij het 

invullen van de aanvraag en anderzijds ook voor een extra controle. Deze koppeling is 

nu reeds een feit voor de ledengegevens. 

� Het reglement zal voor 2016 worden bijgestuurd met inbegrip van multimove, king-

pong en andere lopende projecten. 
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B) Overzicht van de werking FO Jeugdsport in 2014 

a) Omschrijving van de wijze waarop het jeugdsportproject werd gepromoot naar de clubs 

(zie overzicht acties 2014) 

 

b) Omschrijving van de wijze waarop de controle en de monitoring van het 

jeugdsportproject is gebeurd  (zie overzicht acties 2014) 

 

c) Omschrijving van de wijze waarop de steun van de Vlaamse overheid werd vermeld   

De steun van de Vlaamse Overheid en Bloso wordt vermeld op de folder, op de website van 

de federatie en in de nieuwsbrief van de federatie. 

 

d) Omschrijving van de wijze waarop het jeugdsportproject voldaan heeft aan de 

beoordelingscriteria (in te vullen op tabblad ‘Beoordelingscriteria’ van bijgevoegd Excelbestand 

‘Bijlage_Rapportering_Jeugdsport2014’) 

 

e) Lijst van occasionele sporttechnische / administratieve medewerkers opgenomen in de 

subsidieerbare overheadkosten facultatieve opdracht jeugdsport 2013 (in te vullen op tabblad 

‘Overhead-OccMw’ van bijgevoegd Excelbestand ‘Bijlage_Rapportering_Jeugdsport2014’): nihil 

 

f) Overzicht aantal deelnemende clubs en aantal deelnemers aan jeugdsportproject 2014 

(in te vullen op tabblad ‘Overzicht_Aantalclubs_Dlnms’ van bijgevoegd Excelbestand 

‘Bijlage_Rapportering_Jeugdsport2014’) 

 

g) Lijst van deelnemende clubs met per club weergave van het ontvangen subsidiebedrag 

(in te vullen op tabblad ‘Lijst_Dln_Clubs’ van bijgevoegd Excelbestand 

‘Bijlage_Rapportering_Jeugdsport2014’) 

 

h) Kopie van de grootboekfiches waaruit blijkt welke overheadkosten jeugdsport zijn 

gemaakt en waaruit blijkt dat de deelnemende clubs het subsidiebedrag jeugdsport 2014 

effectief ontvangen hebben (zie bijlage) 

 

i) Overzicht in verband met de bestedingsmogelijkheden die gebruikt werden door de 

clubs (zie ‘Bijlage_Rapportering_Jeugdsport2014’) 
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FO2 
 

SPORTKAMPEN  

  

 

 



 Werkingsverslag Vlaamse Tafeltennisliga 

 

 51 

 

A) Omschrijving, effectmeting en evaluatie van de in het 

beleidsplan 2013-2016/ jaarlijks actieplan 2014 geformuleerde 

doelstellingen: 
 

7.1 Strategische en operationele doelstellingen 

 

Strategische doelstelling 1 

De kampen die we momenteel aanbieden aan een maximale bezetting laten draaien 

 

Resultaten effectmeting: 

De maximale bezetting van de sportkampen bedraagt 192. In 2014 waren er 188 deelnemers 

op de 5 georganiseerde kampen. Dit is een bezettingsgraad van 97,92%.  

Evaluatie: 

Een bezetting van 97,92% is nagenoeg een volledige bezetting, dus kunnen we spreken van een 

geslaagde doelstelling. 

 

Operationele doelstelling 1.1 

Het kamp in Lede (Oordegem) tijdens de paasvakantie telt 48 deelnemers 
 

Resultaten effectmeting: 

De maximale bezetting van het kamp in Oordegem bedraagt 48. In 2013 waren er 48 

deelnemers op dit kamp. Dit is een bezettingsgraad van 100%.  

Evaluatie: 

Het kamp in Oordegem was met een bezettingsgraad van 100% geslaagd. 

 

Operationele doelstelling 1.2 

Het kamp in Blankenberge tijdens de zomervakantie telt 24 deelnemers 
 

Resultaten effectmeting: 

De maximale bezetting van het kamp in Blankenberge bedraagt 24. In 2013 waren er 24 

deelnemers op dit kamp. Dit is een bezettingsgraad van 100%.  

Evaluatie: 

Het kamp in Blankenberge was met een bezettingsgraad van 100% geslaagd. 

 

Operationele doelstelling 1.3 

Het kamp in Herentals tijdens de zomervakantie telt 72 deelnemers 
 

Resultaten effectmeting: 

De maximale bezetting van het kamp in Herentals bedraagt 72. In 2014 waren er 72 

deelnemers op dit kamp. Dit is een bezettingsgraad van 100%.  

Evaluatie: 

Het kamp in Herentals was met een bezettingsgraad van 100% geslaagd. 
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Operationele doelstelling 1.4 

Het kamp in Merelbeke tijdens de zomervakantie telt 20 deelnemers (-12) 
 

Resultaten effectmeting: 

De maximale bezetting van het kamp in Merelbeke bedraagt 24. In 2014 waren er 20 

deelnemers op dit kamp. Dit is een bezettingsgraad van 83,33%.  

Evaluatie: 

Het kamp in Merelbeke was met een bezettingsgraad van 83,33% niet helemaal volzet. Het is 

een kamp enkel voor -12 jarigen en dat blijkt het moeilijkste om vol te krijgen. 83,33% is toch 

een mooi percentage. Vooral omdat we dit kamp hebben uitgebreid in capaciteit (vroeger was 

dit slechts een kamp voor 20 deelnemers). 

 

Operationele doelstelling 1.5 

Het kamp in Hofstade tijdens de herfstvakantie telt 24 deelnemers 
 

Resultaten effectmeting: 

De maximale bezetting van het kamp in Brugge bedraagt 24. In 2014 waren er 24 deelnemers 

op dit kamp. Dit is een bezettingsgraad van 100%.  

Evaluatie: 

Het kamp in Brugge was met een bezettingsgraad van 100% geslaagd. 

 

Strategische doelstelling 2 

De inschrijvingen van de sportkampen nog meer automatiseren 
 

Resultaten effectmeting: 

Van de 188 inschrijvingen waren er 186 via het inschrijvingsformulier op de website. Dat is  

98,94%. 

Evaluatie: 

98,94% inschrijvingen via de website is goed. De doelstelling was minimaal 90% 

 

Operationele doelstelling 2.1 

Inschrijvingen via invulformulieren op de website moet minimaal 90% zijn. 
 

Resultaten effectmeting: 

Van de 188 inschrijvingen waren er 186 via het inschrijvingsformulier op de website. Dat is  

98,94%. 

Evaluatie: 

98,94% inschrijvingen via de website is goed. De doelstelling was minimaal 90% 

 

Operationele doelstelling 2.2 

Inschrijvingen van leden linken aan de database van de VTTL vanaf 2015 
 

Resultaten effectmeting: 

Nog geen link voor de inschrijvingen aan de database. 

Evaluatie: 

Voor 2015 zou dit kunnen via de vernieuwde website. 
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Strategische doelstelling 3 

Het aantal meisjes dat deelneemt aan de sportkampen verhogen. De doelstelling is 

25% van de maximale capaciteit. 25% van 192 is 48. 
 

Resultaten effectmeting: 

De maximale bezettingsgraad is dus 192. In 2014 hebben er 30 meisjes deelgenomen aan de 

verschillende kampen, dat is 15,63%. 

Evaluatie: 

15,63% is te weinig en na een lichte stijging vorig jaar zijn we nu teruggevallen op het niveau 

van 2012. Op onze stages, waar de betere spelers worden uitgenodigd zien we wel een 

bezetting van 50% van de meisjes.  

 

Operationele doelstelling 3.1 

Het aantal meisjes dat deelneemt aan het sportkamp -12 verhogen. Ook hier 

streven we naar 25% van de maximale capaciteit. 25% van 24 is 6. 
 

Resultaten effectmeting: 

De maximale bezettingsgraad op het kamp in Merelbeke is 24. Er hebben 4 meisjes 

deelgenomen aan het kamp -12, dat is 16,66%. 

Evaluatie: 

16,66% deelname van meisjes aan het kamp -12 is nog te weinig. In 2011 en 2012 had er slechts 

1 meisje deelgenomen aan het kamp -12. In 2013 waren er dat 3 en in 2014 dus 4. Hier zien we 

dus wel een lichte verbetering. 

 

Operationele doelstelling 3.2 

Het aantal meisjes dat deelneemt aan de 5 sportkampen verhogen. De 

doelstelling is 25% van de maximale capaciteit. 25% van 192 is 48. 
 

Resultaten effectmeting: 

De maximale bezettingsgraad is dus 192. In 2014 hebben er 30 meisjes deelgenomen aan de 

verschillende kampen, dat is 15,63%. 

Evaluatie: 

15,63% is te weinig en na een lichte stijging vorig jaar zijn we nu teruggevallen op het niveau 

van 2012. Op onze stages, waar de betere spelers worden uitgenodigd zien we wel een 

bezetting van 50% van de meisjes.  
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Strategische doelstelling 4 

Het aantal deelnemers uit de provincies die minder vertegenwoordigd zijn verhogen 

door een kamp per provincie te organiseren. Elke provincie zou 10% deelnames per 

jaar moeten hebben. 
 

Resultaten effectmeting: 

Kamp 2014 Aantal A L/K OVL VLB WVL Andere 

Paaskamp Lede 48 8 16,7% 0 0,0% 16 33,3% 18 37,5% 5 10,4% 1 2,1% 

Zomer Blankenberge 24 1 4,2% 0 0,0% 14 58,3% 1 4,2% 8 33,3% 0 0,0% 

Zomer Herentals 72 44 61,1% 2 2,8% 13 18,1% 9 12,5% 4 5,6% 0 0,0% 

Zomer Merelbeke 20 0 0,0% 0 0,0% 9 45,0% 1 5,0% 10 50,0% 0 0,0% 

Herfstkamp Brugge 24 2 8,3% 0 0,0% 15 62,5% 0 0,0% 7 29,2% 0 0,0% 

Totaal 188 55 29,3% 2 1,1% 67 35,6% 29 15,4% 34 18,1% 1 0,5% 

 

De verdeling over de provincies is als volgt: Antwerpen 29,3%, Oost-Vlaanderen 35,6%, Vlaams-

Brabant 15,4%, West-Vlaanderen 18,1% en Limburg 1,1%. 

Evaluatie: 

4 van de 5 provincies zijn voor minstens 10% vertegenwoordigd. De deelname van Oost-

Vlaanderen is het grootst. Voorheen was dit Antwerpen. De Oost-Vlamingen nemen ook deel 

aan alle kampen. Bij de Antwerpenaars zien we vooral een concentratie op het succesvolle 

kamp in Herentals. Uit Limburg waren er dit jaar slechts 2 deelnemers.   

 

Operationele doelstelling 4.1 

Het aantal deelnemers uit Limburg verhogen door een kamp in Limburg te 

organiseren vanaf 2015 
 

Resultaten effectmeting: 

Nog geen kamp in Limburg. 

Evaluatie: 

Er moet nog contact gelegd worden met een geschikte locatie in Limburg. De beslissing moet 

nog genomen worden of dit over een bijkomend kamp zou gaan of een vervanging van een 

huidige locatie. 
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7.2 Overzicht acties 2014 

 

Activiteit Timing Verantwoordelijkheden 

Aanvraag locaties     

Aanvragen indienen voor de accomodaties 

van de sportkampen 

zomer 

voorafgaande aan 

het sportjaar 

opgevolgd door STC 

Aanvraag tafels bij TTL voor de locaties 

waar er geen of onvoldoende tafels 

beschikbaar zijn (Bloso Lede, Bloso 

Herentals en Bloso Brugge) 

zomer 

voorafgaande aan 

het sportjaar 

opgevolgd door STC 

Contacten leggen met andere mogelijke 

locaties voor de komende jaren 

voorjaar 2014 opgevolgd door STC 

Promotie voor de sportkampen     

Ontwikkelen van een folder ter 

verspreiding via post, e-mail, website, 

beurzen en promotie-acties 

december 2013 opgevolgd door STC 

Promotie op website, mails naar lijst 

sensibilisering, folders aan deelnemers 

promotie-activiteit 

vanaf begin 

januari 2014 

opgevolgd door STC 

Online zetten van de gegevens van de 

sportkampen en de mogelijkheid voor 

online inschrijven openen 

2de maandag van 

januari 2014 

opgevolgd door STC 

Gegevensverzameling     

Verzamelen van de gegevens nodig voor de 

effectmeting: aantal deelnemers en 

opdeling (geslacht, leeftijd, al dan niet 

aangesloten, …), aantal online 

inschrijvingen, … 

november 2014 opgevolgd door STC 

Deelnemers uit provincies die 

ondervertegenwoordigd zijn omhoog 

krijgen 

    

Extra promotie maken op evenementen in 

de provincies die ondervertegenwoordigd 

zijn 

gedurende het 

jaar 2014 

opgevolgd door STC 
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7.3 Conclusies 

 

� In 2014 werden er 5 kampen georganiseerd. De kampen in Lede (paasvakantie), 

Blankenberge, Herentals (beide zomervakantie) zijn al heel wat jaren een vaste 

waarde. Het herfstkamp werd voor het eerst georganiseerd in Bloso Brugge, na 2 jaar 

in Hofstade. In Hofstade konden we niet meer terecht wegens een langdurige 

overeenkomst van de zwemfederatie om een stage in de herfstvakantie te 

organiseren. De locatie in Brugge is echter goed meegevallen en hopelijk kunnen we 

daar ook een langere tijd ons kamp organiseren. Voor het 4de opeenvolgende jaar 

werd er ook een speciaal kamp georganiseerd voor -12 jarigen. Dit had opnieuw 

plaats in Merelbeke en is zeker een toegevoegde waarde. Algemeen zijn we als 

federatie tevreden over de Bloso-centra, enkel het gebrek aan tafels is jammer. We 

hebben ondertussen via een externe firma een oplossing gevonden voor de levering 

van de tafels. Dit is echter een serieuze kost en weegt op het budget van de 

sportkampen.  

� Het deelnemersaantal. De kampen in Lede (paaskamp), Blankenberge, Herentals 

(zomervakantie) en Brugge (herfstkamp) waren volzet. Het kamp in Merelbeke was in 

2014 niet volledig volzet met 20 deelnemers. In 2011, het eerste jaar van organisatie, 

waren er 13 deelnemers. In 2012 was het kamp volzet en hebben we nog enkele 

extra plaatsen voorzien zodat er 24 tafeltennissers konden deelnemen. In 2013 

waren er 18 deelnemers. 

� In 2014 gebeurden ongeveer 98% van de inschrijvingen voor de sportkampen online. 

Er moet wel nog werk gemaakt worden van de koppeling aan de database. 

� Er zijn ongeveer 15% meisjes op onze kampen. Dat is na een stijging vorig jaar 

opnieuw een daling. We zitten hiermee ook nog steeds onder ons streefpercentage 

van 25%. Op het kamp voor -12 jarigen zien we wel een stijgende trend maar ook 

hier zitten we met iets meer dan 16% nog onder onze doelstelling. 

� De geografische spreiding van de deelnemers is vrij goed. Antwerpen is het best 

vertegenwoordigd. Enkel Limburg is ondervertegenwoordigd.  
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7.4 Bijsturingen 

Voorlopig geen bijsturingen. 
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B) Overzicht van de werking FO Sportkampen  in 2014 

a) Totaal aantal effectief georganiseerde sportkampen: 5  

1) Aantal omnisportkampen: 0 

2) Aantal unisportkampen: 5 

 

b) Totaal aantal interne deelnemers  op de georganiseerde sportkampen 2014: 188 

 

c) Omschrijving van de gevoerde promotiestrategie en de hiermee gepaard gaande kosten 

Er werd promotie gevoerd via de folder van de sportkampen, de website van de VTTL, via de 

nieuwsbrief, op allerlei tornooien en evenementen en via een mailing naar deelnemers van 

voorgaande kampen. Voor de kosten verwijs ik naar de begroting. 

 

d) Omschrijving van de wijze waarop de steun van de Vlaamse overheid werd vermeld.  

De steun van de Vlaamse Overheid en Bloso wordt vermeld op de folder, op de website van 

de federatie en in de nieuwsbrief van de federatie. 

 

e) Specifieke initiatieven voor kansengroepen: Er werden geen specifieke doelstellingen 

hiervoor opgenomen in het beleidsplan. 
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FO4 
 

PRIORITEITENBELEID 
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A. Omschrijving, effectmeting en evaluatie van de in het beleidsplan 2013-2016/ 

jaarlijks actieplan 2014 geformuleerde doelstellingen: 
 

Strategische doelstelling:  

 
Structurele inbedding van een gevarieerd bewegingsaanbod voor 3-tot 8 jarigen. 

 

Resultaten effectmeting: 

 

In oktober 2013 hadden we qua -9 jarigen: 134 aangesloten jongens en 95 aangesloten meisjes. 

Voor oktober 2014 zien we een duidelijke groei: 221 aangesloten jongens en 119 aangesloten 

meisjes.  

 

Evaluatie: 

 

Er is dus, zoals de cijfers aantonen, een duidelijke positieve evolutie en de deelnemende clubs aan 

het project prioriteitenbeleid beginnen een breed bewegingsaanbod in te passen in de algemene 

structuur van hun clubwerking. Dit wekt ook interesse op bij andere clubs, waardoor een dynamiek 

onstaat in het Vlaamse tafeltennislandschap. 

 

 

Operationele doelstelling: 
 

12 deelnemende clubs met minimaal 30 deelnemende kinderen gedurende het eerste jaar. 

De 3 volgende jaren komen daar telkens 6 clubs per jaar bij (18 voor 2014, 24 voor 2015 en 

30 voor 2016). 

 

Resultaten effectmeting: 

 

- 12 ingeschreven clubs 

- Inschrijvingen voor 2014: 

 

* TTC Madelon   21 inschrijvingen 

* TTC Zandvoorde   29 inschrijvingen 

* TTC Schulen   33 inschrijvingen 

* TTK Herckenrode   40 inschrijvingen 

* TTC Meerdaal Leuven            38 inschrijvingen 

* PW Diest   32 inschrijvingen 

* TTC Stekene   31 inschrijvingen 

* TTC Lauwe  52 inschrijvingen 

* TTC Merelbeke   58 inschrijvingen 

* Sint-Niklase TTC   21 inschrijvingen 

* TTC Hasselt   5 inschrijvingen 

* TTC Sint-Truiden   5 inschrijvingen 
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Evaluatie: 

 

- 4 van de 12 clubs halen de 30 inschrijvingen niet, deze dienen voor 2015 maatregelen te 

nemen om meer deelnemers te werven. 

- 4 van de 12 clubs draaien ongeveer rond de 30 deelnemers. 

- 4 van de 12 clubs zitten ruimschoots boven het de 30 deelnemers. Voor sommige clubs is 

het zelfs wat moeilijker om deze hoge capaciteit aan te kunnen. Eventueel uitwijken naar 

een groter lokaal kan een optie zijn.  

 

 

Operationele doelstelling: 
 

Ontwikkelen specifieke website prioriteitenbeleid (alle informatie en opvolging verloopt via 

deze website).  

 

Evaluatie: 

 

De website is momenteel in opbouw en bijna af (dient wel nog online te komen). 

 

Strategische doelstelling: 
 

Gezond, verantwoorde en gevarieerde sportbeoefening bij 3-tot 8 jarigen (deze doelstelling heeft 

betrekking op de inhoudelijke invulling van de activiteiten). 

 

Operationele doelstelling: 
 

Ontwikkelen van didactisch ondersteuningsmateriaal (map met oefenvormen, 

differentiatiemogelijkheden,…) voor de clubs. 

 

Resultaten effectmeting: 

 

Momenteel werden 18 fiches ontwikkeld met oefenvormen toepasbaar op de doelgroep. 

Telkens met het doel van de oefening, een omschrijving, een variatie 

(differentiatiemogelijkheid), het benodigde materiaal en de aandachtspunten voor de 

lesgever. Deze worden gepubliceerd op de website prioriteitenbeleid. 

 

Evaluatie: 

 

Het idee om van de website een platform te maken met de oefeningen en de doorstroom 

een breed bewegingsaanbod naar tafeltennis specifiek werken vergt een nodige hervorming. 

Momenteel is uitwerking van deze website in volle opbouw. Het zal een globaal concept 

omvatten die de waarbij een doorstroming van een algemeen breed bewegingsaanbod naar 

het meet specifiek tafeltennisgericht werken omvat. 
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Operationele doelstelling: 
 

Ontwikkelen van een startpakket met hulpmateriaal voor de activiteiten aangepast aan de 

beoogde doelgroep. 

 

Resultaten effectmeting: 

 

De 12 ingeschreven clubs hebben een pakket ontvangen die specifiek naar deze doelgroep 

toe ontwikkeld werd in Frankrijk. Deze omvat ballen in verschillende kleuren, hardheid, 

materiaal,… Tafeltennisrackets speciaal ontwikkeld voor jonge kinderen, een dvd met tips,…  

 

Evaluatie: 

 

Het gebruik van dit pakket is makkelijk en blijkt een goeie hulp voor de clubs bij het 

uitwerken van hun lessen. 

 

Operationele doelstelling 
 

Organisatie infomoment voor de lesgevers. 

 

Evaluatie: 

 

De organisatie van een infomoment werd vervangen door plaatsbezoeken bij iedere club 

afzonderlijk. momenteel werden 5 clubs bezocht, bedoeling is om zeker nog eens alle clubs 

te bezoeken en in te lichten. Op deze manier wordt er interactiever gewerkt met de clubs. 

 

 

 

Overzicht acties 2014 en relatie met de doelstelling: 
 

Start Project gelijklopend met sportseizoen 2014 - 2015 (ondersteuning 1 les per week gedurende 30 

speelweken).  

- Januari 2014 - Augustus 2014: voorbereiding opstart.  

- Januari 2014 - Augustus 2015: vormingen voor lesgevers. 

- Augustus 2014: infomoment voor de clubs. 

- September 2014 - Juni 2015: start van de effectieve lessen. 

- September 2014 - juni 2015: plaatsbezoeken bij de clubs tijdens de lessen. 

- September 2014 - juni 2015: ontwikkelen oefeningenfiches. 

- Oktober 2014: website prioriteitenbeleid 

- December 2014 (tussenseizoen): tussentijdse evaluatie. 
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Evaluatie van de acties 

 

- De lesgevers van de 12 ingeschreven clubs volgden de opleiding Multimove. 

- Het infomoment voor de clubs en lesgevers werd vervangen door plaatsbezoeken, waarbij deze werden 

geïnformeerd. 

- In september 2014 zijn de eerste lessen van start gegaan in de meeste clubs, sommige clubs 

ondervonden moeilijkheden om voldoende deelnemers te vinden, andere clubs hadden het niet 

makkelijk een lesgever te vinden. 

- Er werden in 2014 4 plaatsbezoeken uitgevoerd. 

- De oefeningenfiches specifiek voor jonge kinderen werden intussen ontwikkeld. 

- De website prioriteitenbeleid in volle opbouw. Het omvat het concept waarbij je als het ware de 

volledige evolutie kan doorlopen van een breed bewegingsaanbod naar een sportspecifieke training toe. 

Deze dient wel nog online gebracht te worden. 

 

Conclusies: 
 

- Duidelijkere communicatie naar (nieuwe) clubs toe wat betreft subsidieerbare lesgevers zodat de 

opstart van de lessen vlotter kan verlopen. 

- Er dient ook ondersteuning te komen nar de clubs over hoe leden van deze leeftijd te werven. 

- Na een moeizame start verlopen de lessen in de meeste clubs wel vlot.  

- De inschrijvingen bekeken (12 clubs samen) halen we onze vooropgestelde doelstelling van 360 

aangesloten -8 jarigen. 

 

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties: 
 

- Aanpassing van project per seizoen naar project per jaar (werd al doorgevoerd). 

- Het infomoment werd vervangen door (meerdere) plaatsbezoeken bij de clubs. 

 

 

 

B. Overzicht van de werking FO prioriteitenbeleid in 2014 
 

a) Omschrijving van de wijze waarop de steun van de Vlaamse overheid werd vermeld in de 

communicatie over het project prioriteitenbeleid 2014. 

 

→ toe te voegen als bijlage. 

Zie bijlage magazine. 

 

 

b) Overzicht van het aantal deelnemende sportclubs en het aantal kinderen en jongeren dat 

werd bereikt per activiteit in het kader van de FO prioriteitenbeleid 2014. 

 

→ in te vullen op tabblad ‘deelnemers’ van bijgevoegd Excelbestand 

‘Bijlage_Rapportering_Prioriteitenbeleid2014’ 
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c) Omschrijving van de wijze waarop het project prioriteitenbeleid 2014 voldaan heeft aan de 

criteria van het uitvoeringsbesluit van 7 september 2012. 

 

→ in te vullen op tabblad ‘criteria’ van bijgevoegd Excelbestand 

‘Bijlage_Rapportering_Prioriteitenbeleid2014’. 

 

 

d) Overzicht van deelnemers aan bijscholingen cfr. 3.6 van het convenant prioriteitenbeleid 

2014: 

− een lijst van de deelnemers (naam en voornaam) van de eigen sportfederatie of 

sportclub aan specifieke VTS-opleidingen 

− het aantal deelnemers per door de eigen sportfederatie ingerichte bijscholing 

− het aantal deelnemers per bijscholing van andere bijscholingen 

 

→ in te vullen op tabblad ‘bijscholingen’ van bijgevoegd Excelbestand 

‘Bijlage_Rapportering_Prioriteitenbeleid2014’ 

 

 

e) Lijst van occasionele sporttechnische / sport(para)medische medewerkers opgenomen in 

de subsidieerbare uitgaven van de FO prioriteitenbeleid 2014 cfr. 3.7 van het convenant 

prioriteitenbeleid 2014 

 

→ in te vullen op tabblad ‘occ STM’ van bijgevoegd Excelbestand 

‘Bijlage_Rapportering_Prioriteitenbeleid2014’. 

 

Meer info met betrekking tot de verloning van de occasionele sporttechnische / 

sport(para)medische medewerkers en de subsidieerbare uitgaven prioriteitenbeleid 2014 

vindt u in het bijgevoegd Wordbestand ‘Toelichting_Tewerkstelling_Prioriteitenbeleid2014’ 
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