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Vlaamse Tafeltennisliga vzw

Rapportering beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod 2018
Project King Pong

Regelgevend kader 

Decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector.

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot vaststelling van de algemene erkennings- en 
subsidiëringsvoorwaarden voor de georganiseerde sportsector.

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de 
georganiseerde sportsector inzake de vaststelling van de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de 
uitvoering van de beleidsfocussen jeugdsport, laagdrempelig sportaanbod, innovatie en sportkampen.

Contactpersoon beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod

Wesley Van Den Noortgate
wesleyvandennoortgate@vttl.be
+32 475 92 04 17
+32 2 527 53 72

WERKINGSVERSLAG 2018

Uw werkingsverslag 2018
Geüploade documenten
Werkingsverslag beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod 2018 Vlaamse Tafeltennisliga.pdf

Tijdstip upload: 28/03/2019 10:12

AANTAL DEELNEMERS/SPORTCLUBS 2018

Aantal aangesloten sportclubs en leden (toestand op ledendatum 2018)

Aantal sportclubs
0

Aantal leden
0

Raming aantal deelnemers/sportclubs (subsidieaanvraag)

Aantal sportclubs
35

Aantal leden
600

Aantal niet-leden
1

Totaal aantal deelnemers
1.6

Aantal deelnemers/sportclubs (rapportering)

Aantal sportclubs
46

Aantal leden
572

Aantal niet-leden
4.637

Totaal aantal deelnemers
5.209

Bemerkingen aantal deelgenomen sportclubs en deelnemers 2018 (optioneel)
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BEOORDELINGSCRITERIA 2018

Criterium 1

In welke mate richtte het laagdrempelig sportproject zich in 2018 tot de niet-georganiseerde, licht- of anders 
georganiseerde sporter en in welke mate wordt in een opvolgprogramma voorzien nadat de vooropgestelde 
doelstelling bereikt is?

Criterium 1
Via ons netwerk van externe partners hebben we in totaal ... niet-leden bereikt. Deze komen uit scholen,
dienstencentra, sportdiensten, sportcentra en andere (zie werkingsverslag). Dit cijfer is gebaseerd op een
vrijwillige bevraging, dus geen exacte registratie. Door diverse instellingen zelf een aanbod te laten
organiseren is ons bereik breed naar de buitenwereld toe.

Via onze clubs bestaat er ook een laagdrempelig werking, gericht op diverse
doelgroepen. Er werd bewust gekozen voor speciale doelgroepen die moeilijker bereikbaar zijn en waarvoor
er in vele clubs (nog) geen aanbod was:
- Naschoolse initiatie in samenwerking met basisschool: tot en met 6e leerjaar (6 clubs)
- Initiatie voor kinderen onder 9 jaar: dit begint al vanaf 3 jarigen met algemene bewegingsscholing (18
clubs)
- Initiatie en/of interne competitie voor personen met een beperking: geldig voor alle types van beperkingen
(5 clubs)
- Initiatie en/of interne competitie voor recreanten vanaf 16 jaar: voor mensen die de sport niet competitief
wensen te beoefenen (19 clubs)
... nieuwe leden sloten zich in 2018 voor het eerst aan bij een club om aan een activiteit van King Pong
deel te nemen.

Criterium 2

In welke mate heeft het laagdrempelig sportproject in 2018 begeleiding van de sporters voorzien?

Criterium 2
Op de -12 jarigen competitie na, zijn alle andere activiteiten gericht op het begeleiden van de deelnemers.
- Het naschools aanbod gebeurde onder de vorm van initiatie, ofwel in de club ofwel in de school.
- De initiaties voor kinderen onder 9 jaar bestonden uit het aanleren van algemene bewegingsvaardigheden
in combinatie met tafeltennisgerichte vaardigheden.
- Voor de laagdrempelige instapcompetitie was geen begeleiding noodzakelijk, maar wel wenselijk. Sommige
clubs stuurden een trainer mee, andere niet, was afhankelijk van de mogelijkheden binnen de clubs.
- In kader van G-pong hebben wij via website en mail een oproep gedaan om VTS-plus bijscholing te volgen
i.v.m. omgaan met G-sporters.
- We stuurden occasionele medewerkers naar externe evenementen, zoals bvb sportsterrendagen. Zie 
werkingsverslag.

Criterium 3

In welke mate was het laagdrempelig sportproject in 2018 laagdrempelig, creatief en uitdagend om sporters 
naar duurzame sportbeoefening toe te leiden?

Criterium 3
Vaardigheden worden stapsgewijs opgebouwd voor nieuwe beginners. Gevorderde recreanten of kinderen
konden (afhankelijk van de structuur binnen de club) doorschuiven naar andere groepen met een hoger
niveau. King Pong bood dan voornamelijk de allereerste stappen in een weg naar meer sporten en diende
de sporters vooral te motiveren omwille van zijn laagdrempeligheid en mogelijkheid tot doorgroeien.
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Voor de competitieve geesten onder de deelnemers bestaat het aangepast wedstrijdsysteem via onze
webapplicatie, dat deelname EN winnende partijen beloont met punten. Het systeem is zo gemaakt dat het
aanzet om op regelmatige basis deel te nemen. De sporters kunnen zelf hun uitslagen ingeven op de
webapplicatie en zien meteen hun nieuwe tussenstand.

Op één na alle provincies organiseerden een -12 jarigen competitie die een eerste opstap vormt voor jonge
beginners. Voor één provincie, Oost-Vlaanderen waren er onvoldoende ploegen.

De onderdelen Prins Pong (<9 jarigen) en G-pong (personen met beperking) op de website kingpong.vttl.be
werden verder uitgewerkt. Er onstond een testbatterij voor benjamins waarin clubs onmiddellijk feedback 
krijgen over hun geteste spelers. Voor Prins Pong is er een pagina bijgekomen voor begeleidingsadvies.

Een nieuw onderdeel voor Senioren werd gelanceerd. Tips om sporters uit deze leeftijdsgroep te begeleiden 
en een aangepast tafeltennis en krachttrainingsprogramma, dienen de clubs te helpen bij hun aanbod.

Criterium 4

Beschrijf in welke mate het laagdrempelig sportproject in 2018 duurzame producten of trajecten ontwikkelde, 
zodat het project na afloop van de aanvullende subsidies succesvol voortgezet kan worden.

Criterium 4
Deelnemende clubs werden ondersteund met oefeningen en materiaal, maar werden weliswaar van bij de
start reeds aangewezen om zelf voor de begeleiding in te staan. Hierdoor moeten clubs instaat zijn om
zelfstandig een aanbod te creëren en onderhouden. Voor nagenoeg alle activiteiten (behalve de interclub)
zijn de clubs daar ook in geslaagd. Door de clubs voor eigen begeleiding te laten instaan, is de kans groter
dat het kan worden voortgezet na afloop van subsidies.

Externe partners kunnen beroep doen op onze web-applicatie om een duurzaam aanbod te onderhouden.
Indien zij beroep wensen te doen op een begeleider, kan de federatie occasionele medewerkers
afvaardigen, op kosten van de vragende instelling. Buiten overheadkosten voor de communicatie en
coördinatie, houdt dat voor de federatie geen andere kosten in. Een duurzame oplossing dus.
Organisaties kunnen elkaar vinden en contacteren via onze website kingpong.vttl.be, maar er werd nog geen
automatisatie systeem ingebouwd voor het aanvragen en verder coördineren van occasionele medewerkers.
Dat was dus nog steeds een manuele verwerking.

Voor het materiaal werd een samenwerking met Idemasport aangegaan. Deelnemende clubs in 2018 kregen
van ons een starterspakket. Gezien de verdeling rechtstreeks via Idemasport kan gebeuren, hoeft de VTTL
geen materiaal te stockeren en verdelen. Dat is dus ook een duurzame oplossing.

Tot slot is het didactisch en sporttechnisch aanbod van onze webapplicatie in 2018 verder gegroeid. Deze
applicatie is in eigen beheer en maakt updaten van nieuwe inhoud heel makkelijk en snel. We zijn hiervoor
niet afhankelijk van externen met uitzondering voor de ontwikkeling van de webapplicatie, maar die is onze
eigendom en kan door onszelf met inhoud worden vernieuwd en onderhouden (content management
system) = duurzame oplossing.

Criterium 5

Met welke relevante partners en stakeholders werd in 2018 samengewerkt voor het laagdrempelig 
sportproject?

Criterium 5
Wanneer we enkel kijken naar externe partners (dus niet clubs en particulieren) dan is er t.o.v. 2016 een 
stijging van 10%.  Doelstelling is om te stijgen tegen 2020 met 20% t.o.v. de nulmeting in 2016. Al onze 
partners en zijn terug te vinden op kingpong.vttl.be op een interactieve map.

Voor de verdeling van materiaal werkten we samen Idemasport. Zij verkopen 'King Pong pakketten' met
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daaraan gekoppeld een licentie voor toegang tot onze webapplicatie met oefeningen, etc. (er is ook gratis
beperkte toegang). Het pakket wordt niet zoveel rechtstreeks aangekocht door onze partners. De VTTL 
koopt pakketten aan om de clubs te ondersteunen die deelnemen aan het project.

Op lokaal niveau zijn de clubs onze lokale opvangnetten, maar daarnaast blijven scholen,
dienstencentra, sportdiensten en andere externe partners ook hun eigen aanbod onderhouden.

Op bovenlokaal niveau boden wij onze diensten aan bij Sport Vlaanderen voor de sportsterrendagen door
het zoeken en vinden van medewerkers. Indien logistiek mogelijk stellen wij ook gratis king pong materiaal
ter beschikking om te gebruiken. We zochten tevens naar medewerkers voor activiteiten door andere
bovenlokale partners als Parantee-Psylos, SVS, sportdienst, stad, universiteit.

Criterium 6

In welke mate richtte het laagdrempelig sportproject zich in 2018 op het inclusieve diversiteitsbeleid van de 
organisatie of de aangesloten clubs?

Criterium 6
De laagdrempelige clubactiviteiten van King Pong 2018 waren gericht op diverse doelgroepen.
- 18 clubs met activiteiten voor Jonge kinderen onder 9 jaar = Prins Pong in webapp
- 5 clubs met activiteiten voor Personen met een beperking = G-Pong in webapp (nieuwe sinds 2017)
- 19 clubs met activiteiten voor Recreanten (waaronder ook senioren) = King Pong webapp
- 5 clubs met activiteiten voorzien voor senioren = Senior Pong

Via de laagdrempelige activiteiten hebben we onze clubs aangezet om personen uit de specifieke
doelgroepen effectief te bereiken. De clubs konden immers in de webapplicatie hun activiteiten registeren
en enkel leden selecteren die behoren tot de doelgroep. Andere leden worden niet getoond in de lijst en
kunnen bijgevolg niet worden geselecteerd.
- voor recreatie activiteit enkel spelers met lidstatuut van recreant
- voor G-sport activiteit enkel leden met G-Sporter categorie
- voor benjamin initiatie enkel leden van leeftijdscategorie
- voor senioren enkel 55-plussers

Criterium 7

In welke mate heeft het laagdrempelig sportproject in 2018 de participatie van mensen uit kansengroepen in 
het reguliere sportclubaanbod bevorderd?

Criterium 7
Veel van onze partners zijn lokale dienstencentra. De laagdrempelige recreantenactiviteiten in de clubs 
vormden een perfect opvangnet voor beginnende ouderen. Vanaf 2018 is hier nog verder naartoe gericht via 
een 'senior Pong'.

Criterium 8

Op welke wijze werden de beoogde doelstellingen en effecten in 2018 gemonitord? Werden de beoogde 
resultaten ook behaald?

Criterium 8
De doelstellingen werden gemonitord
- Via de webapplicatie waar de clubs hun activiteiten dienden te registreren, met de daarbij horende
datums, lesgevers en deelnemers.
- Via een bevraging bij onze externe partners over hun aanbod.

In 2018 werden 12 clubs bezocht tijdens een activiteit. Medewerkers werden hiervoor ingeschakeld en een 
webformulier werd gemaakt voor het ingeven van feedback naar de VTTL toe.
Initiatie en/of interne competitie voor recreanten vanaf 16 jaar: 7 bezoeken
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Initiatie voor kinderen onder 9 jaar: 4 bezoeken
Initiatie en/of interne competitie voor personen met een beperking: 1 bezoek

Wanneer we enkel kijken naar externe partners (dus niet clubs en particulieren) dan is er t.o.v. 2016 een 
stijging van 10%.  Doelstelling is om te stijgen tegen 2020 met 20% t.o.v. de nulmeting in 2016

46 clubs 33 clubs namen deel aan het project in 2018, dat is 40% meer dan vorig jaar (33 clubs in 2017). Dat 
is 26% van het totaal aantal clubs (176 in seizoen 2017-2018).  De doelstelling van 30% te halen tegen 2020 
lijkt haalbaar, maar jaarlijks moeten clubs opnieuw erop gehamerd worden om hun activiteiten te 
registreren. Deze administratie blijft een moeilijk punt.

Het beoogde aantal niet-leden werd sterk overschreden (geraamd 1000, deelgenomen > ...)
Het beoogde aantal leden werd gehaald (geraamd 500, deelgenomen 572). Hiervoor werd gekeken naar alle 
deelnemers uit 2018, dus niet enkel vanaf het nieuwe seizoen dat start in juli 2018.
Het aantal deelnemende leden dat voor het eerst was aangesloten in seizoen 2017-2018 en voorheen niet, 
was 376.

Criterium 9

Welke communicatiestrategie werd in 2018 opgezet om nieuwe sporters aan te trekken met het oog op 
regelmatige sportbeoefening?

Criterium 9
De strategie was dat zowel onze federatie, onze clubs en partners, ieder op hun niveau voor communicatie
zorgen om zo uiteindelijk de nieuwe sporter te bereiken.

De website kingpong.vttl.be beschikt over een interactieve map waarop al onze clubs en partners te zien 
zijn. De site is gericht op instellingen die een aanbod willen organiseren en op particulieren die een aanbod 
willen zoeken. Het menu spreekt voor zich: ONTDEK king pong - VIND activiteiten - ORGANISEER een aanbod 
- CONTACTEER ons

Daarnaast bleef onze strategie in trapvorm een belangrijke uitvalsbasis:
1. De federatie communiceert met clubs die een laagdrempelige aanbod (willen) voorzien
2. Deze clubs communiceren met hun eigen leden en netwerken met onze externe partners
3. De partners communiceren met hun bezoekers, schoolkinderen, ...

OCCASIONELE MEDEWERKERS 2018

Upload hier rechtsonder de occasionele medewerkers van wie de loonkosten of dienstverhuringskosten als 
subsidieerbare kost binnen dit project gerapporteerd zijn.
Maak hiervoor gebruik van het sjabloon uit de folder Info.

Uw occasionele medewerkers 2018
Geüploade documenten
OccasioneleMedewerkers2018_BFldsa.xlsx

Tijdstip upload: 28/03/2019 10:12

KOSTEN 2018

Subsidieerbare kosten
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Kosten Kostenrekening Kosten 
(begroting)

Kosten 
(rapportering)

Toelichting

01. Brutosalaris 
occassionele 
sporttechnische en 
administratieve 
medewerkers

62020080 € 1.148,58 Opleidingen + testafnames 
occasionele medewerkers

04. 
Dienstverhuringskosten/v
ergoeding voor 
verenigingswerk voor 
occasionele 
sporttechnische en andere 
medewerkers

61461080 € 60,50

05. Verplaatsingskosten 
sporttechnische 
medewerkers

61211080 € 45,00 Verplaatsingen 
sporttechnische 
medewerker

05. Verplaatsingskosten 
sporttechnische 
medewerkers

62311080 € 587,18 Dienstverplaatsingen 
sporttechnische 
medewerkers

07. Drukwerken 61310080 € 1.701,02 Flyers, attesten + 
drukwerken Shop Ping

08. Kosten voor 
informatie- en 
promotiemateriaal

61310080 € 2.316,98 Kennismakingspakketten 
opleidingen + T-shirts

09. Transportkosten 
sportmateriaal

61250080 € 1.210,98 Verzendingen materiaal 
aan clubs

10. Aankoop / huur / 
afschrijving sportmateriaal

61151080 € 11.981,25 Aankoop pakketten 
deelnemende clubs

11. Specifieke kosten, 
noodzakelijk voor de 
kwaliteitsvolle uitvoering 
van het laagdrempelige 
sportproject waarvoor het 
agentschap Sport 
Vlaanderen voorafgaand 
zijn schriftelijk akkoord 
heeft gegeven

61180080 € 2.904,00 Website laagdrempelig 
project: onderhoud + 
aanpassingen + 
vernieuwingen

Niet-subsidieerbare kosten

Voor de niet-subsidieerbare kosten dient u geen kostenrekeningen te vermelden.

Kosten 
(begroting)

Kosten 
(rapportering)

Toelichting

€ 52,03 kosten vrijwillige medewerker

Totalen (begroting)

Subsidieerbare kosten
€ 26.250,00

Niet-subsidieerbare kosten
€ 0,00

Totale kosten (begroting)
€ 26.250,00

Totalen (rapportering)
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Subsidieerbare kosten
€ 21.955,49

Niet-subsidieerbare kosten
€ 52,03

Totale kosten (rapportering)
€ 22.007,52

Afschrijvingstabel

Upload hier de afschrijvingstabel(len) met aanduiding van de materiële en/of immateriële activa die in 2018 als 
subsidieerbare kost ingezet zijn binnen dit project.

Afschrijvingstabel
Geüploade documenten

Tijdstip upload: 

Analytisch grootboek 2018

Upload hier uw analytisch grootboek 2018 in 2 formaten.
Het analytisch grootboek omvat de individuele boekingen gegroepeerd per analytische code.

Uw analytisch grootboek 2018 in PDF
Geüploade documenten
Analytisch deel laagdrempelig sporten.PDF

Tijdstip upload: 28/03/2019 10:12

Uw analytisch grootboek 2018 in Excel of CSV
Geüploade documenten
Analytisch detail laagdrempelig project.XLS

Tijdstip upload: 28/03/2019 10:12

Diverse documenten

Indien u dit wenst, kunt u hier bijkomende (info)documenten toevoegen aan uw rapportering 2018.

Diverse documenten
Geüploade documenten
bevraging activiteiten externe partners KING PONG 2018.pdf

Tijdstip upload: 28/03/2019 10:12


