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I. VOORWOORD 
 
 
 
 

Recreatief Aangepast Sporten vzw richt zich naar personen met een handicap. 

 

Als jong en dynamisch team wensen wij zoveel mogelijk personen met een handicap in 

Vlaanderen te motiveren tot actieve, regelmatige en kwaliteitsvolle recreatieve 

sportbeoefening. Wij proberen ons aanbod dan ook zo breed en laagdrempelig mogelijk te 

houden opdat ieder zijn/haar weg naar beweging of sport kan vinden.  

 

Door zoveel mogelijk sporten aan te passen aan de noden van onze doelgroep, hebben wij ons 

in 2016 opnieuw ten volle ingezet om onze taak als grootste gehandicaptensportfederatie te 

vervullen.  

 

Bij de afsluiting van dit werkjaar maken we dan ook graag van de gelegenheid gebruik alle 

medewerkers, vrijwilligers, lesgevers en bestuursleden van onze sportclubs van harte te 

bedanken voor de inzet en de moeite die zij opbrengen.  

 

Ook alle beheerraadsleden met in het bijzonder de voorzitter, secretaris en schatbewaarder en 

alle sportverantwoordelijken, provinciaal verantwoordelijken en administratieve krachten 

wensen wij graag te bedanken voor hun blijvende inzet en enthousiasme.  

 

Dankzij hen kan RECREAS vzw zich in Vlaanderen profileren als dé grootste sportfederatie voor 

personen met een handicap. 

 

Een overzicht van onze werking in 2016, het laatste jaar van de beleidsperiode 2013-2016, 

wordt u in deze bundel aangeboden. 
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Missie en visie 
 
 

Missie 
 
Recreatief Aangepast Sporten vzw of kortweg Recreas vzw, partner van de Socialistische Mutualiteiten, 
is dé grootste door Sport Vlaanderen erkende en gesubsidieerde recreatieve sportfederatie voor 
personen met een handicap. 
 
Recreas vzw overkoepelt en ondersteunt exclusieve G-sportclubs en geïntegreerde G-sportwerkingen. 
Zij biedt een waaier van laagdrempelige G-sportactiviteiten aan op lokaal, regionaal, provinciaal en 
Vlaams niveau (sportdagen, -tornooien, -kampen, bijscholingen en infosessies) om elke persoon met 
een handicap te laten genieten van sport, waarbij gezondheid en vriendschap centraal staan. 
 
Via promotie, infocampagnes en vernieuwende projecten tracht Recreas vzw de persoon met een 
handicap en zijn omgeving te sensibiliseren. 
 
 
 

Visie 
 
Onze visie is ontstaan uit een aantal uitgangspunten: 
 
Recreatie… 
Recreatiesport heeft als doel zoveel mogelijk mensen te laten sporten. Het aanbod is dan ook breed en 
laagdrempelig (sport voor allen). Het regelmatig bewegen en sporten voor personen met een handicap 
heeft voornamelijk een positieve invloed op lichamelijke en geestelijke gezondheid, zorgt voor het 
leggen van sociale contacten (integratie) en verhoogt aldus het gevoel van welzijn. 
 

… voor personen met een handicap 
Aangepast sporten heeft vele invullingen: accommodatie, materiaal, reglementen, begeleiding, 
omkadering … . Dit volgt uit de grote verscheidenheid binnen de doelgroep: onderscheid naar leeftijd, 
soort en ernst van de handicap en de graad van de nodige ondersteuning. Daarboven zijn er specifieke 
aandachtspunten die een invloed hebben op de sportparticipatie, zoals: mobiliteitsproblemen 
(vervoer), emotionele problemen (laag zelfvertrouwen, overbescherming), structurele organisatie van 
gehandicaptensector (instellingsleven). 
 

… van inclusieve tot exclusieve settings 
Inclusie is de maatschappijvisie achter het denken over handicap die wij nastreven: alle leden van de 
samenleving worden erkend met hun specifieke eigenschappen en krijgen de mogelijkheid volwaardig 
deel te nemen met al hun mogelijkheden, noden en behoeften. De organisatie van sportbeoefening is 
het ideale middel om deze visie na te streven. Naast inclusie zal er ook altijd een exclusief aanbod 
noodzakelijk zijn samen met alle vormen tussen deze uitersten. Uitgangspunt hierbij blijft dat de 
persoon met een handicap zelf zijn plaats kiest op dit continuüm. 
We willen op een kwaliteitsvolle manier werken aan onze missie vanuit de volgende waarden: 

 we werken volgens het solidariteitsprincipe.  

 we vertrekken vanuit de kracht en de mogelijkheden van het individu.  

 we zien het ‘anders zijn’ niet als een bedreiging, maar als een meerwaarde.  

 we vinden dat iedereen volwaardig moet kunnen participeren in de samenleving, ongeacht 
zijn/haar ideologische overtuiging.  

 we respecteren ieders mening en overtuiging, zolang die niet in aanvaring komt met de beginselen 
van de democratie, de standaardregels van de VN en het Europees Verdrag betreffende de Rechten 
van de Mens. 
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B. Bestuursorganen 
 
 

Zetel Recreas vzw 
 
Recreatief Aangepast Sporten vzw, St.-Jansstraat 32 – 38, 1000 Brussel 
Tel: 02/515 02 54 
Email: info@recreas.be - Website: www.recreas.be  
(vanaf 01/01/2017 info@s-sportrecreas.be / www.s-sportrecreas.be)  
 

De raad van bestuur  
 
 

Samenstelling 
 

Familienaam Voornaam Adres Postcode Gemeente 

Carsauw Luc Res."Noordzee"  Zeedijk 161 app 51 8301 Knokke-Heist 

Steemans Irène Van Overbekelaan 103 1083 Ganshoren 

Van Mossevelde Karin Vijverstraat 70 9230 Wetteren 

Resseler Patrick Leistraat 2 3271 Zichem-Scherpenheuvel 

Abrahams Lore Tweelingenstraat 50 2018 Antwerpen 

De Buyser Willy Zwartekloosterstraat 13 2800 Mechelen 

Hoedemakers Caroline Hoogstraat 30 9260 Schellebelle 

Meerschaut Sofie Haachtsesteenweg 257/2 1030 Schaarbeek 

Pardon Sylvia Lemméstraat 18 2018 Antwerpen 

Pollentier Leen Rue Ponchaut D'Ogy 5 7862 Ogy 

Van Belleghem Bennie Keirestraat 28 9700 Oudenaarde 

Vanleynseele Marc K. Plantijnstraat 31 8510 Marke 

Vandenbosch Eddy Wijngaardstraat 15 3400 Landen 

 
 

Functies 
 

 Voorzitter:   Luc Carsauw 

 Ondervoorzitter:  Irène Steemans 

 Penningmeester:  Patrick Resseler 

 Secretaris:   Karin Van Mossevelde 

mailto:info@recreas.be
http://www.recreas.be/
mailto:info@s-sportrecreas.be
http://www.s-sportrecreas.be/
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Taken en verantwoordelijkheden 
 
De raad van bestuur behartigt de materiële en morele belangen van de vereniging en vertegenwoordigt 
deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke 
uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en 
verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. De 
raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt. 
 

Betrokkenheid bij de basisopdrachten/facultatieve opdrachten 
 

 BO1 tem 5 

 FO Sportkampen en Jeugdsport 

 EVS en MVS 
 

De algemene vergadering 
 

Samenstelling 
 

Familienaam Voornaam Adres Postcode Gemeente 

Carsauw Luc Res."Noordzee"  Zeedijk 161 app 51 8301 Knokke-Heist 

Steemans Irène Van Overbekelaan 103 1083 Ganshoren 

Van Mossevelde Karin Vijverstraat 70 9230 Wetteren 

De Wil Marie-
Louise 

Nieuwstraat 182 3140 Keerbergen 

Resseler Patrick Leistraat 2 3271 Zichem-Scherpenheuvel 

Abrahams Lore Tweelingenstraat 50 2018 Antwerpen 

De Buyser Willy Zwartekloosterstraat 13 2800 Mechelen 

Hoedemakers Caroline Hoogstraat 30 9260 Schellebelle 

Meerschaut Sofie Haachtsesteenweg 257/2 1030 Schaarbeek 

Pardon Sylvia Lemméstraat 18 2018 Antwerpen 

Pollentier Leen Rue Ponchaut D'Ogy 5 7862 Ogy 

Van Belleghem Bennie Keirestraat 28 9700 Oudenaarde 

Vanleynseele Marc K. Plantijnstraat 31 8510 Marke 

Vandenbosch Eddy Wijngaardstraat 15 3400 Landen 

 

Functies 
 

 Voorzitter: Luc Carsauw 

 Ondervoorzitter: Irène Steemans 

 Penningmeester: Patrick Resseler 

 Secretaris: Karin Van Mossevelde 
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Taken en verantwoordelijkheden 
 
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor: 

 Het wijzigen van de statuten 

 De benoeming en de afzetting van de bestuurders 

 De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun  bezoldiging 
ingeval dit wordt toegekend 

 De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen 

 De goedkeuring van de begroting en van de rekening 

 De vrijwillige ontbinding van de vereniging 

 De benoeming en uitsluiting van een lid van de vereniging 

 De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk 

 Alle gevallen waarin deze statuten het vereisen 
 
 

Betrokkenheid bij de basisopdrachten/facultatieve opdrachten 
 

 BO1 tem 5 

 FO Sportkampen en Jeugdsport 

 EVS en MVS 
 
 

De Coördinatievergadering 
 
 

Samenstelling 
 

De coördinatievergadering bestaat uit de nationaal verantwoordelijke, administratief coördinator, de 
sporttechnisch coördinator, de kwaliteitsverantwoordelijke, de nationale sporttechnische medewerker 
en de provinciale sporttechnische medewerkers. 
 
 

Taken en verantwoordelijkheden 
 

De coördinatievergadering staat in voor: 

 De praktische afspraken ter uitvoering van beleidsbeslissingen van AV, RVB, Dagelijks bestuur en 
strategisch team 

 Het kwaliteitsbeleid 
 
 

Betrokkenheid bij de basisopdrachten/facultatieve opdrachten 
 

 BO1 tem 5 

 FO Sportkampen en Jeugdsport 

 EVS en MVS 
 
 

 
 
 



 10 

Andere werkgroepen/projectgroepen 
 
 

Wij onderscheiden de volgende werkgroepen – projectgroepen 
 

 Strategische werkgroep 

 Werkgroep Europese surfweek 

 Werkgroep G-voetbal 

 Projectgroep GES 

 Projectgroep hippotherapie – aangepast paardrijden 

 Projectgroep Jeugdsport 
 
 

Samenstelling 
 

De werkgroepen/projectgroepen bestaan steeds uit de nationale sporttechnische medewerker, de 
sporttechnische coördinator en de administratieve coördinator. Naargelang het onderwerp van de 
werk- of projectgroep wordt die groep aangevuld met de nodige andere betrokken.  
 
 

Taken en verantwoordelijkheden 
 

De werkgroepen/projectgroepen zijn steeds gerelateerd aan een specifiek project (en meestal tijdelijk 
van aard) of ze zijn gerelateerd aan een specifiek onderdeel van onze werking (tijdelijk of blijvend).  
 

De taken en verantwoordelijkheden zijn: 

 De inhoudelijke en praktische (werk)afspraken met betrekking tot het onderwerp van de 
werkgroep/projectgroep 

 Intervisie en ervaringsuitwisseling 
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C. Personeelsbezetting 
 
 

Administratieve medewerkers 
 

Naam Periode Statuut Regime Functie 

Ben Hageman Jan-dec 
1,00 Sport 
Vlaanderen (90%) 

VT ADC 

Catinna Tantimonaco Jan-dec 0,50 Gesco HT ADM 

Jeroen Vereecken Jan-dec 0,50 Gesco HT ADM 

Martine Vanrobaeys Jan-dec 
0,50 Sport 
Vlaanderen (50%) 

HT ADM 

Brigitte Woussen Jan-dec 0,50 Dac HT ADM 

 
 

Sporttechnische medewerkers 
 

Naam Periode Statuut Regime Functie 

Hannes Van de Vijver Jan-dec 1,00 Dac VT NV 

Jotie De Meyer Jan-dec 1,00 Sport Vlaanderen (90%) VT STC 

Wiet De Boodt Jan-dec 1,00 Gesco VT STM 

Alex Bontenakel Jan-dec 1,00 Dac VT STM 

Lieve Cuypers Jan-dec 
0,50 Sport Vlaanderen (75%) 
0,50 Ex-Dac 

VT STM 

Guiseppina Moscato Feb-dec 1,00 Sport Vlaanderen (50%) VT STM 

Rinus Van Nieuwenborgh Jan-dec 0,50 Sport Vlaanderen (75%) HT STM 

Dries Plaetevoet 
Jan-dec 
 

0,50 Sport Vlaanderen (50%) 
0,50 Dac 

VT STM 

Jasper Stragier 
Jan-dec 
 

0,50 Sport Vlaanderen (50%) 
0,50 Eigen middelen 

VT STM 
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WERKING IN 2016 
 

D. BASISOPDRACHTEN 
 

Basisopdracht 1: Organiseren van recreatieve of competitiegerichte 
recreatieve sportbeoefening per provincie 

 
 

Strategische doelstelling 1 
 

“In 2016 is boccia geïntegreerd in elke aangesloten sportclub met een pétanque- en/of 
sjoelaanbod.” 
 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Aantal aangesloten sportclubs met pétanque- en/of sjoelaanbod die ook boccia aanbieden 

Norm 
100% 

 Antw. Limb. O. – Vl. Vl.- Br. W.-Vl. Totaal 

 # B NE WE # B NE WE # B NE WE # B NE WE # B NE WE # B NE WE 

M
e
ti

n
g
 

2
0
1
3
 

11 5 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 22 10 9 3 38 15 10 13 

M
e
ti

n
g
 

2
0
1
4
 

10 5 1 4 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 23 11 10 2 39 16 11 12 

M
e
ti

n
g
 

2
0
1
5
 

10 7 1 2 5 1 0 4 6 0 3 3 0 0 0 0 23 11 11 1 44 19 15 10 

M
e
ti

n
g
 

2
0
1
6
 

10 7 1 2 5 1 0 4 6 0 3 3 0 0 0 0 23 11 11 1 44 19 15 10 

# :  Aantal clubs met een pétanque en sjoelaanbod 
B:  Aantal clubs met een pétanque- en sjoelaanbod dat ook boccia aanbiedt 
NE:  Aantal clubs met een pétanque- en sjoelaanbod dat nog geen erkende sporttak heeft geïntegreerd 
WE:  Aantal clubs met een pétanque- en sjoelaanbod dat ook een erkende sporttak aanbiedt (geen boccia) 
 

 Evaluatie: 
 

Recreas vzw telt net als in 2015 ook in 2016 een totaal van 44 pétanque- en sjoelclubs (al dan niet 
in combinatie met een erkende sporttak), waarvan 10 in de provincie Antwerpen, 5 in de provincie 
Limburg, 6 in de provincie Oost-Vlaanderen en 23 in de provincie West-Vlaanderen. Daarvan bieden 
19 pétanque- en sjoelclubs (7 in Antwerpen, 1 in Limburg en 11 in West-Vlaanderen) ook de sporttak 
boccia aan. Bij 15 clubs met een pétanque- en sjoelaanbod werd in 2016 echter nog geen erkende 
sporttak geïntegreerd. 10 clubs bieden een andere erkende sporttak aan (2 in Antwerpen, 4 in 
Limburg, 3 in Oost-Vlaanderen en 1 in West-Vlaanderen).  
Het was onze doelstelling om tegen eind 2016 in de 15 pétanque en sjoelclubs zonder erkend 
aanbod, de sporttak boccia of een andere erkende sporttak geïntegreerd te zien.  
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Deze doelstelling werd op het einde van de beleidsperiode (BP) 2013-2016 niet gerealiseerd. 
Nietttegenstaande kunnen we het project boccia aanzien als een succes. Jaarlijks zagen we het 
aantal clubs met de sporttak boccia stijgen. Dit zijn niet alleen de reeds aangesloten clubs met een 
pétanque of sjoelaanbod maar ook nieuwe clubs die de weg vonden naar onze sportfederatie. 
 

Operationele doelstelling 1.1 
 

“In 2016 is boccia geïntegreerd in ten minste 70% van de aangesloten sportclubs met een pétanque- 
en/of sjoelaanbod.” 
 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Aantal aangesloten sportclubs met pétanque- en/of sjoelaanbod dat ook boccia aanbiedt 

  Norm 
70% 

 Antw Limb O-Vl Vl-Br W-Vl % op totaal 

Meting 2013 5 0 0 0 10 60% 

Meting 2014 5 0 0 0 11 59,26% 

Meting 2015 7 1 0 0 11 43,18% 

Meting 2016 7 1 0 0 11 43,18% 

 

 Evaluatie: 
 

Van de 44 pétanque- en sjoelclubs bieden 19 clubs naast sjoelen en pétanque de sporttak boccia 
aan, 15 clubs bieden naast het sjoelen en pétanque een andere erkende sporttak aan. Zoals reeds 
aangehaald in de bovenstaande korte evaluatie, slaagden we er niet in om alle bij onze 
sportfederatie aangesloten sjoel- en pétanqueclubs tegen eind 2016 om te vormen tot 
subsidieerbare clubs met een erkend aanbod. Er kwamen geen nieuwe pétanque- en sjoelclubs bij 
en nieuwe clubs met de sporttak boccia sloten aan bij onze sportfederatie (SF). 
 
Wanneer we enkel het boccia aanbod bekijken, wouden we tegen eind 2016 in 34 sportclubs (44 
sportclubs – 10 clubs die reeds een andere erkende sporttak aanbieden) naast het sjoelen en 
pétanquen ook de sporttak boccia geïntegreerd zien. Op het einde van deze BP is de integratie van 
deze sporttak in 43,18 % van deze clubs gebeurd. Zoals reeds beschreven, dienen we deze 
doelstelling meer genuanceerd te bekijken en plukten we als SF zeker onze vruchten van het 
bocciaporject.  
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Operationele doelstelling 1.2 
 

“In 2016 is boccia geïntegreerd in ten minste 85% van de aangesloten sportclubs met een pétanque- 
en/of sjoelaanbod.” 
 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Aantal aangesloten sportclubs met pétanque- en/of sjoelaanbod dat ook boccia aanbieden 

Norm 
85% 

 Antw Limb O-Vl Vl-Br W-Vl % op totaal 

Meting 2014 5 0 0 0 11 59,26% 

Meting 2015 7 1 0 0 11 43,18% 

Meting 2016 7 1 0 0 11 43,18% 

 
 

 Evaluatie: 
 
In 2013 werd boccia reeds in 60% van de sportclubs met pétanque en/of sjoelaanbod geïntegreerd. 
In 2014 zitten we nog steeds op ongeveer hetzelfde precentage. Er werd inzake deze doelstelling 
nog geen vooruitgang geboekt.  
Ondanks extra inzet in 2015 en 2016, stranden we op een percentage van 43,18%. Slechts 19 club 
van de 44 clubs met een pétanque en/of sjoelaanbod bieden de sporttak boccia aan. Een 
genuanceerd verhaal die we eerder al hebben toegelicht. 
 
 

 Strategische doelstelling 2 
 
“Recreas vzw bereikt gedurende de beleidsperiode 2013-2016 minstens 5.000 personen met een 
handicap.” 
 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Aantal inschrijvingen door Recreas vzw op de recreatieve organisaties in erkende sporttakken 
gedurende de beleidsperiode 2013-2016 

Norm 
5.000 

 Nation. Antw Limb O-Vl Vl-Br W-Vl Totaal 

Meting 
2013 

420 233 463 598 10 725 2.449 

Meting 
2014 

490 265 60 754 30 1.252 2.851 

Meting 
2015 

460 1.048 60 905 89 1.363 3.925 

Meting 
2016 

500 5.321 883 745 80 1.615 9.144 
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 Evaluatie: 
 
Het aantal inschrijvingen dat Recreas vzw kon opnemen in 2016 voor recreatieve organisaties in 
erkende sporttakken bedroeg een totaal van maar liefst 9.144 (een stijging van 5.219 deelnemers in 
vergelijking met vorig jaar). Dit cijfer omvat het aantal ploegen dat Recreas vzw in 2016 inschreef 
op G-voetbalactiviteiten, het aantal ploegen aanwezig op G-voetbal interclubactiviteiten, de 
deelnemende Recreasploegen aan de provinciale G-voetbalcompetities, het aantal bocciaspelers dat 
Recreas vzw in 2016 inschreef op boccia-activiteiten, het aantal spelers aanwezig op boccia-
interclubactiviteiten, het aantal sporters dat Recreas vzw in 2016 inschreef op activiteiten van 
erkende sporttakken, andere dan G-voetbal en/of boccia én het aantal sporters aanwezig op andere 
dan G-voetbal en boccia-interclubactiviteiten in erkende sporttakken. 
 

 
V: aantal bereikte G-voetballers 
B: aantal bereikte Bocciaspelers 
A: aantal bereikte sporters in een andere erkende sporttak dan G-voetbal of boccia 
 

Operationele doelstelling 2.1 
 

“Vanaf 2013 bereikt Recreas vzw jaarlijks 900 G-voetballers.” 
 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Aantal ploegen dat Recreas vzw jaarlijks inschrijft op G-voetbal activiteiten en het aantal ploegen 
aanwezig op de G-voetbal interclubactiviteiten.  
De deelnemende Recreasploegen aan de provinciale G-voetbalcompetities. 

Norm 
900 

 Nation Antw Limb O-Vl Vl-Br W-Vl Totaal 

Meting 
2013 

420 180 40 470 10 468 1.588 

Meting 
2014 

490 200 60 490 30 911 2.181 

Meting 
2015 

460 260 60 560 20 1.012 2.372 

Meting 
2016 

500 1.907 650 520 30 1.303 4.910 

 

 Nation. Antw. Limb O-Vl Vl-Br W-Vl 

 V B A V B A V B A V B A V B A V B A 

Meting 
2013 

420 0 0 180 53 0 40 0 423 470 25 103 10 0 0 468 187 70 

Meting 
2014 

490 0 0 200 65 0 60 0 0 490 95 169 30 0 0 911 201 140 

Meting 
2015 

460 0 0 260 116 672 60 0 0 560 185 160 20 69 0 1012 248 103 

Meting 
2016 

500 0 0 1907 966 2448 650 153 80 520 225 0 30 50 0 1303 216 96 

 
TOTAAL 
2016 
 

500 5.321 883 745 80 1.615 
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Datum 

 
Omschrijving 

Aantal deelnemers 

2013 2014 2015 2016 

Nationaal 

24/09/2016 Nationaal G-voetbaltornooi 
420 

(42 plg) 
490 

(49 plg) 
460  

(46 plg) 
500 

(50 plg) 

 Subtotaal: 420 490 460 500 

Antwerpen 

Ganse jaar 
Provinciale G-voetbalcompetitie: 
deelnemende Recreasploegen 

180 
(18 plg) 

200 
(20 plg) 

260 
(26 plg) 

350 
(35 plg) 

13/03/2016 G-voetbaltornooi Beerse / / / 150 

16/04/2016 G-voetbaltornooi Branst / / / 120 

30/04/2016 G-voetbaltornooi Puurs / / / 165 

07/05/2016 G-voetbaltornooi Grobbendonk / / / 60 

04/09/2016 Kick off tornooi (Recreas ploegen) / / / 100 

11/09/2016 Screeningstornooi / / / 612 

08/10/2016 G-voetbalevenement Puurs / / / 90 

29/10/2016 G-voetbaltornooi Nieuw Boechout / / / 110 

11/11/2016 G-voetbaltornooi KSK Wavria / / / 150 

 Subtotaal: 180 200 260 1.907 

Limburg 

Ganse jaar 
Provinciale G-voetbalcompetitie: 
deelnemende Recreasploegen 

40  
(4 plg) 

60 
(6 plg) 

60 
(6 plg) 

60 
(6 plg) 

Ganse jaar Tornooien in Limburg / / / 590 

 Subtotaal: 40 60 60 650 

Oost-Vlaanderen 

Ganse jaar 
Provinciale G-voetbalcompetitie: 
deelnemende Recreasploegen 

40  
(4 plg) 

80 
(8 plg) 

80 
(8 plg) 

90 
(9 plg) 

09/03/2016 G-voetbaltornooi De Caspers - Aalst 150 170 160 150 

22/05/2016 G-voetbal KBVB / / / 220 

 G-voetbaltornooi G-KVVE Massemen 80 40 / / 

 G-voetbaltornooi GFC Waasland 200 200 200 / 

 Merelbeekse Duivels Merelbeke   100 / 

 Startdag Borsbeke / / 20 / 

19/11/2016 G-voetbaltornooi Schneschoppers / / / 60 

 Subtotaal: 470 490 560 520 

Vlaams-Brabant 

Ganse jaar 
Provinciale G-voetbalcompetitie 
(Antwerpen): deelnemende 
Recreasploegen Vlaams-Brabant 

10 
(1 plg) 

30 
(3 plg) 

20  
(2 plg) 

30  
(3 plg) 

 Subtotaal: 10 30 20 30 
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West-Vlaanderen 

Ganse jaar 
Provinciale G-voetbalcompetitie: 
deelnemende Recreasploegen 

130 
(13 plg) 

160 
(16 plg) 

270  
(27 plg) 

220  
(22 plg) 

3/09/2015 – 
27/05/2016 

Minivoetbal Kortrijk 37 37 30 / 

09/03/2016 G-voetbal initiatie KFC Marke / / / 11 

25/03/2016 G-voetbaltornooi Racing Waregem / / / 40 

 Happy Football Day / 39 
30 

(3 plg) 
/ 

16/05/2016 Slotapotheose G-voetbalcompetitie / 321 286 190 

21/05/2016 G-voetbaltornooi Club Brugge / / / 150 

26-28/05/2016 G-voetbalinitiatie / / / 80 

21/08/2016 G-voetbaltornooi KOG Stasegem / / / 120 

 Minivoetbaltornooi Hoge Kouter 26 13 10 / 

 G-voetbaltornooi Roeselare 200 270 
340  

(34 plg) 
/ 

04/09/2016 Football Kick Off (Recreas ploegen) 38 39 46 100 

04/09/2016 G-voetbal initiatie KVK Westhoek / / / 12 

16/10/2016 G-voetbaltornooi KFC Izegem / / / 250 

11/11/2016 G-voetbaltornooi FC Gullegem / / / 130 

 Subtotaal: 468 911 1.012 1.303 

 

 Totaal: 1.588 2.181 2.372 4.910 

 

 Evaluatie: 
 

Eind september 2016 vond in Eeklo ons jaarlijks Vlaams recreatief G-voetbaltornooi plaats. Met 50 
deelnemende ploegen (35 Recreasploegen en 15 externe ploegen) Was het tornooi volledig volzet: 
 
Kids: 
Recreas Lembeke - (G)rasduikers kids, Recreas Aalst - De Caspers vzw kids, Recreas Olsene - G-KOS 
kids, Recreas Hofstade - Grasstuivers kids, Recreas G-voetbal KOG Stasegem kids, Recreas G-
voetbal KFC Izegem kids, KVV THES Sport kids, Fris kids, JAGO Sint-Amandsberg kids. 
 
Niveau 2: 
Club Brugge 1, De Caspers 1, Kompas 1, Fris 1, Fris 2, GFC Waasland Beveren 1, G-voetbal Puurs 1, 
Jago Sint-Amandsberg 1, KFC Izegem 1, KOG Stasegem 1, Merelbeekse Duivels.  
 
Niveau 3: 
Cercle Melle G, De Scheneschoppers, FC Kompas 2, Fris 3, Fris 4, Fris 5, G-KVVE Massemen, 
Greenstars 1, KFC Izegem 2, KOG Stasegem 2, KRC Mechelen, KVC Wingene ketfoot +, 
Meetjeslandse vrienden, Olse-Stepstones.  
 
Niveau 4: 
Club Brugge 2, Dames FC Gullegem, De Caspers 2, Fris 6, Fris 7, GFC Waasland-beveren 2, 
Grasduikers 1, Greenstars 2, G-sport Eisterlee, G-voetbal Puurs 2, KFC Izegem 3, KFC Izegem 4, KSK 
Heist, KVV Thes Sport 1, VK Simikos Specials.  
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Nog steeds bestaat in vier van de vijf Vlaamse provincies een recreatieve G-voetbalcompetitie. 
Binnen de provincie Vlaams-Brabant werd tot op heden nog steeds geen provinciale G-
voetbalcompetitie uitgebouwd. Wel nemen er 2 ploegen van Vlaams-brabant deel aan de 
Provinciale G-voetbalcompetitie van Antwerpen. 
 
Voor 2016 telde de Antwerpse G-voetbalcompetitie 18 Recreasclubs (G-voetbal K Lierse SK, G-
voetbal KRC Mechelen, VK Simikos Specials, City Pirates, G-voetbal KFC lentezon Beerse, G-voetbal 
KSK Heist, G-voetbal Schelle Sport, G-voetbal KSK Wavria, G-voetbal Olympic Essen, G-voetbal 
Nieuw-Boechout, G-voetbal Puurs ,G voetbal G-iants, KFC Grobbendonk,KVS Branst, ZVC 80 Malle ), 
één Vlaams-Brabantse club GS Boutersem, één Vlaams-Brabantse kidsclub De Grasstuivers, en één 
Limburgse kidsclub Recreas ESJ Alken en 5 externe clubs (KV Mechelen, Maria-ter-Heide, KV 
Turnhout, VC Westerlo, Wapper, SAV St.-Dimpna – Avalympics). 
 
De competitie werd ingedeeld in vier niveaugroepen en een kidscompetitie: 
 
Niveau 1, 8 ploegen: G-voetbal K Lierse SK, G-voetbal KRC Mechelen, KV Mechelen (extern), Maria-
ter-Heide (extern), VC Westerlo (extern), KV Turnhout (extern), G-voetbal KFC Lentezon Beerse en 
City Pirates. 
 
Niveau 2, 10 ploegen: Recreas Boutersem - Green Stars A (Vl-Br), G-voetbal Puurs, G-voetbal G-
iants, KV Mechelen (extern), Wapper (extern), VK Simikos Specials, Maria-ter-Heide (extern), G-
voetbal Schelle Sport, SAV St.-Dimpna – Avalympics (extern) en Lentezon Beerse. 
 
Niveau 3, 10 ploegen: G-voetbal KSK Heist, G-voetbal KRC Mechelen, , KVS Branst , G-voetbal K 
Lierse SK, G-voetbal KSK Wavria, G-voetbal Olympic Essen, KV Mechelen (extern), City Pirates, VC 
Westerlo (extern), Recreas Boutersem. 
 
Niveau 4, 14 ploegen: G-voetbal K Lierse SK, , VK Simikos Specials, G-voetbal KSK Heist, G-voetbal 
KSK Wavria, G-voetbal G-iants, Excelsior Puurs , KFC Grobbendonk, Recreas Boutersem - Green 
Stars A (Vl-Br), KV Mechelen (extern), Wapper (extern), VC Westerlo (extern), KV Turnhout 
(extern), SAV St.-Dimpna – Avalympics (extern) en Lentezon Beerse. 
 
Kids, 10 ploegen: G-voetbal K Lierse SK, G-voetbal KSK Wavria, G-voetbal Schelle Sport , G-voetbal 
KFC Lentekids Beerse, G-voetbal Nieuw-Boechout, ZVC 80 Malle, Recreas Hofstade De Grasstuivers 
(Vl-Br), Recreas ESJ Alken (Limb), VC Westerlo (extern),SAV ST. Dymphna (extern). 
 
De Limburgse competitie telde in 2016 drie Recreasclubs waarvan zes ploegen in de provinciale 
competitie spelen één ploeg van Recreas Genk, drie ploegen van Recreas ESJ Alken en twee 
ploegen van Recreas Thes Sport). Daarnaast werden nog zesentwintig externe G-voetbalploegen 
opgenomen in de competitie (Real Neeroeteren-Maaseik A, Real eeroeteren-Maaseik B, GS Beek, 
Kortessemse V.V., S.L. Wurfeld, Fufo Beringen, SP. Wijchmaal, V. Maasmechelen, Lummen, E. 
Termien, Turkse Rangers, Borgloon, Kortessemse V.V., Rooierheide, S.L. Wurfeld, M.D. Halen, 
Beringen, Ophoven, Lummen, Maasmechelen, SSD Opoeteren, E. Termien, MD Halen A, M.D. Halen 
B, SP. Wijchmaal, Kortessem). 
 
In de Oost-Vlaamse G-voetbalcompetitie speelden in 2016 8 clubs mee Recreas Aalst – De Caspers, 
Recreas Waasland – GFC en Recreas Merelbeke De Merelbeekse Duivels met elk 2 ploegen en 
Recreas Gent – De Stropkes en Recreas Gent De Scheneschoppers met 2 ploegen). Nog 4 andere 
clubs staan in de lijst van mogelijke nieuwe clubs en spelen ondertussen oefenmatchen en 
tornooien. Tegen volgend jaar wordt verwacht dat hier zeker nog een Recreasploeg bijkomt. De 
2de niveaureeks werd meteen opgenomen in de competitie en draait goed. 
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In de provincie West-Vlaanderen bestaat de provinciale G-voetbalcompetitie in 2016 uit 5 
niveaugroepen: 9 ploegen in reeks 1 (8 recreas), 5 ploegen in reeks 2 , 5 ploegen in reeks 3 (3 recreas), 
4 ploegen kids+ reeks (U16) (3 recreas), 4 ploegen kids reeks (U11) (3 recreas). 
 
Reeks 1:  G-voetbal Club Brugge,  G-voetbal KSV Roeselare 1, G-voetbal KSV Roeselare 2, G-voetbal 
KRC Bissegem, G-voetbal KOG Stasegem, G-voetbal Cercle Brugge 1, G-voetbal Daring Brugge 1, G-
voetbal Daring Brugge 2, G-voetbal KV Kouter Kortrijk (extern)  
Reeks 2:, G-voetbal KSV Roeselare 3, G-voetbal Daring Brugge 3, G-voetbal Club Brugge 2, G-voetbal 
dames FC Gullegem, G-voetbal KOG Stasegem 2 
Reeks 3: G-voetbal Club Brugge 3, G-voetbal Olympic Ledegem, G-voetbal Cercle Brugge 2, G-voetbal 
SV Zulte-Waregem 1 (extern), G-voetbal KVV Coxyde (extern) 
Reeks kids +: G-voetbal KSV Roeselare 4, G-voetbal KSV Roeselare 5, G-voetbal KOG Stasegem 3, G-
voetbal SV Zulte-Waregem 2 (extern) 
Reeks Kids: G-voetbal KFC Poperinge, G-voetbal KSV Diksmuide, Recreas G-voetbal KSCT Menen, G-
voetbal SV Zulte-Wargem kids (extern). 

 
 

Operationele doelstelling 2.2 
 

“Vanaf 2014 bereikt Recreas vzw jaarlijks 300 boccia-spelers.” 
 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Aantal boccia-spelers dat Recreas vzw jaarlijks inschrijft op boccia-activiteiten én het aantal spelers 
aanwezig op boccia-interclubactiviteiten. 

Norm 
300 

 Antw Limb O-Vl Vl-Br W-Vl Totaal 

Meting 2013 53 0 25 0 187 265 

Meting 2014 65 0 95 0 201 361 

Meting 2015 116 0 185 69 248 618 

Meting 2016 966 153 225 50 216 1610 

 
 

Datum 
 

Omschrijving 
Aantal deelnemers 

2013 2014 2015 2016 

Antwerpen 

17/02/2016 Provinciaal bocciatreffen 53 65 73 76 

 Boccia initiatie Sportclub Mol / / 15 / 

 Boccia initiatie De Stappe Mortsel / / 20 / 

 
Boccia initiatie Sportclub 
Katelijne 

/ / 8 / 

26/01/2016 
initiatie spelvormen Boccia aan 
school Ritmica te Hove 

/ / / 106 

03/03/2016 
initiatie De Vrije Vlinder -
Berchem 

/ / / 15 

24/03/2016 
initiatie spelvormen Boccia te 
Kalmthout 

/ / / 80 
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24/03/2016 

initiatie spelvormen Boccia op 
studiedag voor personen met een 
fysieke beperking 

/ / / 30 

03/05/2016 
initiatie spelvormen Boccia te 
Berchem 

/ / / 43 

19/05/2016 

initiatie spelvormen Boccia 
tijdens inclusieve sportdag in De 
Nekker te Mechelen 

/ / / 306 

31/05/2016 

initiatie spelvormen Boccia 
tijdens inclusieve sportdag in  
Sportoase te Brasschaat 

/ / / 134 

22/10/2016 initiatie spelvormen Alm 
Berchem 

/ / / 98 

27/10/2016 Bocciatornooi - Antwerpen ism 
SVS 

/ / / 78 

 Subtotaal: 53 65 116 966 

Limburg 

21/01/2016 Initiatie Lummen / / / 20 

18/03/2016 initiatie klein tornooi Tessenderlo / / / 18 

20/05/2016 initiatie klein tornooi Lummen / / / 25 

24/06/2016 initiatie klein tornooi Genk / / / 30 

16/09/2016 initiatie klein tornooi Houthalen / / / 20 

21/10/2016 initiatie klein tornooi Tessenderlo / / / 15 

18/11/2016 initiatie klein tornooi Lummen / / / 25 

 Subtotaal: 0 0 0 153 

Oost-Vlaanderen 

 
Boccia initiatie Kompas 
Mariakerke 

/ / 10 / 

10/03/2016 Bocciatornooi Herzele / / 100 100 

 
Boccia initiatie Artevelde 
Hogeschool - 1ste jaar Ortho. 

/ / 40 / 

 Sportdag Het Kompas / / 35 / 

 
Initiatie Boccia bij Recreas Aalst 
den Ajuin 

25 / / / 

 
Initiatie Boccia bij instelling De 
Hoop (Zottegem) 

/ 15 / / 

 
Initiatie boccia bij instelling 
Levensvreugde (Aalst) 

/ 40 / / 

 
Initiatie boccia bij instelling 
Schoonderhage (Aalst) 

/ 40 / / 

15/03/2016 
initiatie Artevelde Hogeschool - 
1ste jaar Orthopedagogie 

/ / / 40 

01/04/2016 
initiatie + spelvormen 
Woonzorgcentra (ism AHS) 

/ / / 50 

01/08/2016 
initiatie tijdens Buurtfeest 
Gentbrugge 

/ / / 20 
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20/08/2016 
initiatie tijdens Startdag Svelta 
Melsele 

/ / / 15 

 Subtotaal: 25 95 185 225 

Vlaams-Brabant 

 Boccia initiatie Ambroos Hofstade / / 15 / 

16/09/2016 
Boccia initiatie 
Revalidatieziekenhuis Inkendaal 

/ / 30 50 

 
Boccia initiatie sportdag 
Optempo-Zonnelied Opwijk 

/ / 24 / 

 Subtotaal: 0 0 69 50 

West-Vlaanderen 

 
Boccia initiatie Rozewingerd 
Oostduinkerke 

/ / 10 / 

 Boccia initiatie Recreas Avelgem 40 / 40 / 

 
Boccia initiatie De Lovie 
Poperinge 

/ / 30 / 

 Bocciatornooi St, Eloois-Winkel / / 91 / 

 Boccia initiatie Ubuntu / / 8 / 

 Boccia initiatie Ubuntu / / 8 / 

 Bocciatornooi / / 61 / 

 Boccia initiatie Recreas Lede / 45 / / 

 
Boccia initiatie De Branding 
(Kortrijk) 

/ 10 / / 

 Boccia initiatie Recreas Lauwe / 14 / / 

 
Bocciatornooi Provinciale 
sportdag 

/ 58 / / 

 Bocciatreffen Tielt 55 58 / / 

 
Boccia initiatie Duinhelm 
(Oostende) 

/ 8 / / 

 
Boccia initiatie De Pelgrim 
(Wulvergem) 

/ 8 / / 

 
Boccia initiatie Recreas 
Harelbeke 

40 / / / 

 
Boccia initiatie Recreas 
Harelbeke 

40 / / / 

 
Boccia initiatie Recreas 
Nieuwpoort 

12 / / / 

01/02/2016 initiatie Huize St, Jozef Ieper / / / 20 

21/03/2016 initiatie Ubuntu Kuurne / / / 8 

25/04/2016 huis 45 Varsenare / / / 16 

12/05/2016 
initiatie vormingsbeurs Ubuntu 
Zwevegem 

/ / / 40 

19/05/2016 De Vondels Ieper / / / / 

18/10/2016 boccia tornooi voor voorzieningen / / / 72 



 22 

–Beernem 

15/11/2016 provinciaal bocciatornooi - Tielt / / / 60 

 Subtotaal: 187 201 248 216 

 Totaal: 265 361 618 1610 

 

 Evaluatie: 
 
In 2016 heeft Recreas vzw met de organisatie van boccia evenementen en interclubactiviteiten 
1610 bocciaspelers bereikt. Dit betekent maar liefst een stijging van 992 spelers in vergelijking met 
2015! De doelstelling om 300 spelers te bereiken vanaf 2014 wordt ook dit jaar dus ruimschoots 
behaald. We hopen dat het door onze sportfederatie gelanceerde bocciaproject zijn vruchten blijft 
afwerken en dat we in de toekomst nog meer personen met een handicap kunnen laten kennis 
maken met deze sport. 

 

Operationele doelstelling 2.3 
 

“Vanaf 2015 bereikt Recreas vzw jaarlijks 250 sporters in andere erkende sporttakken dan G-voetbal of 
boccia.” 

 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Aantal sporters dat Recreas vzw jaarlijks inschrijft op activiteiten van erkende sporttakken, andere 
dan G-voetbal en/of boccia én het aantal sporters aanwezig op andere dan G-voetbal- en boccia- 
interclubactiviteiten in erkende sporttakken 

Norm 
250 

 Antw Limb O-Vl Vl-Br W-Vl Totaal 

Meting 2013 0 423 103 0 70 596 

Meting 2014 0 0 169 0 140 309 

Meting 2015 672 0 160 0 103 935 

Meting 2016 2057 80 0 0 96 2.233 

 
Datum 

 
Omschrijving 

Aantal deelnemers 

2013 2014 2015 2016 

Antwerpen 

8/02/2016 Sportdag Beerse / / / 15 

21/02/2016 
G-baskettornooi Cobra's (= 
Recreas tornooi ) 

/ / / 130 

12/03/2016 Tornooi Nyla Lyra / / / 44 

21/03/2016 Omnisportdag ism SVS / / / 400 

29/03/2016 Sportdag Schoten / / / 15 

10/04/2016 
Basketbaltornooi Pitzemburg (= 
Recreastornooi) 

/ / / 99 

23/04/2016 Tornooi G-basket Geel / / / 45 



 23 

26/04/2016 Omnisportdag ism SVS / / / 422 

10/05/2016 Omnisportdag ism SVS / / / 549 

19/05/2016 
Veldloop Buitengewoon 
Onderwijs KAPS i.s.m. SVS en 
Stad Antwerpen 

0 0 672 560 

19/08/2016 G-basketbaldag / / / 46 

22/08/2016 Sportdag Schoten / / / 15 

10/09/2016 Tornooi G-basket Gembo / / / 22 

29/10/2016 Tornooi G-basket Lommel / / / 51 

18/11/2016 Sportdag / / / 35 

 Subtotaal: 0 0 672 2.057 

Limburg 

 Duikinitiatie (geannuleerd) 0 / / / 

 Beachsportival 423 / / / 

01/01/2016 – 
31/12/2016 

Sportdagen gemeente Bocholt, 
Kortesem, Sint-Truiden, Bree, 
Maasmechelen 

/ / / 80 

 Subtotaal: 423 0 0 80 

Oost-Vlaanderen 

 
G-watersportdag (De Gavers – 
Geraardsbergen) 

3 / / / 

 
Rolstoelbasketbaltornooi RBBC 
(Hamme) 

80 80 80 / 

 
Rolstoelbasketbaltornooi Condors 
On Wheels 

/ 80 80 / 

 
G-fietstocht VDW Classic 
(Zwijnaarde) 

20  / / 

 Springplank / 9 / / 

 Springplank / 0  
(geannuleerd) 

/ / 

 Subtotaal: 103 169 160 0 

Vlaams-Brabant 

/ / / / / / 

 Subtotaal: 0 0 0 0 

West-Vlaanderen 

 G-badminton kids Harelbeke / 13 / / 

 G-badminton Gullegem / 11 / / 

 G-badminton Brugge / 8 7 / 

 Sportacademie Hoge Kouter 20 9 10 / 

 Zumba Kortrijk / 7 / / 

 Zumba Kortrijk / / 11 / 



 24 

 G-tennis / 4 5 / 

26/03/2016 G-Tafeltennistornooi Gullegem 20 16 15 23 

 Badmintontornooi Harelbeke 21 21 20 / 

 Start to run / 12 / / 

 G-badminton Gullegem / 10 9 / 

 G-badminton Gullegem / / 9 / 

 G-badminton kids Harelbeke / 6 11 / 

 G-badminton kids Harelbeke / / 7 / 

 G-tennis / 3 / / 

 G-badminton Brugge / 7 / / 

 Sportacademie Hoge Kouter 9 13 / / 

03/04/2016 Sportdag Blankenberge / / / 30 

23/04/2016 Badmintontornooi / / / 21 

11/11/2016 Omnisportdag Blankenberge / / / 22 

 Subtotaal: 70 140 103 96 

 

 Totaal: 596 309 935 2.233 

 

 Evaluatie: 
 

Het aantal sporters dat in 2016 deelnam aan sportactiviteiten van Recreas vzw en 

interclubactiviteiten waarbij andere sporttakken werden aangeboden dan g-voetbal en/of boccia 

bedroeg 2.233. Hiermee realiseren we in 2016 een enorme stijging t.o.v. het in 2015 behaalde 

aantal deelnemers. De belangrijkste reden hiervoor is dat Recreas Antwerpen een aantal 

evenementen organiseerde i.s.m. SVS. De deelnemersaantallen op deze sportdagen waren namelijk 

zeer hoog. De doelstelling van 250 sporters wordt in 2016 ruim behaald. 

 

Strategische doelstelling 3 
 
“In 2016 is Recreas vzw in ten minste 2 recreatieve sportcompetities vertegenwoordigd.” 
 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Aantal recreatieve sportcompetities met vertegenwoordiging van Recreas vzw 

Norm 
2 

 Aantal recreatieve sportcompetities 

Meting 2013 2 

Meting 2014 2 

Meting 2015 2 

Meting 2016 2 
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G-Voetbalcompetitie: 
 

Provincie Recreasclubs Externe clubs 

Antwerpen G-voetbal K Lierse SK, G-voetbal 
KRC Mechelen, VK Simikos 
Specials, City Pirates, G-voetbal 
KFC lentezon Beerse, G-voetbal 
KSK Heist, G-voetbal Schelle 
Sport, G-voetbal KSK Wavria, G-
voetbal Olympic Essen, G-voetbal 
Nieuw-Boechout, G-voetbal Puurs 
,G voetbal G-iants, KFC 
Grobbendonk,KVS Branst, ZVC 80 
Malle, één Vlaams-Brabantse club 
GS Boutersem, één Vlaams-
Brabantse kidsclub De 
Grasstuivers, en één Limburgse 
kidsclub Recreas ESJ Alken 

 

KV Mechelen, Maria-ter-Heide, KV Turnhout, VC 
Westerlo, Wapper, SAV St.-Dimpna – Avalympics 

Limburg 

één ploeg van Recreas Genk, drie 
ploegen van Recreas ESJ Alken en 
twee ploegen van Recreas Thes 
Sport 

Real Neeroeteren-Maaseik A, Real 
eeroeteren-Maaseik B, GS Beek, 
Kortessemse V.V., S.L. Wurfeld, Fufo 
Beringen, SP. Wijchmaal, V. 
Maasmechelen, Lummen, E. Termien, 
Turkse Rangers, Borgloon, Kortessemse 
V.V., Rooierheide, S.L. Wurfeld, M.D. 
Halen, Beringen, Ophoven, Lummen, 
Maasmechelen, SSD Opoeteren, E. Termien, 
MD Halen A, M.D. Halen B, SP. Wijchmaal, 
Kortessem). 

 

Oost-
Vlaanderen 

Recreas Aalst – De Caspers, Recreas 
Waasland – GFC en Recreas Merelbeke 
De Merelbeekse Duivels met elk 2 
ploegen en Recreas Gent – De 
Stropkes en Recreas Gent De 
Scheneschoppers met 2 ploegen 

Het Kompas 
G-Avanti Stekene 

Vlaams-
Brabant 

Recreas Boutersem – Greenstars 
Recreas Hofstade – De Grasstuivers 
(< beiden geïntegreerd in Antw. comp.) 
 

 

West-
Vlaanderen 

G-voetbal Club Brugge,  G-voetbal 
KSV Roeselare 1, G-voetbal KSV 
Roeselare 2, G-voetbal KRC Bissegem, 
G-voetbal KOG Stasegem, G-voetbal 
Cercle Brugge 1, G-voetbal Daring 
Brugge 1, G-voetbal Daring Brugge 2, 
G-voetbal, G-voetbal KSV Roeselare 3, 
G-voetbal Daring Brugge 3, G-voetbal 
Club Brugge 2, G-voetbal dames FC 
Gullegem, G-voetbal KOG Stasegem 2 
G-voetbal Club Brugge 3, G-voetbal 

KV Kouter Kortrijk 
SV Zulte-Waregem (ook kids ploeg) 
KVV Coxyde 
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Olympic Ledegem, G-voetbal Cercle 
Brugge 2, G-voetbal KSV Roeselare 4, 
G-voetbal KSV Roeselare 5, G-voetbal 
KOG Stasegem 3, G-voetbal KFC 
Poperinge, G-voetbal KSV Diksmuide, 
Recreas G-voetbal KSCT Menen 

 
 
Rolstoelbasketbalcompetitie: 
 

Provincie Recreasclubs Externe clubs 

Antwerpen BC Cobras Schoten-Brasschaat Wapper vzw 

Limburg VOSPO rolstoelbasketbal / 

Oost-Vlaanderen 
Recreas Laarne – RBBC 

Sint-Niklase Condors on Wheels 
Silverspokes Gent 

Vlaams-Brabant / 
Leuven Bears on Wheels 

Centrum Aangepast Sporten 

West-Vlaanderen / / 

 

 Evaluatie: 
 
In 2016 bestaat nog steeds in vier van de vijf Vlaamse provincies een recreatieve G-
voetbalcompetitie. De Vlaams-Brabantse G-voetbalclubs kunnen momenteel (en in afwachting van) 
terecht in de Antwerpse G-voetbalcompetitie. Op die manier krijgen ook zij de kans om tegen 
gelijkwaardige tegenstrevers een recreatieve competitie te spelen.  
In 2016 telt de Vlaamse recreatieve rolstoelbasketbalcompetitie, die opgericht is door Recreas vzw 
en Parantee vzw, 8 ploegen. Hiervan zijn 4 rolstoelbasketbalploegen aangesloten bij Recreas vzw. 1 
van de 4 Recreas ploegen Sint-Niklase Condors on Wheels was genoodzaakt om na dit seizoen een 
punt te zetten achter de werking. 
 
 

Operationele doelstelling 3.1 
 

Jaarlijks neemt 75% van de aangesloten G-voetbalclubs deel aan de provinciale G-voetbalcompetities. 
 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Aandeel aangesloten G-voetbalclubs dat deelneemt aan de provinciale G-voetbalcompetities t.o.v. het 
totaal aantal aangesloten G-voetbalclubs 

Norm 
75% 

 Antw Limb O-Vl Vl-Br W-Vl Totaal 

 # tot. # tot. # tot. # tot. # tot. # tot. 

Meting 2013 9 11 3 4 4 6 1 1 9 9 26 31 

Meting 2014 10 11 3 3 5 6 2 3 11 11 31 34 

Meting 2015 13 15 3 3 6 8 2 3 12 12 36 43 

Meting 2016 13 15 3 3 6 8 2 3 12 12 36 43 
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 Evaluatie: 
 
Het aandeel aangesloten G-voetbalclubs dat in 2016 deelnam aan de provinciale G-
voetbalcompetitie bedroeg 83,72% ten opzichte van het totaal aantal aangesloten G-voetbalclubs. 
Hiermee werd de doelstelling van 75% gedurende de volledige beleidsperiode 2013-2016 bereikt. 

 
 

Operationele doelstelling 3.2 
 

“Tegen 2016 neemt 75% van de bij Recreas vzw aangesloten rolstoelbasketbalclubs deel aan de 
Vlaamse recreatieve rolstoelbasketbalcompetitie.” 

 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Aandeel aangesloten rolstoelbasketbalclubs dat deelneemt aan de recreatieve 
rolstoelbasketbalcompetities t.o.v. het totaal aantal aangesloten rolstoelbasketbalclubs 

Norm 
75% 

 Antw Limb O-Vl Vl-Br W-Vl Totaal 

 # tot. # tot. # tot. # tot. # tot. # tot. 

Meting 2013 1 1 0 1 2 2 0 0 0 1 3 5 

Meting 2014 1 1 1 1 2 2 0 0 0 1 4 5 

Meting 2015 1 1 1 1 2 2 0 0 0 2 4 5 

Meting 2016 1 1 1 1 2 2 0 0 0 2 4 5 

 
 

Provincie Recreasclubs in competitie Recreasclubs buiten competitie 

Antwerpen -BC Cobras Schoten-Brasschaat / 

Limburg -VOSPO rolstoelbasketbal / 

Oost-Vlaanderen -Recreas Laarne – RBBC 
-Sint-Niklase Condors on Wheels 

/ 

Vlaams-Brabant / / 

West-Vlaanderen / -Recreas rolstoelbasketbalclub VSOG   
Groeninge 

 
 

 Evaluatie: 
 
Recreas vzw telt 5 rolstoelbasketbalclubs in 2016, waarvan er 4 (of 80%), verdeeld over 3 
provincies, deelnamen aan de Vlaamse recreatieve rolstoelbasketbalcompetitie. Hiermee werd de 
doelstelling van 75% gedurende 3 van de 4 jaar durende BP bereikt. 
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Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling 
 
 

 Evaluatie van de acties 
 

 

BO1- SD1: In 2016 is boccia geïntegreerd in elke aangesloten sportclub met een pétanque- en/of 
sjoelaanbod. 

BO1 - OD 1.1 

In 2014 is boccia geïntegreerd in ten minste 70% van de aangesloten 
sportclubs met een pétanque- en/of sjoelaanbod. 

13 14 15 16 

In overleg met de STM uit de provincies wordt een concreet stappenplan 
uitgewerkt om de betreffende clubs te stimuleren de sporttak boccia binnen 
hun aanbod te integreren. 

√    

Binnen het clubondersteunings-systeem wordt het opnemen van de sporttak 
boccia binnen de sportclubs met een aanbod sjoelen en/of pétanque extra 
beloond. 

√ √ √ √ 

Recreas vzw koopt boccia-sets aan die ter beschikking worden gesteld aan de 
sportclubs. 

√    

Sportclubs met een sjoel- en/of pétanque aanbod worden op de hoogte 
gebracht van het project. 

√    

Er worden laagdrempelige opleidingen boccia voorzien voor de 
clubverantwoordelijken van de betreffende sportclubs. 

√ √   

STM geven, op vraag van de sportclubs, een initiatie boccia in de club, ter 
promotie van de sporttak. 

√ √   

Tussentijdse evaluatie ten einde te bekijken of bijsturing met betrekking tot 
doelstelling noodzakelijk is. 

√    

BO1 - OD 1.2 

In 2015 is boccia geïntegreerd in ten minste 85% van de aangesloten 
sportclubs met een pétanque- en/of sjoelaanbod. 

13 14 15 16 

Sportclubs met een pétanque en/of sjoelaanbod die er niet in slagen om op 
regelmatige basis boccia binnen hun sportclub te integreren, worden op 
individuele basis door de STM begeleid. 

 √   

Evaluatie van de per sportclub behaalde resultaten. Sportclubs met een 
negatief resultaat worden in kaart gebracht. 

  √  

Aanmaak van een uniform evaluatieformulier dat toelaat de 
Recreastornooien te evalueren. 

√    

Indien na individuele begeleiding door een STM zou blijken dat boccia niet op 
regelmatige basis binnen de sportclub kan worden geïntegreerd, wordt 
nagegaan of hun sportaanbod niet meer aanleunt bij de doelgroep senioren 
ipv. de doelgroep personen met een handicap. 

  √  

Samenzitten met S-sport vzw om deelactieplan op te maken.     

In samenspraak met de recreatieve sportfederatie S-Sport vzw en het bestuur 
van de club wordt per club bekeken of een overstap naar de 
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seniorensportfederatie wenselijk is. 

Tussentijdse evaluatie ten einde te bekijken of bijsturing met betrekking tot 
doelstelling noodzakelijk is. 

√ √   

BO1-SD2: Recreas vzw bereikt gedurende de beleidsperiode 2013-2016 minstens 5.000 personen 
met een handicap. 

BO1 - OD 2.1 

Vanaf 2013 bereikt Recreas vzw jaarlijks 900 G-voetballers 
13 14 15 16 

Recreas vzw organiseert jaarlijks 2 G-voetbaltornooien. √ √ √ √ 

Recreas vzw werkt in West-Vlaanderen mee aan de verdere uitbouw van de 
provinciale G-voetbalcompetitie. 

√ √ √ √ 

Recreas vzw werkt in Oost-Vlaanderen mee aan de verdere uitbouw van de 
provinciale G-voetbalcompetitie. 

√ √ √ √ 

Recreas vzw werkt in Antwerpen mee aan de verdere uitbouw van de 
provinciale G-voetbalcompetitie. 

√ √ √ √ 

Recreas vzw wordt in Limburg opgenomen in de provinciale G-
voetbalwerkgroep en ondersteunt de verdere uitbouw van de provinciale G-
voetbalcompetitie. 

    

Recreas vzw engageert zich om in Vlaams-Brabant, in samenspraak met de 
andere actoren, een provinciale G-voetbalwerkgroep op te starten die een 
provinciale G-voetbalcompetitie uitwerkt. 

    

BO1 - OD 2.2 

Vanaf 2014 bereikt Recreas vzw jaarlijks 300 boccia-spelers 
13 14 15 16 

Recreas vzw organiseert jaarlijks 2 recreatieve boccia- tornooien.  √ √ √ 

Recreas vzw stimuleert de organisatie van interclubtornooien boccia.  √ √ √ 

Tussentijdse evaluatie ten einde te bekijken of bijsturing met betrekking tot 
doelstelling noodzakelijk is. 

√    

BO1 - OD 2.3  

Vanaf 2015 bereikt Recreas vzw jaarlijks 250 sporters in andere erkende 
sporttakken dan G-voetbal of boccia. 

13 14 15 16 

In samenspraak met de provinciale STM organiseert Recreas vzw jaarlijks 4  
recreatieve tornooien in andere, erkende sporttakken. 

  √ √ 

Tussentijdse evaluatie ten einde te bekijken of bijsturing met betrekking tot 
doelstelling noodzakelijk is. 

√ √   
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BO1-SD3: In 2016 is Recreas vzw in ten minste 2 recreatieve sportcompetities vertegenwoordigd. 

BO1 - OD 3.1 

Jaarlijks neemt 75% van de aangesloten G-voetbalclubs deel aan de 
provinciale G-voetbalcompetities. 

13 14 15 16 

De STM begeleiden exclusieve G-voetbalclubs in hun zoektocht naar 
integratie bij een valide sportclub. 

√ √ √ √ 

De STM begeleiden de opstart van G-werkingen bij valide sportclubs. √ √ √ √ 

Recreas vzw is vertegenwoordigd op de vergaderingen van de provinciale G-
voetbalwerkgroep en waakt erover dat de provinciale G-voetbalcompetities 
laagdrempelig en recreatief zijn en blijven. 

 √ √ √ 

Recreas vzw stimuleert haar sportclubs om zich te integreren bij een valide 
sportclub en deel te nemen aan de provinciale G-voetbalcompetitie. 

√ √ √ √ 

BO1 - OD 3.2 

Tegen 2016 neemt 75% van de bij Recreas vzw aangesloten 
rolstoelbasketbalclubs deel aan de Vlaamse recreatieve 
rolstoelbasketbalcompetitie. 

13 14 15 16 

Recreas vzw werkt samen met Parantee vzw een overkoepelende recreatieve 
rolstoelbasketbal-competitie uit. 

√ √   

Recreas vzw stimuleert haar sportclubs om deel te nemen aan de 
overkoepelende recreatieve rolstoelbasketbalcompetitie. 

√ √ √ √ 

Jaarkalender voor de recreatieve rolstoelbasketbalcompetitie wordt 
aangemaakt met voorstelling van de deelnemende sportclubs. 

√ √ √ √ 

Implementatie van het charter en de gedragscode tijdens de recreatieve 
competitie. 

√ √ √ √ 

Recreas vzw neemt tijdens het basketbalseizoen een coördinerende en 
bemiddelende rol op. 

√ √ √ √ 

Na afloop van elk sportseizoen wordt de recreatieve competitie, in overleg 
met Parantee vzw en de deelnemende clubs, geëvalueerd en (indien nodig) 
bijgestuurd. 

√ √ √ √ 

Tussentijdse evaluatie ten einde te bekijken of bijsturing met betrekking tot 
doelstelling noodzakelijk is. 

√ √ √  
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Conclusies 
 
 

Strategische doelstelling 1 
 
“In 2016 is boccia geïntegreerd in elke aangesloten sportclub met een pétanque- en/of 
sjoelaanbod.” 
Recreas vzw telde net als in 2015 ook in 2016 een totaal van 44 pétanque- en sjoelclubs (al dan niet in 
combinatie met een erkende sporttak), waarvan 10 in de provincie Antwerpen, 5 in de provincie 
Limburg, 6 in de provincie Oost-Vlaanderen en 23 in de provincie West-Vlaanderen. Daarvan bieden 19 
pétanque- en sjoelclubs (7 in Antwerpen, 1 in Limburg en 11 in West-Vlaanderen) ook de sporttak 
boccia aan. Bij 15 clubs met een pétanque- en sjoelaanbod werd in 2016 echter nog geen erkende 
sporttak geïntegreerd. 10 clubs bieden een andere erkende sporttak aan (2 in Antwerpen, 4 in Limburg, 
3 in Oost-Vlaanderen en 1 in West-Vlaanderen).  

 
Het was onze doelstelling om tegen eind 2016 in de 15 pétanque- en sjoelclubs zonder erkend aanbod, 
de sporttak boccia (of een andere erkende sporttak) geïntegreerd te zien.  
Deze doelstelling werd op het einde van de beleidsperiode (BP) 2013-2016 niet gerealiseerd. 
Nietttegenstaande, kunnen we het project boccia aanzien als een succes. Jaarlijks zagen we het aantal 
clubs met de sporttak boccia stijgen. Dit gaat dan niet alleen over de reeds aangesloten clubs met een 
pétanque- of sjoelaanbod maar ook over nieuwe clubs die de weg vonden naar onze sportfederatie. 
 

 

Strategische doelstelling 2 
 
“Rereas vzw bereikt gedurende de beleidsperiode 2013-2016 minstens 5.000 personen met een 
handicap.” 
Het aantal inschrijvingen dat Recreas vzw kon opnemen in 2016 voor recreatieve organisaties in 
erkende sporttakken bedroeg een totaal van maar liefst 9.144 (een stijging van 5.219 deelnemers in 
vergelijking met vorig jaar). Dit cijfer omvat het aantal ploegen dat Recreas vzw in 2016 inschreef op 
G-voetbalactiviteiten, het aantal ploegen aanwezig op G-voetbal interclubactiviteiten, de 
deelnemende Recreasploegen aan de provinciale G-voetbalcompetities, het aantal bocciaspelers dat 
Recreas vzw in 2016 inschreef op boccia-activiteiten, het aantal spelers aanwezig op boccia-
interclubactiviteiten, het aantal sporters dat Recreas vzw in 2016 inschreef op activiteiten van erkende 
sporttakken, andere dan G-voetbal en/of boccia én het aantal sporters aanwezig op andere dan G-
voetbal en boccia-interclubactiviteiten in erkende sporttakken. 
 
Zowel binnen de sporttakken voetbal, boccia als binnen andere erkende sporttakken merken we tijdens 
dit laatste beleidsjaar een grote stijging in vergelijking met het jaar ervoor.  
Met de organisatie van boccia evenementen en interclubactiviteiten werden1610 bocciaspelers bereikt. 
Dit betekent maar liefst een stijging van 992 spelers in vergelijking met 2015!  
Zoals reeds aangegeven bij de evaluatie van de 1ste strategische doelstelling, werpt het bocciaproject 
zeker zijn vruchten af.  
 

Het aantal sporters dat in 2016 deelnam aan sportactiviteiten van Recreas vzw en interclubactiviteiten 

waarbij andere sporttakken werden aangeboden dan g-voetbal en/of boccia bedroeg 2.233. De 

belangrijkste reden voor deze grote stijging van sporters hiervoor is te verklaren dat Recreas 

Antwerpen een aantal evenementen organiseerde i.s.m. SVS. De deelnemersaantallen op deze 

sportdagen waren zeer hoog. Daarnaast zien we duidelijk dat het overgrote deel van de evenementen 

de sporttak basketbal omvatten. Deze sporttak kende dus in 2016 veel belangstelling. We spreken hier 

zowel over rolstoelbasketbal als G-basket gericht naar personen met een verstandelijke handicap. 
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Strategische doelstelling 3 
 
“In 2016 is Recreas vzw in ten minste 2 recreatieve sportcompetities vertegenwoordigd.” 
 
Tot op heden kennen we in vier van de vijf Vlaamse provincies een recreatieve G-voetbalcompetitie. 
Het aandeel aangesloten G-voetbalclubs dat in 2016 deelnam aan de provinciale G-voetbalcompetitie 
bedroeg 83,72% ten opzichte van het totaal aantal aangesloten G-voetbalclubs. 
 
In de provincie Vlaams-Brabant wordt nog steeds geen G-voetbalcompetitie georganiseerd. De meeste 
van onze aangesloten G-voetbalclubs blijven immers vragende partij voor een dergelijke competitie 
waardoor wij hier als sportfederatie verder op wensen in te zetten. In afwachting kunnen onze Vlaams-
Brabantse G-voetbalclubs terecht in de Antwerpse G-voetbalcompetitie.  
 
Recreas vzw telt 5 rolstoelbasketbalclubs in 2016, waarvan er 4 (of 80%), verdeeld over 3 provincies, 
deelnamen aan de Vlaamse recreatieve rolstoelbasketbalcompetitie. Het beeld van de 
rolstoelbasketbalclubs bleef tijdens deze BP nagenoeg ongewijzigd. Een stijging van het aantal clubs 
werd niet gerealiseerd. We kennen wel een aantal nieuwe G-basketbalclubs met een aanbod voor 
personen met een verstandelijke handicap die aansloten bij onze sportfederatie en dit vnl. binnen de 
provincies Antwerpen en West-Vlaanderen. We zijn tevreden dat deze sporttak verder groeit en de 
clubs de weg vonden naar onze sportfederatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

Basisopdracht 2: Organiseren van kaderopleiding en bijscholing 
 
 

Strategische doelstelling 4 
 
“Eind 2016 vertoont het totaal aantal deelnemers op de door Recreas vzw georganiseerde 
bijscholingen een stijgende trend.” 
 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Het totaal aantal deelnemers op alle door Recreas vzw georganiseerde bijscholingen 

Norm 
Stijgende trend 

 Nation Antw Limb O-Vl Vl-Br W-Vl Totaal 

Meting 
2013 

145 114 19 164 0 30 472 

Meting 
2014 

65 71 0 88 13 0 237 

Meting 
2015 

306 74 0 108 0 0 488 

Meting 
2016 

270 37 0 20 0 20 347 

 
 
Sporttechnische bijscholingen: 

 Nation Antw Limb O-Vl Vl-Br W-Vl Totaal 

2013 102 103 0 121 0 30 356 

2014 65 40 0 72 0 0 177 

2015 287 63 0 75 0 0 425 

2016 238 37 0 0 0 0 275 

 
Administratieve bijscholingen: 

 Nation Antw Limb O-Vl Vl-Br W-Vl Totaal 

2013 43 11 19 43 0 0 116 

2014 0 31 0 16 13 0 60 

2015 19 11 0 33 0 0 63 

2016 32 0 0 20 0 20 72 

 
 

 Evaluatie: 
 

In 2016 tellen we 347 deelnemers op eigen georganiseerde bijscholingen, namelijk 275 deelnemers 
voor de sporttechnische bijscholingen en 72 deelnemers voor administratieve bijscholingen. Daar 
waar het aantal deelnemers op sporttechnische bijscholingen daalde, bleef het aantal deelnemers 
op administratieve bijscholingen status quo. 
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Basisopdracht 2.1: Kaderopleiding en bijscholing voor sporttechnische 
verantwoordelijken van de sportfederatie en de aangesloten clubs 

 

Operationele doelstelling 4.1 
 

“Jaarlijks volgen ten minste 25 lesgevers uit de aangesloten sportclubs een door Recreas vzw 
georganiseerde G-sportbijscholing.” 
 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Het aantal lesgevers uit de aangesloten sportclubs dat een door Recreas vzw georganiseerde G-
sportbijscholing volgt 

Norm 
25 

 

 Nation Antw Limb O-Vl Vl-Br W-Vl Totaal 

Meting 
2013 

6 14 0 6 0 0 26 

Meting 
2014 

1 5 0 7 0 0 13 

Meting 
2015 

5 11 0 2 0 0 18 

Meting 
2016 

15 4 0 0 0 0 19 

 
 
Overzicht sporttechnische bijscholingen voor leden en/of externen: 
 

Datum Inhoud Organisator(s) Locatie 
Tot. # 
dlnrs. 

# 
Recreas- 
lesgevers 

Nationaal 

28/04/2016 Motivatie in de sport Recreas nationaal 
 
Kortrijk (SC 
Lange Munte) 

11 1 

 
21/10/2016 

Soccerpal Recreas nationaal Gent 23 2 

11/11/2016 
Bijscholingsdag G-
sporten 

Recreas nationaal 
i.s.m. Sporta, Fros, 
GSF, VLB. 

Antwerpen 
(Park Spoor 
Noord 

159 4 

8/12/2016 APB-Studiedag 
Recreas nationaal 
i.s.m. APB Sport 
Antwerpen 

Brasschaat  45 8 

Subtotaal: 
 

238 15 

Antwerpen 

18-20/11/2016 
Sportweekend 
bestuursvrijwilligers  

Recreas 
Antwerpen 

Blankenberge 37 4 

Subtotaal: 37 4 

Limburg 
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/ / / / 0 0 

Subtotaal: 0 0 

Oost-Vlaanderen 

/ / / / 0 0 

Subtotaal: 0 0 

Vlaams-Brabant 

/ / / / 0 0 

Subtotaal: 0 0 

West-Vlaanderen 

/ / / / 0 0 

Subtotaal: 0 0 

 

 
TOTAAL: 

 
275 19 

 
Overzicht Recreaslesgevers per categorie: 
  

 Cat. 0 Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Totaal 

2014 323 43 24 10 4 7 411 

2015 365 49 19 9 5 4 451 

2016 354 56 17 7 4 8 446 

 
 

 Evaluatie: 
 
Het overzicht hierboven toont aan dat we in 2016 aftikken op een totaal van 446 lesgevers. In 
vergelijking met 2015 kennen we dus een daling van 5 gediplomeerde lesgevers. We stimuleren, 
mede via ons clubondersteuningssysteem, dat de bij onze sportfederatie aangesloten sportclubs 
gediplomeerde lesgevers inschakelen voor het begeleiden van de sportsessies. Desondanks merken 
we enkel een stijging van het aantal lesgevers bij Cat. 1 en Cat. 5. 
Het aantal lesgevers uit de aangesloten sportclubs dat in datzelfde jaar een door Recreas vzw 
georganiseerde g-sportbijscholing volgde, bedroeg 19.  
Wij zijn genoodzaakt hier binnen het nieuwe decreet ook de nodige aandacht aan te besteden. 

 
 

Operationele doelstelling 4.2 
 

“Vanaf 2013 worden alle sporttechnische medewerkers van Recreas vzw jaarlijks minstens 2 maal 
sporttechnisch bijgeschoold.” 

 
 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Het aantal sporttechnische medewerkers van Recreas vzw dat zich jaarlijks minstens 2 maal 
sporttechnisch bijschoolt 

Norm 
100% 

 Aantal STM Aantal STM’s die 2x een sporttech. bijsch. volgden 
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Meting 2013 10 7 

Meting 2014 10 4 

Meting 2015 10 10 

Meting 2016 9 6 

 
 
Overzicht sporttechnische bijscholingen gevolgd door personeel: 
 

Datum Inhoud Organisator Locatie Deelnemers 

Nationaal 

28/04/2016 
Bijscholingsdag 
motiverend coachen 

Recreas 
nationaal 

Kortrijk Jotie De Meyer 

01-03/06/2016 Bijscholings-2-daagse  
Recreas 
nationaal 

Dworp 
Hannes Van de Vijver 
Jotie De Meyer 
Ben Hageman (ADC) 

08/12/2016 

Studiedag: Sporten 
voor personen met een 
verstandelijke 
handicap 

Recreas 
nationaal en 
APB Sport 

Brasschaat 
Jotie De Meyer 
 

Antwerpen 

01-03/06/2016 Bijscholings-2-daagse  
Recreas 
nationaal 

Dworp 
Lieve Cuypers 
Alex Bontenakel 

08/12/2016 APB sport 

Recreas 
Studiedag 
sporten voor 
personen met 
een handicap 

Brasschaat 
Lieve Cuypers 
Alex Bontenakel 

Limburg 

/ / / / / 

Oost-Vlaanderen 

01-03/06/2016 Bijscholings-2-daagse  
Recreas 
nationaal 

Dworp 
Dries Plaetevoet 
Rinus Van Nieuwenborgh 

17/12/2016 Dag van de Trainer VSF Gent Dries Platevoet 

Vlaams-Brabant 

28/04/2016 
Bijscholingsdag 
motiverend coachen 

Recreas 
nationaal 

Kortrijk Wiet De Boodt 

01-03/06/2016 Bijscholings-2-daagse  
Recreas 
nationaal 

Dworp Wiet De Boodt 

West-Vlaanderen 

28/04/2016 
Bijscholingsdag 
motiverend coachen 

Recreas 
nationaal 

Kortrijk 
Jasper Stragier 
Martine Vanrobaeys 
 

01-03/06/2016 Bijscholings-2-daagse  
Recreas 
nationaal 

Dworp Jasper Stragier 

 
 
 
 

 Evaluatie: 
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In 2016 werd de gestelde doelstelling niet behaald. Slechts 6 van de 9 sporttechnische 
medewerkers volgden 2 sporttechnische bijscholingen. 

 

Operationele doelstelling 4.3 
 
“Vanaf 2014 behalen alle door Recreas vzw georganiseerde g-sportbijscholingen een gemiddelde 
tevredenheidsscore van ten minste 8 op 10.” 

 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Het aantal door Recreas vzw georganiseerde G-sportbijscholingen dat een gemiddelde 
tevredenheidsscore van ten minste 8 op 10 behaalt 

Norm 
100% 

 Nation Antw Limb O-Vl Vl-Br W-Vl Totaal 

Meting 
2014 

1 1 0 0 0 0 2 

Meting 
2015 

1 3 0 1 0 0 5 

Meting 
2016 

4 1 0 1 0 1 7 

 
 

 Overzicht tevredenheidsscore sporttechnische bijscholingen: 
 
Aan de hand van het gestandaardiseerd evaluatieformulier kon voor elke sporttechnische 
bijscholing een gemiddelde tevredenheidsscore worden toegekend. 

 

Datum Inhoud Organisator(s) Locatie 
Tevredenheid 

op 10 

28/04/2016 Motivatie in de sport  Recreas nationaal 
Kortrijk (SC 
Lange Munte) 

8,5 

21/10/2016 Soccerpal Recreas nationaal Gent 
 

7,0 
 

11/11/2016 Bijscholingsdag 
Sporta-GSF-VLB-
Falos-Fros-Recreas 

Antwerpen 8,5 

18-20/11/2016 
Sportweekend 
bestuursvrijwilligers 

Recreas Antwerpen Blankenberge 8,5 

 
08/12/2016 

APB-studiedag APB-Recreas Brasschaat 8,0 

 

 Evaluatie: 
 

In 2016 werden 5 sporttechnische bijscholingen georganiseerd. Hiervan werd op 3 van de 5 
bijscholingen  een gemiddelde tevredenheidsscore behaald van 8,5 op 10. De andere 
sporttechnische bijscholingen scoorden 7,0 op 10 en 8,0 op 10.  
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Basisopdracht 2.2: Bijscholingen voor het bestuurlijke en het 
administratieve kader van de sportfederatie en de aangesloten clubs. 

 

Operationele doelstelling 4.4 
 

“Jaarlijks is ten minste 25% van de aangesloten clubbesturen bijgeschoold.” 
 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Het aandeel aangesloten sportclubbesturen dat zich per jaar bijschoolt t.o.v. het totaal aantal 
clubbesturen 

Norm 
25% 

 Antw Limb O-Vl Vl-Br W-Vl Totaal 

 # tot. # tot. # tot. # tot. # tot. # tot. 

Meting 2013 11 41 12 17 16 35 0 4 2 45 41 142 

Meting 2014 12 37 0 15 13 38 3 6 2 46 29 141 

Meting 2015 5 45 0 26 20 33 0 9 0 44 25 157 

Meting 2016 7 49 0 28 10 34 0 9 10 49 27 169 

 
Overzicht administratieve bijscholingen voor leden en/of externen: 
 

Datum Inhoud Organisator(s) Locatie 
Tot. # 
dlnrs. 

# Recreas-
clubbesturen 

Nationaal 

03/05/2016 
Dynamo – Time 
Management 

Recreas-Psylos-
Parantee-KBF 

Sint-Niklaas 17 0 

17/11/2016 
Dynamo – Een hedendaags 
trainersbeleid voor je 
sportclub 

Sporta-psylos-
parantee-Recreas 

Gent 15 3 

Subtotaal: 32 3 

Antwerpen 

/ / / / / / 

Subtotaal: 0 0 

Limburg 

/ / / / 0 0 

Subtotaal: 0 0 

Oost-Vlaanderen 

08/06/2016 
The winning team: verhoog 
de draagkracht van je 
sportclub 

Recreas O-Vl 
Dynamo 

Zwijnaarde 
(Moyson 
Centrum) 

20 10 

Subtotaal: 20 10 

Vlaams-Brabant 

/ / / / 0 0 

Subtotaal: 0 0 
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10/10/2016 
Opleiding blue Assist 
(toegankelijke 
communicatie) 

Recreas W-Vl. Kortrijk 20 10 

Subtotaal: 20 10 

 

TOTAAL: 72 23 

 Evaluatie: 
 

Recreas vzw telde in 2016 een totaal van 169 aangesloten sportclubs of clubbesturen. Bepaalde 
clubbesturen namen deel aan meerdere administratieve opleidingen. Als we het aandeel unieke 
clubbesturen bekijken die zich in 2016 administratief hebben bijgeschoold, via een interne of een 
externe opleiding, komen we uit op 23 clubs of 13,61%. We behalen hiermee tijdens de 
beleidsperiode 2013-2016 de vooropgestelde doelstelling niet. Het zal ook tijdens de volgende BP 
een belangrijke taak worden om hier de nodige aandacht aan te besteden en efficiëntie in te 
boeken. 

 

Operationele doelstelling 4.5 
 

“Alle administratieve medewerkers van Recreas vzw worden vanaf 2013 jaarlijks minstens 2 maal 
administratief bijgeschoold.” 

 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Het aantal administratieve medewerkers van Recreas vzw dat zich jaarlijks minstens 2 maal 
administratief bijschoolt 

Norm 
100% 

 

 Aantal ADM Aantal ADM’s die 2x een adm. bijsch. volgden 

Meting 2013 9 3 

Meting 2014 8 3 

Meting 2015 5 1 

Meting 2016 5 1 

 
Overzicht administratieve bijscholingen gevolgd door personeel: 
 

Datum Inhoud Organisator Locatie Deelnemers 

Nationaal 

21/04/2016 
5de platform 
sportclubondersteuning 

VSF & ISB Oostakker Ben Hageman 

29/04/2016 
Infosessie 
ontwerpdecreet sport 

Sport 
Vlaanderen 

Brussel Ben Hageman 

12/05/2016 
Infosessie analytische 
boekhouding 

Sport 
Vlaanderen 

Brussel Ben Hageman 

06/10/2016 
Inzicht in het 
sportlandschap anno 2016 

VSF Antwerpen Ben Hageman 
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/ / / / Catinna Tantimonaco 

/ / / / Jeroen Vereecken 

West-Vlaanderen 

/ / / / Martine Vanrobaeys 

/ / / / Brigitte Wousen 

 

 Evaluatie: 
 

We stellen vast dat slechts 1 administratieve medewerker 4 administratieve bijscholingen volgde. 
De doelstelling tijdens deze beleidsperiode werd niet gehaald. We moeten onze administratieve 
medewerkers blijven stimuleren om zich jaarlijks te blijven bijscholen rond voor hun funcite van 
toepassing zijnde onderwerpen. 

 
Wel hebben ook in 2016 een aantal sporttechnische medewerkers een administratieve opleiding 
gevolgd. Deze aantallen worden niet opgenomen binnen de doelstelling aangezien het hier om 
administratieve medewerkers gaat. 

 

Operationele doelstelling 4.6 
 

“Vanaf 2014 behalen alle door Recreas vzw georganiseerde administratieve bijscholingen een 
gemiddelde tevredenheidsscore van ten minste 8 op 10.” 

 

 Resultaten effectmeting: 

Indicator 
Het aantal door Recreas vzw georganiseerde bijscholingen dat een gemiddelde tevredenheidsscore van 
ten minste 8 op 10 behaalt 

Norm 
100% 

 Nation Antw Limb O-Vl Vl-Br W-Vl Totaal 

Meting 
2014 

1 3 / / / / 4 

Meting 
2015 

2 1 / / / / 3 

Meting 
2016 

2 0 / 1 / 1 4 

 
 

 Overzicht tevredenheidsscore administratieve bijscholingen: 
In 2014 werd vanuit Recreas nationaal één, vanuit Recreas Antwerpen drie en vanuit Recreas Oost-
Vlaanderen één administratieve opleiding aangeboden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum Inhoud Organisator(s) Locatie 
Tevredenheid 

op 10 

03/05/2016 
Dynamo – Time 
Management' 

Recreas-Psylos-
Parantee- KBF 

Sint-Niklaas 8 

08/06/2016 
Dynamo Project Opleiding 
‘The winning team’ 

Recreas O-Vl. Zwijnaarde 8 

10/10/2016 
Opleiding Blue Assist 
(toegankelijke 
communicatie) 

Recreas W-Vl. Kortrijk 8 

17/11/2016 
Dynamo – een hedendaags 
trainersbeleid voor je 
sportclub 

Recreas-
Sporta-Psylos-
Parantee 

Gent 6 
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 Evaluatie: 
 

In 2016 werden 4 administratieve bijscholingen georganiseerd. Op 3 van de 4 bijscholingen werd 
een gemiddelde tevredenheidsscore van 8/10 behaald. 1 opleiding scoorde minder en behaalde een 
tevredenheidsscore van 6/10. 

 

Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling 
 

 Evaluatie van de acties 

BO 2 - SD 4: Eind 2016 vertoont het totaal aantal deelnemers op de door Recreas vzw 
georganiseerde bijscholingen een stijgende trend. 

BO2.1 - OD 4.1 

Jaarlijks volgen ten minste 25 lesgevers uit de aangesloten sportclubs een 

door Recreas vzw georganiseerde G-sportbijscholing. 

13 14 15 16 

Recreas vzw organiseert in ten minste 4 Vlaamse provincies minimum 1 G-
sportbijscholing (studiedagen). 

  √ √ 

De door Recreas vzw georganiseerde sporttechnische bijscholingen worden 
door de STM en STC tijdig en grondig kenbaar gemaakt aan alle mogelijke 
geïnteresseerden (via folders, affiches, website, nieuwsbrief, dialoog, mail 
…). 

√ √ √ √ 

Voor elke sporttechnische bijscholing worden alle deelnemers door de STM in 
de SCT opgenomen. 

√ √ √ √ 

In de SCT wordt een tariefcode voor lesgevers van Recreas vzw voorzien.  √   

BO2.1 - OD 4.2 

Vanaf 2013 worden alle sporttechnische medewerkers van Recreas vzw 

jaarlijks minstens 2 maal sporttechnisch bijgeschoold. 

13 14 15 16 

Recreas vzw organiseert ten minste één bijscholing voor de sporttechnische 
medewerkers van Recreas vzw met telkens een aanbod van minimaal 1 
theoretische G-sportsessie en 3 praktijkgerichte G-sportsessies. 

√ √ √ √ 

Alle STM vullen de gevolgde sporttechnische bijscholingen aan in het 
voortgangsrapport op het dashboard. 

√ √ √ √ 

Alle STM kunnen de gevolgde sporttechnische bijscholingen met een 
maximum van 2/jaar doorgeven aan de STC om een financiële terugbetaling 
te kunnen ontvangen. 

√ √ √ √ 

BO2.1 - OD 4.3 

Vanaf 2014 behalen alle door Recreas vzw georganiseerde G-

sportbijscholingen een gemiddelde tevredenheidsscore van ten minste 8 

op 10. 

13 14 15 16 
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Recreas vzw maakt een standaard evaluatieformulier op dat bruikbaar is voor 
elke G-sportbijscholing georganiseerd door Recreas vzw en plaatst deze op 
het dashboard. 

√    

Op het einde van elke eigen georganiseerde G-sportbijscholing laat de STM 
elke deelnemer het standaard evaluatieformulier invullen. 

  √ √ 

De STC maakt een standaardtabel op waarin alle STM de gemiddelde 
tevredenheidsscores per sporttechnische bijscholing kunnen opnemen en 
plaatst deze op de V-schijf. 

√    

De STM van elk provinciaal Recreassecretariaat neemt na elke eigen 
georganiseerde sporttechnische bijscholing de gemiddelde 
tevredenheidsscore op in de standaardtabel op de V-schijf. 

  √ √ 

Tussentijdse evaluatie ten einde te bekijken of bijsturing met betrekking tot 
doelstelling noodzakelijk is. 

√    

BO2.2 - OD 4.4 

Jaarlijks is ten minste 25% van de aangesloten clubbesturen bijgeschoold. 
13 14 15 16 

Recreas vzw organiseert in ten minste 4 Vlaamse provincies minimum één 
administratieve bijscholing. 

√    

De door Recreas vzw georganiseerde administratieve bijscholingen worden 
door de ADM en ADC van elke provincie tijdig en grondig kenbaar gemaakt 
aan alle Recreassportclubs (mail, brief, website, dialoog, …). 

√ √ √ √ 

Voor elke administratieve bijscholing maakt de ADM een verslag op waarin 
ook alle aanwezigheden van de verschillende Recreassportclubs worden 
opgenomen. 

√ √ √ √ 

Voor elke administratieve bijscholing worden alle deelnemende 
Recreassportclubs door de ADM in de SCT opgenomen zodat de ADC de nodige 
info kan terugvinden. 

√ √ √ √ 

BO2.2 - OD 4.5 

Alle administratieve medewerkers van Recreas vzw worden vanaf 2013 

jaarlijks minstens 2 maal administratief bijgeschoold. 

13 14 15 16 

Recreas vzw organiseert ten minste één bijscholing voor de administratieve 
medewerkers van Recreas vzw. 

√ √ √ √ 

Alle ADM kunnen de gevolgde administratieve bijscholingen met een 
maximum van 2/jaar doorgeven aan de ADC om een financiële terugbetaling 
te kunnen ontvangen. 

√ √ √ √ 

Alle ADM vullen de gevolgde administratieve bijscholingen aan in het 
voortgangsrapport op het dashboard. 

√ √ √ √ 
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BO2.2 - OD 4.6 

Vanaf 2014 behalen alle door Recreas vzw georganiseerde administratieve 

bijscholingen een gemiddelde tevredenheidsscore van ten minste 8 op 10. 

13 14 15 16 

Recreas vzw maakt een standaard evaluatieformulier op dat bruikbaar is voor 
elke administratieve bijscholing georganiseerd door Recreas vzw en plaatst 
deze het dashboard. 

√    

Op het einde van elke eigen georganiseerde administratieve bijscholing laat 
de ADM elke deelnemer het standaard evaluatieformulier invullen. 

  √ √ 

De ADC maakt een standaardtabel op waarin alle ADM de gemiddelde 
tevredenheidsscores per administratieve bijscholing kunnen opnemen en 
plaatst deze op de V-schijf. 

√    

De ADM van elk provinciaal Recreassecretariaat neemt na elke eigen 
georganiseerde administratieve bijscholing de gemiddelde 
tevredenheidsscore op in de standaardtabel op de V-schijf. 

  √ √ 

Tussentijdse evaluatie ten einde te bekijken of bijsturing met betrekking tot 
doelstelling noodzakelijk is. 

√    

 
 

Conclusies 
 

Strategische doelstelling 4 
 
“Eind 2016 vertoont het totaal aantal deelnemers op de door Recreas vzw georganiseerde 
bijscholingen een stijgende trend.” 
 
In 2016 tellen we 347 deelnemers op eigen georganiseerde bijscholingen, namelijk 275 deelnemers 
voor de sporttechnische bijscholingen en 72 deelnemers voor administratieve bijscholingen. Daar waar 
het aantal deelnemers op sporttechnische bijscholingen daalde, bleef het aantal deelnemers op 
administratieve bijscholingen status quo. 
 
Het aantal lesgevers uit de aangesloten sportclubs dat in datzelfde jaar een door Recreas vzw 
georganiseerde G-sportbijscholing volgde bedroeg 19. Hiermee werd de doelstelling van minimum 25 
lesgevers niet behaald. Het aandeel aangesloten sportclubbesturen dat zich in 2016 administratief 
heeft bijgeschoold bedroeg een povere 13,61%. Dat ten minste 25% van de aangesloten clubbesturen 
jaarlijks dient bijgeschoold te zijn, werd op het einde van de beleidsperiode 2013-2016 niet behaald. 
Er zal meer promotie worden gemaakt voor mogelijk te volgen administratieve bijscholingen. Ook 
hopen we in de volgende BP de clubbesturen meer te motiveren om dergelijke opleidingen te volgen. 
 
Het aandeel niet-gediplomeerde lesgevers binnen onze sportfederatie kent helaas nog steeds de 
bovenhand. Op een totaal van 446 lesgevers bezitten 92 lesgevers een sporttechnisch diploma.  
Via ons clubbegeleidingstraject hebben we getracht om ook in 2016 onze lesgevers zoveel mogelijk aan 
te zetten tot het volgen van een VTS-opleiding.  We behalen tegenover 2016 een stijging van 6 
gediplomeerde lesgevers. 
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Basisopdracht 3: Begeleiding van de aangesloten clubs 
 

Basisopdracht 3.1: Begeleiding inzake kwaliteitszorg 
 

Strategische doelstelling 5 
 
“In 2016 behaalt Recreas vzw inzake begeleiding van haar sportclubs een gemiddelde 
tevredenheidsscore van ten minste 8 op 10.” 
 
 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Graad van tevredenheid van de aangesloten sportclubs inzake de door Recreas vzw geboden 
clubbegeleiding 

Norm 
Gemiddeld 8 op 10 

 Graad van tevredenheid 

Meting 2013 Niet gekend 

Meting 2014 Niet gekend 

Meting 2015 Niet gekend 

Meting 2016 7,78/10 

 

 Evaluatie: 
 
In 2012 werd in het kader van de opmaak van het beleidsplan 2013-2016 een online vragenlijst 
verspreid naar onze sportclubs. Met betrekking tot BO 3 werd hen gevraagd hoe zij Recreas vzw 
evalueerden op vlak van sportclubbegeleiding. De respondenten die meenden dit topic te kunnen 
evalueren, gaven ons toen een positieve score. 
In 2016 werd in functie van het nieuwe decreet op de georganiseerde sportsector en het hieraan 
verbonden beleidsplan 2017-2020, een bevraging georganiseerd naar leden, vrijwilligers en 
stakeholders. Zo werd een evaluatieformulier bezorgd aan onze aangesloten sportclubs 
(clubbestuurders) om hun tevredenheid inzake de ondersteuning van onze SF te kunnen evalueren. 
De parameters ‘algemene ondersteuning’, ‘financiële ondersteuning’, ‘clubondersteuners’, 
‘bereikbaarheid SF’, ‘aansluiting sportclub bij SF’ werden hiervoor in de schaal gelegd. 
We concluderen en lezen in de grafiek hieronder duidelijk af dat onze SF inzake de ondersteuning 
naar de aangesloten clubs goed tot zeer goed scoort (cfr. ‘tevreden’, ‘heel tevreden’). 
Het behaalde percentage van deze 2 scoores (t.o.v. de andere scores) laat ons toe een gemiddeld 
cijfer van 7,78/10 te geven. Wel hielden we geen rekening met de score ‘neutraal’ waarbij niet 
gezegd is dat dit überhaupt negatief moet ingeschat worden. 
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Operationele doelstelling 5.1 
 

“In 2014 beschikt Recreas vzw over een uitgeschreven ondersteuningssysteem op maat van elk type 
sportclub.” 
 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Het beschikken over een uitgeschreven ondersteuningssysteem op maat van elk type sportclub 

Norm 
Ja 

 uitgeschreven ondersteuningssysteem op maat 

Meting 2014 OK 

 
 

 Evaluatie: 
 

In 2014 ging het nieuwe clubbegeleidingssysteem B.A.A.S. (Begeleiding en Advies Aan Sportclubs) 
in voege. Met dit systeem willen we de bij ons aangesloten sportclubs zo veel mogelijk op maat 
begeleiden door via trajectkeuzes te differentiëren in de wijze van ondersteuning en begeleiding. 
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Basisopdracht 3.2: Begeleiding inzake sporttechnische werking 
 

Operationele doelstelling 5.2 
 

“Vanaf 2015 stijgt het percentage van aangesloten sportclubs, waarvan de sporttechnische werking 
voldoet aan de vooropgestelde criteria, jaarlijks met ten minste 10%.” 
 
 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
De procentuele stijging van de aangesloten sportclubs waarvan de sporttechnische werking aan de 
vooropgestelde criteria voldoet, ten opzichte van de nulmeting 

Norm 
Jaarlijkse stijging van 10% ten opzichte van de nulmeting in 2014 

 Antw Limb O-Vl Vl-Br W-Vl Totaal 

Meting 
2013 

19 10 17 2 10 58 (ok) 

22 7 18 2 35 84 (niet ok) 

Meting 
2014 

27 11 18 5 10 71 (ok) 

11 4 18 1 36 70 (niet ok) 

Meting 
2015 

28 11 15 5 19 78 (ok) 

17 11 18 4 25 79 (niet ok) 

Meting 
2016 

36 26 27 7 32 128 (ok) 

13 2 7 2 17 41 (ok) 

 
 
 
 

 Evaluatie: 
 

In 2016 voldeden 128 Recreasclubs (gesubsidieerd en niet gesubsidieerd) aan de door Recreas vzw 
gestelde basisvoorwaarden, 41 sportclubs voldeden niet. Zo voldoet er 75,74% van de 169 clubs aan 
de gestelde basisvoorwaarden. Hiermee behalen we onze doelstelling in 2016. 
Daar waar in 2015 net geen 50% van de aangesloten clubs voldeed aan de basisvoorwaarden, 
realiseerden we in 2016 een sterke stijging. Daarenboven sloten in 2016 12 nieuwe clubs aan bij 
onze SF. 
We sluiten deze BP af door het B.A.A.S-systeem, dat aan de basis ligt van deze positieve 
clubevolutie, positief te evalueren. Er sloten tijden deze BP veel nieuwe clubs aan, die tevens 
voldoen aan de basisvoorwaarden. 
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Basisopdracht 3.3: Begeleiding inzake bestuurs- en administratieve 
werking 

 

Operationele doelstelling 5.3 
 

“In 2015 beschikt Recreas vzw voor haar sportclubs over uitgeschreven procedures betreffende de te 
voeren administratie.”  

 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Het beschikken over uitgeschreven procedures voor de administratieve werking voor haar sportclubs 

Norm 
Ja 

 Uitgeschreven procedure voor sportclubs 

Meting 2015 Niet OK 

 
 

 Evaluatie: 
 

De bedoeling was om tegen 2015 een uitgeschreven procedure te hebben voor: 
- Aansluiting als nieuwe sportclub 
- Vernieuwen lidmaatschappen 
- Updaten bestuursleden 
- Updaten lesgeversbestand 
- Updaten sportaanbod 
- Updaten clubgegevens 
- Genieten van het clubondersteuningssysteem 
- Aangeven van een sportongeval 

 
 

In 2014 waren bovenstaande procedures reeds bestaande. Alleen waren deze niet praktisch bruikbaar. 
In 2015 hebben we een aantal van bovenstaande procedures onder de loep genomen, herwerkt en 
verbeterd. Zo zijn de procedures ‘aansluiting als nieuwe sportclub’, ‘vernieuwen lidmaatschappen’ 
beter uitgeschreven. In 2016 werd, gezien de nakende fusie van Recreas met S-Sport Federatie vzw 
en de decreetswijziging, geen verdere aandacht aan besteed. 
De clubs dienen ten gepasten tijde te worden ingelicht over gewijzigde administratieve procedures. 
Dit gebeurt op de ingeplande contactvergaderingen (minimum twee vergaderingen per provincie per 
jaar).  
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 Basisopdracht 3.4: Begeleiding inzake sportpromotionele werking 
 

Operationele doelstelling 5.4 
 

“Jaarlijks stijgt het percentage sportclubs dat beschikt over promotioneel materiaal met logo van 
Recreas vzw met ten minste 10% t.o.v. de nulmeting in 2013.” 
 

 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Het percentage van de aangesloten sportclubs dat beschikt over promotiemateriaal met logo van 
Recreas vzw t.o.v. 2013. 

Norm 
10% 

 Antw Limb O-Vl Vl-Br W-Vl Totaal 

Nulmeting 
2013 

niet gekend niet gekend niet gekend niet gekend niet gekend niet gekend 

Meting 
2014 

2 1 6 1 0 10 

Meting 
2015 

6+6 1+2 2+2 1+1 1+6 11+17 

Meting 
2016 

1+8 0+3 3+2 0+1 2+3 6+17 

 
 

 Evaluatie: 
 
Binnen het clubbegeleidingssysteem B.A.A.S wordt voor clubs, die voldoen aan de vooropgestelde 
basisvoorwaarden, de mogelijkheid voorzien om een traject ‘promotionele begeleiding’ te kiezen. 
Binnen dit traject biedt Recreas vzw de aangesloten sportclub de nodige promotionele 
ondersteuning. Daarnaast zijn er de clubs die voldoen aan de door Recreas vzw gestelde basis- en 
bijkomende voorwaarden en zo kunnen kandideren als ‘ankerclub/modelclub’ van onze 
sportfederatie. Een bijkomende voorwaarde waar als ankerclub moet aan voldaan worden, is het 
gebruik van het logo van Recreas vzw op alle communicatiedragers van de club.  
We kunnen dus stellen dat zowel de clubs die intekenden voor het traject ‘promotionele 
begeleiding’ als de clubs die kandideerden als ‘ankerclub’ beschikken over promotiemateriaal met 
het logo van Recreas vzw.  
Voor 2016 tekenden 6 Recreassportclubs in voor het traject  ‘promotionele begeleiding’ waarvan  1 
club in Antwerpen, 3 clubs in Oost-Vlaanderen en 2 clubs in West-Vlaanderen. Daarnaast werden 17 
clubs erkend als ‘ankerclub’ van onze sportfederatie waarvan 8 clubs in Antwerpen, 3 clubs in 
Limburg, 2 clubs in Oost-Vlaanderen, 1 club in Vlaams-Brabant en 3 clubs in West-Vlaanderen. 
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Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling 
 

 Evaluatie van de acties 
 

BO3 – SD5: In 2016 behaalt Recreas vzw inzake begeleiding van haar sportclubs een gemiddelde 
tevredenheidsscore van ten minste 8 op 10. 

BO3.1 - OD 5.1 

In 2014 beschikt Recreas vzw over een uitgeschreven 

ondersteuningssysteem op maat van elk type sportclub. 

13 14 15 16 

Het adviserend orgaan stelt de criteria voor op basis waarvan sportclubs 
kunnen worden ingedeeld in categorieën. 

√    

Een apart ondersteuningssysteem met reglement voor elke categorie 

ontwikkelen: bepalen van de procedure (aanvraag, controle, registratie,..) 
√    

Het clubondersteuningssysteem wordt op het dashboard geplaatst. √    

De aangesloten sportclubs indelen in de correcte categorie. √    

De aangesloten sportclubs informeren over het clubondersteuningssysteem. √    

Ter verbetering van de geboden kwaliteit wordt elke bij Recreas vzw 
aangesloten club jaarlijks minimaal 1 keer bezocht door de provinciale 
sporttechnische medewerker. 

√ √ √ √ 

Jaarlijks wordt herbekeken of elke club in de juiste categorie is ingedeeld.  √ √ √ 

BO3.2 - OD 5.2 

Vanaf 2015 stijgt het percentage van aangesloten sportclubs, waarvan de 

sporttechnische werking voldoet aan de vooropgestelde criteria, jaarlijks 

met ten minste 10%. 

13 14 15 16 

Het adviserend orgaan stelt de basiscriteria voor van een kwaliteitsvolle 
sporttechnische clubwerking. 

√    

Bepalen hoe de criteria zullen worden gemeten. √    

Nulmeting van de sporttechnische kwaliteit in de aangesloten sportclubs ten 
opzichte van de basiscriteria. 

 √   

Bepalen hoe de sporttechnische kwaliteit in de sportclubs kan worden 
verhoogd. 

 √   
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Sportclubs die ‘onvoldoende’ scoren worden gestimuleerd de sporttechnische 
kwaliteit te verhogen. 

  √ √ 

BO3.3 - OD 5.3 

In 2015 beschikt Recreas vzw voor haar sportclubs over uitgeschreven 

procedures betreffende de te voeren administratie. 

13 14 15 16 

Inventariseren van de huidige administratieve procedures. √    

Bepalen welke administratieve procedures eenvoudiger of efficiënter kunnen. √    

Testen van de aangepaste procedures bij een beperkt aantal sportclubs.     

Er wordt een gestandaardiseerde administratieve procedure uitgeschreven 
voor de aansluiting als nieuwe sportclub en op het dashboard geplaatst. 

    

Er wordt een gestandaardiseerde administratieve procedure uitgeschreven 
voor het vernieuwen van lidmaatschappen en op het dashboard geplaatst. 

    

Er wordt een gestandaardiseerde administratieve procedure uitgeschreven 
voor het wijzigen van bestuursleden en op het dashboard geplaatst. 

    

Er wordt een gestandaardiseerde administratieve procedure uitgeschreven 
voor het updaten van het lesgeversbestand en op het dashboard geplaatst. 

    

Er wordt een gestandaardiseerde administratieve procedure uitgeschreven 
voor het updaten van het sportaanbod en op het dashboard geplaatst. 

    

Er wordt een gestandaardiseerde administratieve procedure uitgeschreven 
voor het updaten van de clubgegevens en op het dashboard geplaatst. 

    

Er wordt een gestandaardiseerde administratieve procedure uitgeschreven 
voor het aanvragen van subsidies binnen het clubondersteuningssysteem en 
op het dashboard geplaatst. 

    

Er wordt een gestandaardiseerde administratieve procedure uitgeschreven 
voor het aangeven van een sportongeval en op het dashboard geplaatst. 

    

Communiceren van alle administratieve procedures naar sportclubs en ADM.     

Tussentijdse evaluatie ten einde te bekijken of bijsturing met betrekking tot 
doelstelling noodzakelijk is. 

√ √   

BO3.4 - OD 5.4 

Jaarlijks stijgt het percentage sportclubs dat beschikt over 

promotiemateriaal met logo van Recreas vzw met ten minste 10% ten 

opzichte van de nulmeting in 2013. 

13 14 15 16 

Oplijsten van mogelijk aan te bieden promotiemateriaal met logo van     



 51 

Recreas vzw. 

Inventariseren welke clubs beschikken over promotiemateriaal (= nulmeting).     

Bepalen op welke wijze het promotiemateriaal kan worden verworven en hoe 
we het verwerven ervan kunnen bijhouden. 

    

Er wordt een verbintenis afgesloten met een leverancier van promotioneel 
materiaal die voor elke aangesloten club promotiemateriaal op maat kan 
leveren. 

    

Het aanbod van promotioneel materiaal wordt bekend gemaakt (via website, 
elektronische nieuwsbrief,…). 

 √ √ √ 

 

Conclusies 
 

Strategische doelstelling 5 
 
“In 2016 behaalt Recreas vzw inzake begeleiding van haar sportclubs een gemiddelde 
tevredenheidsscore van ten minste 8 op 10.” 
 

In 2012 werd in het kader van de opmaak van het beleidsplan 2013-2016 een online vragenlijst 
verspreid naar onze sportclubs. Met betrekking tot BO 3 werd hen gevraagd hoe zij Recreas vzw 
evalueerden op vlak van sportclubbegeleiding. De respondenten die meenden dit topic te kunnen 
evalueren, gaven ons toen een positieve score. 
In 2016 werd in functie van het nieuwe decreet op de georganiseerde sportsector en het hieraan 
verbonden beleidsplan 2017-2020, een bevraging georganiseerd naar leden, vrijwilligers en 
stakeholders. Zo werd een evaluatieformulier bezorgd aan onze aangesloten sportclubs 
(clubbestuurders) om hun tevredenheid inzake de ondersteuning van onze SF te kunnen evalueren. 
De parameters ‘algemene ondersteuning’, ‘financiële ondersteuning’, ‘clubondersteuners’, 
‘bereikbaarheid SF’, ‘aansluiting sportclub bij SF’ werden hiervoor in de schaal gelegd. 
We concluderen en lezen in de grafiek hieronder duidelijk af dat onze SF inzake de ondersteuning 
naar de aangesloten clubs goed tot zeer goed scoort (cfr. ‘tevreden’, ‘heel tevreden’). 
Het behaalde percentage van deze 2 scoores (t.o.v. de andere scores) laat ons toe een gemiddeld 
cijfer van 7,78/10 te geven. Wel hielden we geen rekening met de score ‘neutraal’ waarbij niet 
gezegd is dat dit überhaupt negatief moet ingeschat worden. 

 
 

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties 
 
BO 3.3/OD 5.3 zal verschoven worden naar 2016: 
In 2016 beschikt Recreas vzw voor haar sportclubs over uitgeschreven procedures betreffende de te 
voeren administratie. 
De procedures die we voorop stellen om in 2016 op punt te stellen zijn: 

- Aansluiting als nieuwe sportclub 
- Updaten clubgegevens 
- Aangeven van een sportongeval 

 
Gezien het nieuwe decreet op de georganiseerde sportsector, dat in voege gaat op 1/1/2017, en de als 
gevolg hiervan zijnde fusie tussen Recreas vzw en S-Sport vzw, werd geen verdere aandacht besteed 
aan het verder uitwerken van de hierboven vermelde procedures. De bijsturing werd in 2016 niet 
gerealiseerd. 
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Basisopdracht 4: Informatieopdracht uitvoeren 
 

Strategische doelstelling 6 
 
“In 2016 beschikt Recreas vzw over een uitgeschreven communicatieplan.” 
 
 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Recreas vzw beschikt over een uitgeschreven communicatieplan 

Norm 
ja 

 Uitgeschreven communicatieplan 

Meting 2016 OK 

 

 Evaluatie: 
In de loop van deze beleidsperiode dient werk te worden gemaakt van zowel de interne als externe 
communicatie. Zowel de communicatie naar de aangesloten sportclubs en leden inzake beleid en 
werking als een betere informatieverstrekking inzake eigen beleid en organisatie zijn een grote 
noodzaak. Gedurende deze beleidsperiode zijn de eerste stappen hier alvast voor gezet. Een advies 
werd geformuleerd ter verbetering van de huidige beleidsstructuur voor de raad van bestuur. Meer 
overleg werd ingepland met de directeurs van de Socio-culturele diensten binnen elke provincie. Op 
die manier streven we naar een betere informatieverstrekking die op haar beurt de interne 
communicatie ten goede komt. Ook met de dienst communicatie en marketing werd een summier doch 
overzichtelijk communicatieplan ter verbetering van de externe en interne communicatie opgesteld. 
 

Basisopdracht 4.1: Informatieverstrekking met betrekking tot het eigen 
beleid en de eigen organisatie aan de sportclubs en hun aangesloten 
leden 

 

Operationele doelstelling 6.1 
 

“Vanaf 2013 zijn minimaal 75% van de aangesloten sportclubs jaarlijks op de hoogte van de beleidsvisie 
van Recreas vzw.” 

 

 Resultaten effectmeting: 

Indicator 
Het percentage aangesloten sportclubs dat op de hoogte is van de beleidsvisie van Recreas vzw. 

Norm 
75% 

 Aantal clubs dat op de hoogte is van de beleidsvisie 

 Antw Limb O-Vl Vl-Br W-Vl Totaal 

Meting 2013 20 (48,78%) 8 (47,06%) 14 (40%) 0 (0%) 20 (43,66%) 62 (43,66%) 

Meting 2014 19 (50%) 7 (46,66%) 18 (50%) 0 (0%) 23 (50%) 67 (47,52%) 

Meting 2015 22 (48,89%) 13 (50%) 16 (48,49%) 0 (0%) 22 (50%) 73 (46,50%) 

Meting 2016 50 (100%) 42 (100%) 10 (29,41%) 0 (0%) 46 (93,87%) 
148 

(87,57%) 
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 Evaluatie: 
 
In elke provincie werd voor de Recreassportclubs, met uitzondering van de provincie Vlaams-Brabant, 
minstens één provinciale informatieve vergadering georganiseerd. Hierop werden telkens de 
beleidslijnen van de federatie toegelicht. 
Om na te gaan hoeveel procent van de sportclubs effectief geïnformeerd werden in 2016, tellen we het 
aantal aanwezige sportclubs op de contactvergaderingen. Dit komt neer op 50 clubs op een totaal van 
49 clubs voor de provincie Antwerpen (100%), 42 clubs op een totaal van 28 voor de provincie Limburg 
(100%), 10 clubs op een totaal van 34 voor de provincie Oost-Vlaanderen (48,49%), 0 clubs op een 
totaal van 9 voor de provincie Vlaams-Brabant (0%) en 46 clubs op een totaal van 49 voor de provincie 
West-Vlaanderen (93,87%). Zoals de cijfers aangeven, werden in sommige provinciale secretariaten alle 
aangesloten clubs bereikt op een informatiemoment. Sommige clubbesturen waren meermaals 
aanwezig op verschillende informatiemomenten. 
Voor 2016 komt dit neer op een totaal van 148 sportclubs op een totaal van 169 of 87,57% van de 
sportclubs dat geïnformeerd is via de geplande contactvergaderingen. Hiermee werd de doelstelling 
van 75% goed bereikt. We merken hier, net zoals bij reeds eerder besproken beleidsdoelstellingen dat 
we t.o.v. 2015 een grote sporng vooruit maken. 
 
Overzicht van de contactvergaderingen voor de aangesloten sportclubs: 

 

Datum Inhoud Locatie 
Aantal 
clubs 

Antwerpen 

28/01/2016 
Evaluatie voorbije werkjaar, evolutie en visie binnen 
het g-sportlandschap, Provinciale subsidies, 
ondersteuning Recreas,ledenlijsten en lidgelden 

Huis van de Sport, 
Antwerpen 

22 

10/03/2016 
Evaluatie en planning activiteiten, wijzigingen in het 
g-sportlandschap, ondersteuning Recreas, ledenlijsten 
en lidgelden, nieuws uit de sportclubs 

Gebouw De 
Voorzorg, 
Antwerpen 

11 

09/06/2016 
Nieuws uit de sportclubs, evaluatie en planning 
activiteiten, opvolging ledenlijsten, vormingen 

Gebouw De 
Voorzorg, 
Antwerpen 

7 

24/11/2016 
Nieuws uit de sportclubs, evaluatie en planning 
activiteiten, subsidies, fusie Recreas-Ssport 

Gebouw De 
Voorzorg, 
Antwerpen 

10 

Limburg 

22/01/2016 
Opmaak jaarplannig, ondersteuningmogelijkheden en 
noden vanuit het provinciale secretariaat 

Zaal Germinal 12 

22/04/2016 Overleg werking nieuwtjes vanuit de federatie Zaal Germinal 15 

25/11/2016 Evaluatie werking - planning 2017 Zaal Germinal 15 

Oost-Vlaanderen 

08/06/2016 
Contactvergadering: evaluatie en planning 
activiteiten, projecten en vormingsaanbod. 

Zwijnaarde 6 

01/08/2016 Overleg BAAS - promotionele begeleiding Zwijnaarde 4 

Vlaams-Brabant 

 
Geen contactvergaderingen, wel individuele 
momenten met elke club 

  

West-Vlaanderen 

23/02/2016 Adviesraad Tielt 6 

25/04/2016 Provinciale adviesraad  Brugge 8 

03/10/2016 Adviesraad Nieuwpoort 11 
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24/11/2016 Provinciale adviesraad Kortrijk 13 

24/11/2016 Sportclub overleg Kortrijk 8 

 
 

   

Operationele doelstelling 6.2 
 
“Vanaf 2013 zijn minimaal 75% van de aangesloten sportclubs jaarlijks op de hoogte van het 
activiteitenaanbod van Recreas vzw.” 

 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Het percentage aangesloten clubs dat op de hoogte is van het activiteitenaanbod van Recreas vzw. 

Norm 
75% 

 Aantal clubs dat op de hoogte is van het activiteitenaanbod 

Meting 2013 ok 

Meting 2014 ok 

Meting 2015 ok 

Meting 2016 ok 

 
 

 Evaluatie: 
 

In elke provincie werd voor de Recreassportclubs, met uitzondering van de provincie Vlaams-Brabant, 
minstens één provinciale informatieve vergadering georganiseerd. Hierop werd telkens een overzicht 
bezorgd van alle clubwerkingen, het activiteitenaanbod en verschillende projecten van Recreas vzw. 
Daarnaast werden de clubs ook via allerlei andere promotiekanalen geïnformeerd over onze 
activiteiten en projecten. Wij stellen vast dat al onze sportclubs hetzij via de informatieve 
contactvergadering, via mailing, de digitale nieuwsbrief, Facebook of de Recreaswebsite op de 
hoogte zijn gebracht van ons activiteitenaanbod. 
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Basisopdracht 4.2: Maatregelen om alle interne en externe 
communicatie te verbeteren 

 
 

 

Operationele doelstelling 6.3 
 

“In 2014 is de beleidsstructuur van Recreas vzw aangepast aan de resultaten van de evaluatie.” 
 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Graad van aanpassing van de beleidsstructuur van Recreas vzw aan de resultaten van de evaluatie 

Norm 
100% 

 Graad van aanpassing van de beleidsstructuur 

Meting 2014 100% 

 
 

 Evaluatie: 
 

In 2013 bepaalde een interne strategische werkgroep hoe onze beleidsstructuur er zou moeten 
uitzien. Daarnaast werd er een nota geschreven omtrent de her samenstelling van de RVB en de 
AV. Dit werd in 2014 de eerste stap in de aanpassing van de huidige beleidsstructuur.  
 
 
 

Operationele doelstelling 6.4 
 

“Recreas vzw behartigt jaarlijks de belangen van personen met een handicap in ten minste 15 
adviesorganen.” 

 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Aantal adviesorganen waarin Recreas vzw de belangen van personen met een handicap behartigt 

Norm 
15 

 Aantal adviesraden 

 Nation Antw Limb O-Vl Vl-Br W-Vl Totaal 

Meting 2013 16 8 1 4 3 3 35 

Meting 2014 17 8 0 3 3 2 33 

Meting 2015 13 8 1 2 3 3 30 

Meting 2016 8 5 1 3 4 3 24 
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Overzicht van de verschillende mandaten voor Recreas vzw: 

Mandaten - 
medewerkers Recreas 
vzw 

naam medewerker 

naam 
werkgroep/ve
rgadering/adv
iesraad/… 

organiserend
e instantie 

werkingsgebi
ed frequentie 

karakter 
verg./werkgr
oep 

Alex Bontenakel 

klachtencom
missie 
Begeleid 
Wonen 
Antwerpen 
stad 

Beg. Wonen 
A'pen Stad 

Stad 
Antwerpen indien nodig permanent 

Alex Bontenakel 
Provinciale 
sportraad  

Provincie 
Antwerpen 

Provincie 
Antwerpen 2x/jaar permanent 

Bennie Van Belleghem RVB VSF VSF Vlaams maandelijks permanent 

Bennie Van Belleghem AV VSF VSF Vlaams 1x/jaar permanent 

Dries Plaetevoet 

Werkgroep G-
voetbal Oost-
Vlaanderen 

KBVB/VFV O-
VL 

provinciaal - 
Oost-
Vlaanderen 2x/jaar permanent 

Dries Plaetevoet 

G-
sportcommissi
e 

Provinciale 
sportdienst O-
Vl 

provinciaal - 
Oost-
Vlaanderen 2x/jaar permanent 

Dries Plaetevoet 
DOP O-
Vlaanderen 

Dienst 
Ondersteunin
gsplan O-Vl 

provinciaal - 
Oost-
Vlaanderen 3X jaar tijdelijk 

Jotie De Meyer 
Denkcel G-
Sport 

Sport 
Vlaanderen 
(VTS) Vlaams 2x/jaar permanent 

Jotie De Meyer 
RVB G-Sport 
Vlaanderen 

G-Sport 
Vlaanderen Vlaams Maandelijks permanent 

Hannes Van de Vijver 

DB en 
Stuurgroep G-
sport 
Vlaanderen 

G-sport 
Vlaanderen Vlaams maandelijks permanent 

Hannes Van de Vijver AV VSF VSF Vlaams 1x/jaar permanent 

Hannes Van de Vijver 

Cel 
recreatuieve 
sportfederati
es VSF Vlaams 3 maandelijks permanent 

Wiet De Boodt 

structureel 
overleg G-
voetbal VFV Vlaams ad hoc permanent 

Hannes Van de Vijver 

werkgroep 
recreatief 
circuit 
rolstoelbasket
bal 

Parantee/Rec
reas Vlaams ad hoc permanent 

Jasper Stragier 

Sportraad 
Kortrijk: 
afdeling sport Stad Kortrijk Kortrijk 4x/jaar permanent 
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voor personen 
met handicap 

Jasper Stragier 

Werkgroep G-
voetbal West-
Vlaanderen VFV 

Provincie 
West-
Vlaanderen 6x/jaar permanent 

Jasper Stragier 
Provinciale 
sportraad  

Provincie 
West-
Vlaanderen 

Provincie 
West-
Vlaanderen 5x/jaar permanent 

Lieve Cuypers 
Commissie G-
sport  

Prov. 
Antwerpen 

Provincie 
Antwerpen 4x/jaar permanent 

Lieve Cuypers 
Werkgroep G-
voetbal 

VFV 
Antwerpen 

Provincie 
Antwerpen 2x/jaar permanent 

Lieve Cuypers 
Stuurgroep G-
voetbal  

VFV 
Antwerpen 

Provincie 
Antwerpen 4x/jaar permanent 

Moscato Pina 

Raad van 
Beheer van de 
Provinciale 
Gehandicapte
nsportraad 

prov. 
Sportdienst 
Limburg 

provinciaal - 
Limburg maandelijks permanent 

Wiet De Boodt 

G-
sportcommissi
e 

Provincie 
Vlaams-
Brabant 

Provincie 
Vlaams-
Brabant ad hoc permanent 

Wiet De Boodt 

Overlegplatfo
rm aangepast 
sporten 
Brussel 

prov. 
Sportdienst 
VGC Brussel 2x/jaar permanent 

Wiet De Boodt 

Werkgroep G-
voetbal 
Vlaams-
Brabant/Bruss
el VFV 

provinciaal - 
Vlaams-
Brabant ad hoc permanent 

 
 

 Evaluatie: 
 
Recreas vzw was in 2016 in 24 verschillende werkgroepen en adviesorganen actief. Hiermee werd 
de norm van 15, gedurende de volledige BP 2013-2016, bereikt.  
 

Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling 
 
 

BO4 – SD6:  

In 2016 beschikt Recreas vzw over een uitgeschreven communicatieplan. 

BO4.1 - OD 6.1 

Vanaf 2013 zijn minimaal 75% van de aangesloten sportclubs jaarlijks op 

de hoogte van de beleidsvisie van Recreas vzw. 

13 14 15 16 

Het nationaal secretariaat  maakt een PowerPoint met de 
√    
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kerndoelstellingen uit het beleidsplan 2013-2016. 

Het nationaal secretariaat maakt een brochure met de 
kerndoelstellingen uit het beleidsplan 2013-2016. 

    

In overleg met de provinciale secretariaten wordt in elke provincie 
minstens 1 overlegmoment met de clubs gekozen, waarop het 
nationaal secretariaat een uiteenzetting geeft. 

    

Het provinciaal overlegmoment met de clubs waarop het nationaal 
secretariaat die uiteenzetting geeft, wordt door het provinciaal 
secretariaat als activiteit ingegeven in de SCT met als benaming: “… 
met uiteenzetting door nationaal”. 

√ √ √ √ 

Het provinciaal secretariaat organiseert en nodigt de clubs uit op de 
“… met uiteenzetting door nationaal”. 

√ √ √ √ 

Het nationaal secretariaat geeft op de gekozen provinciale 
overlegmomenten met de clubs een uiteenzetting rond de 
kerndoelstellingen uit het beleidsplan 2013-2016 via de PowerPoint en 
deelt er de brochure met de  kerndoelstellingen voor het beleidsplan 
2013-2016 uit. 

√    

Het provinciaal secretariaat registreert in de SCT alle aanwezige clubs 
op “… met uiteenzetting door nationaal”. 

√ √ √ √ 

Jaarlijks worden de  “uiteenzettingen door nationaal” geëvalueerd op 
een coördinatievergadering 

√ √ √ √ 

Het nationaal secretariaat  maakt een PowerPoint met de voortgang 
van het beleidsplan 2013-2016 (werkingsverslag voorbije jaar). 

    

Het nationaal secretariaat  maakt een brochure met de voortgang van 
het beleidsplan 2013-2016 (werkingsverslag voorbije jaar). 

    

Het nationaal secretariaat geeft op de gekozen provinciale 
overlegmomenten met de clubs een uiteenzetting rond de voortgang 
van het beleidsplan 2013-2016 via de PowerPoint en deelt er de 
brochure met de voortgang van het beleidsplan 2013-2016 uit. 

    

De gehanteerde werkwijze rond “Informatieverstrekking met 
betrekking tot het eigen beleid en de eigen organisatie aan de 
sportclubs en hun aangesloten leden” wordt als onderdeel van het 
communicatieplan opgenomen in het kwaliteitshandboek. 

   √ 

BO4.1 - OD 6.2 

Vanaf 2013 zijn minimaal 75% van de aangesloten sportclubs jaarlijks op 

13 14 15 16 
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de hoogte van het activiteitenaanbod van Recreas vzw. 

In overleg met de provinciale secretariaten wordt in elke provincie 
minstens 1 overlegmoment met de clubs gekozen, waarop het 
nationaal secretariaat een uiteenzetting geeft. 

   √ 

Het provinciaal overlegmoment met de clubs waarop het nationaal 
secretariaat die uiteenzetting geeft, wordt door het provinciaal 
secretariaat als activiteit ingegeven in de SCT met als benaming: “… 
met uiteenzetting door nationaal”. 

√ √ √ √ 

Het provinciaal secretariaat organiseert en nodigt de clubs uit op de 
“… met uiteenzetting door nationaal”. 

√ √ √ √ 

Jaarlijks worden de  “uiteenzettingen door nationaal” geëvalueerd op 
een coördinatievergadering 

√ √ √ √ 

Het nationaal secretariaat maakt een brochure met een overzicht van 
het activiteitenaanbod van Recreas vzw. 

√ √ √ √ 

Het nationaal secretariaat  maakt een PowerPoint met het 
activiteitenaanbod van Recreas vzw. 

√ √ √ √ 

Het nationaal secretariaat geeft op de gekozen provinciale 
overlegmomenten met de clubs een uiteenzetting rond het 
activiteitenaanbod van Recreas vzw via de PowerPoint en deelt er de 
brochure met  het activiteitenaanbod van Recreas vzw uit. 

√ √ √ √ 

BO4.2 - OD 6.3 

In 2014 is de beleidsstructuur van Recreas vzw aangepast aan de 

resultaten van de evaluatie. 

13 14 15 16 

Samenstellen van een “strategische werkgroep”. √    

De “strategische werkgroep” evalueert de huidige beleidsstructuur 
van Recreas vzw. 

√    

De strategische werkgroep formuleert een advies ter verbetering van 
de huidige  beleidsstructuur van Recreas vzw voor de RVB van Recreas 
vzw. 

√    

RVB Recreas vzw bespreekt en verleent goedkeuring aan de nieuwe 
beleidsstructuur van Recreas vzw. 

√    

De door de “strategische werkgroep” gemaakte evaluatie wordt op 
het dashboard geplaatst. 

√    

Het aan de evaluatie aangepaste organogram wordt op het dashboard √    
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geplaatst. 

Voor elke structuur van het nieuwe organogram worden geschikte 
personen aangesteld. 

 √   

De functie en verantwoordelijkheden van elke structuur in het nieuwe 
organogram van Recreas vzw wordt opgenomen in het 
communicatieplan en zo nodig bijgewerkt. 

 √ √ √ 

De graad van aanpassing van de nieuwe beleidsstructuur van Recreas 

vzw wordt bepaald door de “strategische werkgroep”. 
 √   

Evaluatie door de “strategische werkgroep” van de beleidsstructuur 
van Recreas vzw. 

 √ √ √ 

BO4.2 - OD 6.4 

Recreas vzw behartigt jaarlijks de belangen van personen met een 

handicap in ten minste 15 adviesorganen. 

13 14 15 16 

Inventaris per provincie van de belangrijkste adviesorganen voor 
personen met een handicap. 

√    

Vergelijking inventaris met huidig door Recreas vzw ingenomen 
mandaten. 

√    

Evaluatie (return on investment) van de ingenomen mandaten. √ √ √ √ 

Eventuele hiaten opvullen, onnodige mandaten niet meer opnemen. √ √ √ √ 

Mandatenlijst op het dashboard bijwerken. √ √ √ √ 

 
 
 

Conclusies 
 

Strategische doelstelling 6 
 
“In 2016 beschikt Recreas vzw over een uitgeschreven communicatieplan.” 
 
In de loop van deze beleidsperiode diende werk te worden gemaakt van zowel de interne als externe 
communicatie. Zowel de communicatie naar de aangesloten sportclubs en leden inzake beleid en 
werking als een betere informatieverstrekking inzake eigen beleid en organisatie zijn een grote 
noodzaak.  
Hiervoor werd een advies werd geformuleerd ter verbetering van de huidige beleidsstructuur voor de 
raad van bestuur. Meer overleg werd ingepland met de directeurs van de Socio-culturele diensten 
binnen elke provincie. Op die manier streven we naar een betere informatieverstrekking die op haar 
beurt de interne communicatie ten goede komt. Ook met de dienst communicatie en marketing werd 
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een summier doch overzichtelijk communicatieplan ter verbetering van de externe en interne 
communicatie opgesteld. 
 
De communicatie inzake eigen beleid naar de aangesloten clubs werd waar mogelijk bewerkstelligd via 
de provinciale contactvergaderingen. Enkel binnen de provincie Vlaams-Brabant gebeurde dit 
afzonderlijk tijden individuele clubcontacten. Een stand van zaken van onze werking en positionering 
binnen het Vlaamse sportlandschap werd telkens toegelicht. In 2016 werd hier des te meer aandacht 
aan besteed gezien het nieuwe decreet op de georganiseerde sportsector die zijn intredenn kende op 
01/01/2017. 
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Basisopdracht 5: Promoten van de eigen sporttak(ken) 
 

Strategische doelstelling 7 
 
“Eind 2016 vertoont het ledenaantal van Recreas vzw in de beleidsperiode 2013-2016 een 
stijgende trend.” 
 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Het aantal leden van Recreas vzw gedurende de beleidsperiode 2013-2016  

Norm 
Een stijgende trend 

 Aantal subsidieerbare leden Totaal aantal leden 

Meting 2013 2.858 5.108 

Meting 2014 3.240 5.150 

Meting 2015 4.047 5.226 

Meting 2016 4.240 5.516 

 

 Evaluatie: 
 
In 2013 kenden we een ledenaantal van 2.858 subsidieerbare leden. De stijging in 2014 naar 3.240 
subsidieerbare leden is te wijten aan de meer accurate registratie op ledenniveau.  In 2015 
slaagden we er opnieuw in om het aantal aangesloten subsidieerbare leden omhoog te trekken. Op 
een totaal aantal leden van 5.226 leden,  tellen we in 2015 4.047 subsidieerbare leden. De BP wordt 
afgesloten met een subsidieerbaar ledenaantal van 4.240 en een totaal aantal leden van 5.516. 
Hieruit kunnen we besluiten dat er een jaarlijkse groei van leden werd gerealiseerd. Daarnaast 
werd, mede via ons clubbegeleidingssysteem B.A.A.S., getracht om zoveel mogelijk van onze niet-
subsidieerbare clubs om te vormen tot kwaliteitsvolle werkingen die voldoen aan de nodige 
voorwaarden om als subsidieerbaar te kunnen worden doorgegeven. Ook hierin is jaarlijks een 
postieve evolutie merkbaar. 

 
 

Operationele doelstelling 7.1 
 

“In 2013 beschikt Recreas vzw over een marketingplan per type belanghebbende.” 
 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Het bezitten van een marketingplan per type belanghebbende 

Norm 
Ja 

 Settings Pers Vrijwilligers Univ. en 
hogescholen 

Potentiële clubs en 
leden 

Meting 2013 nok nok nok nok nok 
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 Evaluatie: 
 

Via het communicatieplan dat Recreas vzw opstelde, hopen we binnen deze beleidsperiode alsnog 
deze de nationale pers te halen. Een marketingplan per type belanghebbende werd in 2016 niet 
opgemaakt.  
 

Operationele doelstelling 7.2 
 

“In 2016 organiseert Recreas vzw één uniek en attractief sportevenement.” 
 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
De organisatie van één uniek en attractief evenement 

Norm 
1 

Meting 2016 nok 

 
 

Operationele doelstelling 7.3 
 

“Vanaf 2013 beschikt Recreas vzw over een jaarlijks aanbod van ten minste 10 interne meerdaagse 
sportactiviteiten” 
 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Het aanbod van interne meerdaagse sportactiviteiten 

Norm 
10 

 Nation. Antw. Limb. O-Vl Vl-Br. W-Vl. Totaal 

Meting 
2013 

1 1 4 3 0 2 11 

Meting 
2014 

1 1 0 3 0 2 7 

Meting 
2015 

1 2 0 3 0 2 8 

Meting 
2016 

1 2 0 4 0 2 9 
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Datum Inhoud Locatie Aantal dlns. Intern/extern 

Nationaal 

12-19/03/2016 Skivakantie 
Passo Tonale 
(Italië) 

27 Intern 

Antwerpen 

08-10/02/2016 Sportmeerdaagse Beerse 15 Extern 

29/03-
01/04/2016 

Sportmeerdaagse  Schoten 15 Extern 

19-21/8/2016 G-basketkamp Brasschaat 46 Intern 

22-26/08/2016 Sportmeerdaagse Schoten 15 Extern 

18-20/11/2016 
Recreasweekend 
sportclubs 

Blankenberge 35 Intern 

Limburg 

4-8/04/2016 Paardrijkamp In Galop Kuringen 30 Extern 

Oost-Vlaanderen 

01-09/04/2016 Sportkamp Lechtal 
Lechtal 
(Oostenrijk) 

25 Intern 

22-24/04/2016 G-voetbaldriedaagse Oordegem 10 Intern 

7-12/08/2016 
Fietsvakantie “Ronde 
van Vlaanderen” 

Maldegem 40 Intern 

14-16/10/2016 Avonturendriedaagse Woumen 23 Intern 

Vlaams-Brabant 

/ / / / / 

West-Vlaanderen 

3-7/04/2016 G-voetbalkamp Blankenberge 30 Intern 

11-13/11/2016 Omnisportkamp Blankenberge 22 Intern 

 
 

 Evaluatie: 
 

In 2016 organiseerde Recreas vzw in totaal 13 meerdaagse sportactiviteiten voor personen met een 
handicap, waarvan 9 intern en 4 extern georganiseerd. Hiermee werd de doelstelling van 10 
interne meerdaagse sportactiviteiten niet bereikt. We willen deze doelstelling meer genuanceerd 
bekijken daar er naast dit interne en externe sportkampenaanbod ook nog 5 interne sportkampen 
georganiseerd zijn onder de Facultatieve Opdracht Sportkampen. 
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Operationele doelstelling 7.4 
 

“In 2013 beschikt elk provinciaal secretariaat van Recreas vzw over een basispakket van 
sportpromotioneel materiaal.” 
 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Het aantal provinciale secretariaten van Recreas vzw dat over een basispakket van sportpromotioneel 
materiaal beschikt 

Norm 
100% 

Meting 2013 nok 

Meting 2014 ok 

Meting 2015 ok 

Meting 2016 ok 

 
 

 Evaluatie: 
 

Eerder werd al geïnvesteerd in extra promotiemateriaal. Zo beschikte onze sportfederatie al over 
banners, beachflags, expotenten en een opblaasbaar basketbalspel. Deze materialen worden op 
heel wat evenementen gebruikt en creëren een positief effect voor de promotie van onze 
sportfederatie. Op vraag van de provinciale sportmedewerkers van Recreas vzw werd in 2014 voor 
elk provinciaal secretariaat een basispakket sportpromotioneel materiaal aangekocht en verdeeld. 
Eén pakket bestaat uit 1 expotent, 4 beachflaggen (2 grote en 2 kleine), 2 banners en 1 expotafel. 
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Overzicht andere gevoerde promotie in 2016 naar leden én niet-leden: 
 
1. Promotievoering via drukwerk: 
  

Omschrijving Promotiekanaal Oplage 

Nationaal/algemeen 

Dialoog Ledenblad VFG-Recreas 20.925 

Voorstellingsfolders Recreas vzw Folder 3 luik 1000 

Hippotherapie Brochures A5 250 

Recreassportkampen en meerdaagsen Brochure A5 1.000 

Sportclubs Brochure A5 1500 

Skivakantie Folder 3 luik 500 

Recreas studiedagen/bijscholingen Folder 3 luik 250 

Project Boccia: recreatieve spelvormen voor 
beginnende spelers en clubs 

Folder 3 luik 500 

Project Boccia: recreatieve spelvormen voor 
beginnende spelers en clubs 

Brochure A5 250 

armbandjes Gadgets 1.200 

Antwerpen 

Dialoog: provinciale middenkatern Ledenblad VFG-Recreas 7.828 

Limburg 

Dialoog: provinciale middenkatern Ledenblad VFG-Recreas 3.524 

Oost-Vlaanderen 

Dialoog: provinciale middenkatern Ledenblad VFG-Recreas 3.604 

Vlaams-Brabant 

Dialoog: provinciale middenkatern Ledenblad VFG-Recreas 709 

West-Vlaanderen 

Dialoog: provinciale middenkatern Ledenblad VFG-Recreas 5.260 

 
2. Elektronische promotievoering: 
 

Omschrijving Promotiekanaal 

Nationaal 

Algemene voorstelling Recreas + alle 
aanbod 

Website Recreas / Social media (Facebook) 

Maandelijkse nieuwsbrief Mailing + vermelding op website 

Algemene voorstelling Recreas Digitale folder 

Aanbod G-voetbal  Website G-voetbal (Recreas) 

Nationaal G-voetbaltornooi digitale folder 

Recreasstudiedag digitale folder 

Sportkampen Digitale brochure 

Recreasskivakantie digitale folder 

Hippotherapie Digitale brochure 

Recreassportclubs Digitale brochure 

Project Boccia: recreatieve spelvormen 
voor beginnende spelers en clubs 

Digitale folder + digitale brochure 
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Antwerpen 

Alle één- en meerdaagse activiteiten Mailing + website Recreas 

Limburg 

Alle één- en meerdaagse activiteiten Mailing + website Recreas 

Oost-Vlaanderen 

Alle één- en meerdaagse activiteiten Mailing + website Recreas 

Vlaams-Brabant 

Alle één- en meerdaagse activiteiten Mailing + website Recreas 

West-Vlaanderen 

Alle één- en meerdaagse activiteiten Mailing + website Recreas 

 
 
3. Persverschijningen: 
 

Omschrijving Promotiekanaal 

Nationaal 

Europese surfweek Gazet van Antwerpen - RTV 

G-voetbaltornooi Voetbalkrant.com 

Antwerpen 

Sjoeltornooi Herentals  Laatste nieuws  

West-Vlaanderen 

G-voetbal FC Gullegem (10 jarig bestaan) Krant van West-Vlaanderen 

Recreas & G-voetbal KFC Marke (opstart club) De Standaard 

Recreas & G-voetbal KFC Marke (opstart club) Krant van West-Vlaanderen 

Recreas & G-voetbal KFC Marke & G-voetbal 
Wevelgem City (opstart clubs) 

Het Nieuwsblad 

Recreas & G-voetbal KFC Marke (opstart club) Pappillio magazine 

Recreas & Recreas Avelgem (sjoeltornooi) Krant van West-Vlaanderen 

Recreas & G-voetbal KFC Marke (opstart club) Blits magazine 

Recreas & G-voetbal KFC Marke (opstart club) WTV 

Recreas & 't Veldzicht (bocciatornooi) Krant van West-Vlaanderen 

G-voetbal KOG Stasegem (huldiging stadhuis - special 
olympics) 

Krant van West-Vlaanderen 

Recreas & G-voetbal KOG Stasegem (tornooi) Krant van West-Vlaanderen 

Recreas & G-voetbal KVK Westhoek (opstart club) Radio 2 

Recreas & G-voetbal KVK Westhoek (opstart club) Krant van West-Vlaanderen 
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4. Beurzen: 
 

Datum Welke beurs locatie 

Antwerpen 

15/07/2016-15/08/2016 BarRed TSM  Mechelen 

22/10/2016 Vida libre Festival Alm, Berchem  

02-03/12/2016 
Sportaanbod personen met een handicap regio 
Mechelen 

Lindenpoort, 
Mechelen 

Oost-Vlaanderen 

18-19/3/2016 Kangoeroebeurs Merelbeke 
29-30/06/2016 Rock voor specials Evergem 

West-Vlaanderen 

24-25-26/05/2016 Driedaagse aangepast sporten Harelbeke 
11/10/2016 Vrijetijdsbeurs Hoge Kouter (school) Kortrijk 
22/12/2016 Vrijetijdsmarkt Ter Bruyninghe (school) Kortrijk 

 
 
 
 



 
 

Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling 
 
 

 Evaluatie van de acties 
 

BO5 – SD7: Eind 2016 vertoont het ledenaantal van Recreas vzw in de beleidsperiode 
2013-2016 een stijgende trend. 

BO5 - OD 7.1 

In 2013 beschikt Recreas vzw over een marketingplan per type 

belanghebbende. 

13 14 15 16 

Recreas vzw maakt een uitgeschreven marketingplan op voor de 
settings 

    

Recreas vzw maakt een uitgeschreven marketingplan op voor de pers     

Recreas vzw maakt een uitgeschreven marketingplan op voor de 
vrijwilligers 

    

Recreas vzw maakt een uitgeschreven marketingplan op voor de 
universiteiten en hogescholen 

    

Recreas vzw maakt een uitgeschreven marketingplan op voor de 
potentiële sportclubs en leden 

    

Recreas vzw hanteert de marketingplannen samen met de provinciale 
sportverantwoordelijken van de verschillende Recreassecretariaten 

    

Recreas vzw promoot de eigen werking bij de verschillende types 
belanghebbenden 

√ √ √ √ 

Recreas vzw maakt een update van de verschillende marketingplannen 
en geeft eventuele wijzigingen door aan de provinciaal 
sportverantwoordelijken van de verschillende Recreassecretariaten 

    

BO5 - OD 7.2 

In 2016 organiseert Recreas vzw één uniek en attractief sportevenement. 
13 14 15 16 

Recreas vzw, voert onderzoek, legt contacten en werkt in 
samenspraak met de provinciale STM een voorstel uit van uniek 
attractief evenement. 

  √  

Het door Recreas vzw georganiseerd uniek en attractief evenement 
wordt door de STC en STM van elke provincie tijdig en grondig kenbaar 
gemaakt aan alle Recreassportclubs en andere mogelijk 
geïnteresseerden (mail, brief, website, dialoog, …). 
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Recreas vzw maakt een uitgeschreven draaiboek op.     

Recreas vzw maakt gebruik van het vooropgestelde marketingplan om 
zoveel mogelijk pers aan te trekken. 

    

Recreas vzw organiseert in samenspraak met de provinciale STM één 
uniek en attractief sportevenement. 

    

Recreas vzw evalueert en bekijkt of de vooropgestelde doelstellingen 
bereikt zijn. 

    

BO5 - OD 7.3 

Vanaf 2013 beschikt Recreas vzw over een jaarlijks aanbod van ten 

minste 10 interne meerdaagse sportactiviteiten. 

13 14 15 16 

Recreas vzw doet beroep op bestaande lesgevers of zoekt nieuwe 
lesgevers via allerlei verschillende kanalen (folders, affiches, website, 
…). 

√ √ √ √ 

De nieuwe lesgevers worden aangevuld bij de bestaande lesgevers in 
de SCT. 

√ √ √ √ 

Er vindt een diploma-uitwisseling plaats tussen Recreas vzw enerzijds 
en de lesgevers met een VTS-diploma anderzijds. 

√ √ √ √ 

De VTS-diploma’s worden bij de desbetreffende lesgevers toegevoegd 
in de SCT. 

√ √ √ √ 

Kwaliteitshandboek volgen bij het organiseren van meerdaagse 
activiteiten voor sporters met een handicap. 

√ √ √ √ 

De door Recreas vzw georganiseerde meerdaagse sportactiviteiten 
worden door de STC en STM van elke provincie tijdig en grondig 
kenbaar gemaakt aan alle Recreassportclubs en andere mogelijk 
geïnteresseerden (mail, brief, website, dialoog, …). 

√ √ √ √ 

Recreas vzw organiseert ten minste 10 interne meerdaagse 
sportactiviteiten. 

√    

Recreas vzw houdt de inschrijvingen van alle deelnemers aan interne 
meerdaagse activiteiten bij in de SCT. 

√ √ √ √ 

De meerdaagse organisaties worden beoordeeld en geëvalueerd op de 
coördinatievergaderingen. 

√ √ √ √ 
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BO5 - OD 7.4 

In 2013 beschikt elk provinciaal secretariaat van Recreas vzw over een 

basispakket van sportpromotioneel materiaal. 

13 14 15 16 

Recreas vzw stelt in overleg met de provinciale STM een basispakket 
samen van promotioneel materiaal. 

    

Recreas vzw bestelt de verschillende basispakketten en bezorgt deze 
aan de provinciale STM. 

    

Recreas vzw maakt bij alle promotionele activiteiten (beurzen, 
kampen, sportdagen, tornooien, …) gebruik van het promotioneel 
materiaal. 

√ √ √ √ 

 
 

Conclusies 
 

Strategische doelstelling 7 
 
“Eind 2016 vertoont het ledenaantal van Recreas vzw in de beleidsperiode 2013-2016 een stijgende 
trend” 
 
Onze doelstelling blijft het aantal subsidieerbare leden jaarlijks te doen stijgen, terwijl het aantal 
niet-subsidieerbare leden telkenmale daalt. Aan de hand van ons clubbegeleidingstraject B.A.A.S., 
trachten we zoveel mogelijk van onze niet-subsidieerbare clubs om te vormen tot kwaliteitsvolle 
werkingen die voldoen aan de gestelde basisvoorwaarden om als subsidieerbaar te kunnen doorgeven. 
Clubs die nieuw aansluiten bij onze sportfederatie, worden zo goed mogelijk ondersteund zodat deze al 
van bij de start voldoen aan de basisvoorwaarden en de aangesloten leden ervan als subsidieerbaar 
kunnen worden doorgegeven. Hierna volgend geven we een overzicht van de het aantal 
(subsidieerbare) leden oevr de beleidsperiode heen. 
 
In 2013 kenden we een ledenaantal van 2.858 subsidieerbare leden. De stijging in 2014 naar 3.240 
subsidieerbare leden is te wijten aan de meer accurate registratie op ledenniveau.  In 2015 slaagden 
we er opnieuw in om het aantal aangesloten subsidieerbare leden omhoog te trekken. Op een totaal 
aantal leden van 5.226 leden,  tellen we in 2015 4.047 subsidieerbare leden. De BP wordt afgesloten 
met een subsidieerbaar ledenaantal van 4.240 en een totaal aantal leden van 5.516. Hieruit kunnen we 
besluiten dat er een jaarlijkse groei van leden werd gerealiseerd. Daarnaast werd, mede via ons 
clubbegeleidingssysteem B.A.A.S., getracht om zoveel mogelijk van onze niet-subsidieerbare clubs om 
te vormen tot kwaliteitsvolle werkingen die voldoen aan de nodige voorwaarden om als subsidieerbaar 
te kunnen worden doorgegeven. Ook hierin is jaarlijks een postieve evolutie merkbaar. 
 

 
 

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

BO5 - OD 7.2: In 2016 organiseert Recreas vzw één uniek en attractief sportevenement. 

In samenspraak met onze Raad van Bestuur is besloten om in 2016 geen uniek attractief 

sportevenement te organiseren. Door de decreetswijziging op de georganiseerde sportsector, die vanaf 
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01/01/2017 in voege ging, wenste onze sportfederatie de nodige energie te steken in deze belangrijke 

transitieperiode. Zo werd in 2016 heel veel energie gestoken in de opmaak van een nieuw beleidsplan 

in samenspraak met mogelijke fusiepartner(s) om ook binnen het nieuwe decreet te worden erkend en 

gesubsidieerd als sportfederatie. 

Het geplande attractieve evenement en de voorbereidingen (concept, budget, patrnergesprekken) die 

hiervoor al waren getroffen werden on hold geplaatst. 
 
 
 
 

E. FACULTATIEVE OPDRACHT JEUGDSPORT 
 

Jeugdsportproject van de sportfederatie met als doelstelling de 
kwaliteit van de jeugdsportwerking in de sportclubs te verhogen, met 
bijzondere aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie van de 
jeugd 

 

Omschrijving, effectmeting en evaluatie van de in het beleidsplan 2013-2016/ 
jaarlijks actieplan 2016 geformuleerde doelstellingen 

 
 

Strategische doelstelling 8 
 
“Eind 2016 heeft Recreas vzw 1.000 aangesloten leden jonger dan 19 jaar.” 
 
 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Aantal leden jonger dan 19 jaar 

Norm 
1.000 

 Aantal leden jonger dan 19 jaar De % stijging 

Meting 2013 472  

Meting 2014 548 7,6% 

Meting 2015 720 17,2% 

Meting 2016 927 20,7% 

 
 

 Evaluatie: 
 

In 2013 werd ons ledenbestand aangepast. Deze aanpassing maakt het mogelijk de leden en 

clubgegevens accurater te registreren. Zo wordt niet langer op club-, maar op ledenniveau 

geregistreerd. Dit geeft een meer correcte weergave van het aantal subsidieerbare en niet-

subsidieerbare leden. 
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We merken dat deze betere registratie tot gevolg had dat het totaal aantal subsidieerbare leden en 

ook het aantal subsidieerbare jeugdleden binnen onze federatie drastisch daalde. Van 4.632 

subsidieerbare leden, waarvan 814 jeugdleden in 2012 naar 2.858 subsidieerbare leden, waarvan 472 

jeugdleden in 2013, naar 3.240 subsidieerbare leden waarvan 548 jeugdleden in 2014. 

 

In 2016 leverde onze sportfederatie opnieuw de nodige inspanningen binnen de FO Jeugdsport. Elk jaar 

(sinds we in 2010 voor de eerste maal intekenden) streven naar een groter bereik van onze aangesloten 

clubs en jeugdleden. Zo sluiten we 2016 af met 4.240 subsidieerbare leden waarvan 927 jeugdleden.  
 
Het was een ambitieuze doelstelling om tegen eind 2016 1.000 aangesloten leden jonger dan 19 jaar te 
behalen. We slaagden hier, dankzij de begeleiding van onze clubs via FO jeugdsport, net niet in. 
Leggen we het aantal jeugdleden van 2015 en 2016 naast elkaar, dan constateren we opnieuw een fikse 
groei van meer dan 200 jeugdleden. 
 

Operationele doelstelling 8.1 
 
“Jaarlijks tekent ten minste 20% van de aangesloten sportclubs in voor de FO Jeugdsport.” 

 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Aandeel van de aangesloten sportclubs dat intekent voor de FO Jeugdsport 

Norm 
20% (t.o.v. 18,55% in 2010, 16,07% in 2011 en 18,97% in 2012) 

Meting 2013 26,60% (25 van de 94 subsidieerbare clubs) 

Meting 2014 27,72% (28 van de 101 subsidieerbare clubs) 

Meting 2015 29,41 % (35 van de 119 subsidieerbare clubs) 

Meting 2016 31,25 % (40 van de 128 subsidieerbare clubs) 

 
 

 Evaluatie: 

 

40 clubs op een totaal van 128 subsidieerbare clubs tekenden voor 2016 in voor het jeugdsportproject 

wat een aandeel betekent van 31,25 %. We realiseren hiermee een stijging van 5 clubs tegenover 2015, 

die intekenden. Zoals reeds aangegeven in de evaluatie hierboven, realiseerden we met het 

jeugdsportproject een groei op verschillende niveaus (# jeugdleden, subsidieerbare clubs, meer 

kwaliteitsvollere clubs,…). We sluiten deze BP dan ook af met een positieve evaluatie van het 

jeugdsportproject van Recreas vzw. 
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Operationele doelstelling 8.2 
 

“Het globale aandeel jeugd van de clubs die intekenen voor de FO Jeugdsport stijgt jaarlijks met 5%.”  
 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
% leden < 19 jaar op het einde van het jaar t.o.v. het jaar ervoor. 

Norm 
5% 

 Aantal leden <19jaar De % stijging 

Nulmeting 2013 392 16,67% (t.o.v. 336 in 2012) 

Meting 2014 446 13,78% (t.o.v. 392 in 2013) 

Meting 2015 448 0,45% (t.o.v. 446 in 2014) 

Meting 2016 492 9,82% (t.o.v. 448 in 2015) 

 
 

 Evaluatie: 
 

Het aandeel jeugdleden van de clubs die intekenden voor de FO Jeugdsport stijgt met 9,82% ten 
opzichte van 2015. De doelstelling om een stijging van 5 % te realiseren tegenover het voorgaande 
jaar, wordt hiermee behaald. We kunnen hiermee concluderen dat we op het einde van de 
beleidsperiode zowel een stijging van het totaal aantal jeugdleden als een stijging van het aantal 
jeugdleden binnen de ingetekende clubs van het jeugdsportproject, realiseren. 
 

Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling 
 

 Evaluatie van de acties 
 

FOJS – SD8: Eind 2016 heeft Recreas vzw 1.000 aangesloten leden jonger dan   19 jaar 

FOJS - OD 8.1 

Jaarlijks tekent ten minste 20% van de aangesloten sportclubs in voor de 

FO Jeugdsport. 

13 14 15 16 

Via de provinciale administratieve vergaderingen worden de sportclubs 

jaarlijks geïnformeerd over het jeugdsportproject. 
√ √ √ √ 

Reglement en intekenformulieren worden via de website ter beschikking 

gesteld. 
√ √ √ √ 
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Goede praktijkvoorbeelden omtrent uitvoering van de FO Jeugdsport in de 

sportclubs worden uitgewisseld en op de website geplaatst. 
√ √ √ √ 

De provinciale sporttechnische medewerkers ondersteunen de sportclubs bij de 

uitvoering van het jeugdsportproject. 
√ √ √ √ 

Jaarlijks in augustus ontvangen de deelnemende clubs het sjabloon om het 

afrekeningsdossier  op te maken. 
√ √ √ √ 

De aanvragen worden verwerkt in een Excel tabel en aan elke dossier wordt 

een quotering toegekend. 
√ √ √ √ 

Ontbrekende verantwoordingsstukken worden opgevraagd. √ √ √ √ 

Op basis van de toegekende quotering, het binnen het jeugdsportfonds 

beschikbare budget en de aangegane subsidieerbare onkosten, wordt aan elke 

club een bedrag betaald dat maximaal even groot is als de som van de 

subsidieerbare onkosten. 

√ √ √ √ 

De jeugdsportbrochure wordt 2-jaarlijks geüpdatet. √  √  

 
 

 

FOJS - OD 8.2  

Het globale aandeel jeugd van de clubs die intekenen voor de FO 

Jeugdsport stijgt jaarlijks met 5% 

13 14 15 16 

Recreas vzw begeleidt en motiveert de clubs die een projectaanvraag 

Jeugdsport indienen om kwaliteits- en kwantiteitsverhogende maatregelen te 

nemen. 

√ √ √ √ 

De clubs die intekenden worden bij de uitvoering van hun project opgevolgd en 

ondersteund vanuit de verschillende provinciale secretariaten. 
√ √ √ √ 

De clubs nemen initiatieven om hun jeugdsportwerking (boven)lokaal te 

promoten. 
√ √ √ √ 

Het aantal clubleden <19 jaar wordt voor elke club op het einde van elk jaar 

vergeleken met de clubleden <19 jaar van het jaar voordien. 
√ √ √ √ 
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 Overzicht jeugdsportproject 
 

Clubnr. Naam sportclub Ontvangen subsidiebedrag 2016 

304/085/1 Lau Kam Kung Fu vzw 872,61 € 

304/028/1 Sporcrea Deurne 754,29 € 

304/056/1 G-voetbal KFC Lentezon Beerse 0,00 € 

304/019/1 Sportclub Herentals 0,00 € 

304/099/1 G-muurklimmen 0,00 € 

304/088/1 Sportclub 't Perdje 0,00 € 

304/077/1 G-voetbal K Lierse SK 598,99 € 

304/068/1 G-voetbal KSK Wavria 548,71 € 

304/094/1 G-Dans De Heidebloem 473,28 € 

304/082/1 Zaalvoetbalclub 80 Malle 547,23 € 

304/078/1 G-voetbal KRC Mechelen 554,62 € 

304/070/1 G-voetbal Schelle 547,88 € 

304/108/1 OG Vorselaar 0,00 € 

304/087/1 KFC Olympic Essen 573,11 € 

304/104/1 G-Sport Eisterlee (Grobbendonk-Bouwel) 762,42 € 

304/107/1 KV Scheldezonen Branst vzw 153,82 € 

309/061/1 Recreas G-voetbal KFC Poperinge 550,92 € 

309/064/1 Recreas G-voetbal KSV Diksmuide 428,91 € 

309/048/1 Recreas G-voetbal Club Brugge  706,22 € 

309/055/1 Recreas G-voetbal KOG Stasegem 746,89 € 

309/051/1 Recreas G-voetbal Dames FC Gullegem 521,34 € 

309/059/1 Recreas TTC jong Gullegem 654,45 € 

309/058/1 Recreas rolstoelbasketbalclub VSOG Groeninge 0,00 € 

309/067/1 Recreas G-voetbal KSCT Menen 529,21 € 

309/066/1 Recreas G-voetbal Olympic Ledegem 407,66 € 

309/060/1 Recreas levensvreugde vzw 306,89 € 

309/071/1 KORTRIJK SPORT CB /K-Basket Sport 0,00 € 

311/058/1 Recreas Aalst - De Caspers vzw 854,12 € 

311/087/1 Recreas Watersport 732,10 € 

311/106/1 Recreas Drongen - Swing & Spring 97,98 € 

311/098/1 Recreas Sint-Niklaas - Condors On Wheels 113,70 € 

311/094/1 Recreas Gent - De Scheneschoppers 857,82 € 

311/109/1 Recreas Wetteren - G-Lymnastiek 687,74 € 

311/114/1 Recreas Lembeke - (G)rasduikers 727,66 € 

322/005/1 Recreas ESJ Alken 698,41 € 

322/003/1 G.T. Wimbledon 394,90 € 

322/017/1 VOSPO Omnisport (+rolstoelbasketbal) 278,05 € 

322/035/1 Recreas Stal-Ter-Koze 384,54 € 

322/019/1 THES SPORT 0,00 € 

322/037/1 Recreas Hippo Projects vzw 0,00 € 

TOTAAL 17.066,45 € 



 
 

Conclusies 
 

Strategische doelstelling 8 (jeugdsport) 
 
“Eind 2016 heeft Recreas vzw 1.000 aangesloten leden jonger dan 19 jaar.” 
 

In 2016 leverde onze sportfederatie opnieuw de nodige inspanningen binnen de FO Jeugdsport. Elk 

jaar, sinds we in 2010 voor de eerste maal intekenden, streven naar een groter bereik van onze 

aangesloten clubs en jeugdleden. Zo sluiten we 2016 af met 4.240 subsidieerbare leden waarvan 927 

jeugdleden.  
 
Het was een ambitieuze doelstelling om tegen eind 2016 1.000 aangesloten leden jonger dan 19 jaar te 
behalen. We slaagden hier, dankzij de begeleiding van onze clubs via FO jeugdsport, net niet in. 
Leggen we het aantal jeugdleden van 2015 en 2016 naast elkaar, dan constateren we opnieuw een fikse 
groei van meer dan 200 jeugdleden. 
 
 

Overzicht van de werking FO Jeugdsport in 2016 
 
 

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

De informatie rond de FO Jeugdsport werd op onze website – www.recreas.be - geplaatst. De clubs 
konden er een algemene toelichting vinden, het aanvraagformulier, het reglement, good practices 
van reeds deelgenomen clubs en de evaluatie van voorgaande jaren. 
 
In elke provincie vond er bovendien een infosessie plaats rond de FO Jeugdsport. De provinciale 
sporttechnische medewerkers (clubondersteuners) nodigden alle sportclubs aangesloten bij Recreas 
vzw van de betreffende provincie uit om een infosessie rond de FO Jeugdsport te volgen. 
 
Tijdens deze infosessies werd aan de aanwezige clubs uitleg gegeven betreffende de FO Jeugdsport 
en werd het opgemaakte reglement en aanvraagformulier toegelicht. 
 
Clubs met interesse kregen tot 28 februari 2016 de tijd om via het aanvraagformulier op de FO 
Jeugdsport in te tekenen. 
 
We geven hiebij ook aan dat het jeugdsportproject een administratief zware last is voor onze 
sportfederatie. De verwerking van de ingediende dossier nemen veel tijd in beslag. Ik het kader 
van het nieuwe decreet en de hieraan verbonden fusie, wordt de volledige procedure (regelement, 
aanvraag, verwerking) van het jeuggsportproject herbekeken. Rationaliseren betekent ook dat we 
met minder personeelsleden hetzelfde werk moeten verrichten. Een efficiënter systeem is dus 
zeker aan de orde. 
 
 

 Omschrijving van de wijze waarop de controle en de monitoring van het jeugdsportproject is 
gebeurd 
 
Begin 2016 werd de FO Jeugdsport naar alle aangesloten clubs gecommuniceerd. Deze 
communicatie gebeurde via mail alsook via persoonlijke contacten door onze clubondersteuners. 
Alle informatie werd ook op onze website geplaatst (www.recreas.be).  
Clubs die geïnteresseerd waren om in te tekenen voor de FO Jeugdsport dienden ons voor 28 
februari 2016 een ingevuld aanvraagformulier te bezorgen. Er tekenden 40 clubs in.  

http://www.recreas.be/
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Als voorschot kreeg elke club een vast bedrag van € 133,68 (25% van jeugdsportfonds/ 40 clubs). 
Tegen 1 december 2016 dienden 35 clubs een afrekeningsdossier in op basis waarvan het saldo - 
aan de hand van de vastgelegde kwaliteitscriteria - werd berekend. Dit afrekendossier werd in de 
maand augustus reeds aan de clubs bezorgd. 
 
Het totaalbedrag van het jeugdsportfonds werd aan de hand van de aan de 34 afrekeningsdossiers 
toegekende scores over de sportclubs verdeeld. Het afrekeningsdossier diende te worden vergezeld 
van de in het reglement vermelde verantwoordingsstukken (betalingsbewijzen, facturen, 
promotieflyer, …). 
 
Clubs die vragen of problemen hadden bij de uitvoering van hun jeugdsportproject konden contact 
opnemen met de door Recreas vzw aangestelde verantwoordelijke voor de FO Jeugdsport. 

 

 Omschrijving van de wijze waarop de steun van Sport Vlaanderen werd vermeld. 
 
Recreas vzw vermeldde in de communicatie naar de clubs steeds dat de financiële middelen binnen 
de FO Jeugdsport afkomstig waren van de Vlaamse Overheid (Sport Vlaanderen). 
 
Het logo van de Sport Vlaanderen werd op het door Recreas vzw opgemaakte jeugdsportreglement 
en aanvraagformulier geplaatst dat o.a. op de website van onze federatie (www.recreas.be) werd 
gepubliceerd.  

 
Clubs die intekenen, verbinden zich ertoe het logo van Sport Vlaanderen consequent te vermelden 
op alle communicatiedragers. Dit is een basisvoorwaarde die werd opgenomen in het reglement. 
 
Het logo van ‘Sport Vlaanderen’ was  te downloaden via onze website. 

 
 



 
 

F. FACULTATIEVE OPDRACHT SPORTKAMPEN 
 

Rapportering met betrekking tot de subsidiëring van de door de 
sportfederaties georganiseerde sportkampen  

 

Omschrijving, effectmeting en evaluatie van de in het beleidsplan 2013-2016/ 
jaarlijks actieplan 2016 geformuleerde doelstellingen 

 
 

Strategische doelstelling 9 
 
“In 2016 beschikt Recreas vzw in de zomermaanden juli en augustus wekelijks over een sportkamp 
voor personen met een handicap.” 
 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Het aantal weken in de zomervakantie dat Recreas vzw sportkampen voor personen met een handicap 
aanbiedt. 

Norm 
Alle (t.o.v. 4 in 2009, 3 in 2010, 5 in 2011, 5 in 2012) 

Meting 2013 5 weken 

Meting 2014 4 weken 

Meting 2015 3 weken 

Meting 2016 4 weken 

 

 Evaluatie: 
 

In 2016 werden er door ons 4 zomersportkampen ingepland, waardoor in 4 van de 8 weken van de 
zomervakantie een sportkamp doorging. Buiten de zomervakantie werd er nog een 5e sportkamp 
georganiseerd, dit ging door in de herfstvakantie te Genk. 
 

Week Datum Inhoud Doelgroep locatie 
Aantal 
dlns. 

Week 1 4-8 juli 2016 
Dans- en 

gymnastiekkamp 

Personen vanaf 6 jaar met 
een licht verstandelijke 

handicap (1 groep van 6-15 
jaar en 1 groep vanaf 15 

jaar) 

Gent 9 

Week 2 
11-15 juli 

2016 
Paardrij- en 

omnisportkamp 

Personen met een licht 
verstandelijke handicap 

vanaf 15 jaar 
Braschaat 19 

Week 4 
25-29 juli 

2016 
Zeil- en 

paardrijkamp 

Personen met een licht 
verstandelijke handicap 

vanaf 15 jaar 

Nieuwpoort 
 

16 

Week 8 
22-26 

augustus 
2016 

Surfweek 

Personen met een 
motorische, 

verstandelijke, visuele of 
auditieve handicap vanaf 

15 jaar 

Willebroek 30 
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Herfst-
vakantie 

 

31 oktober-4 
november 

2016 

Ski- en 
omnisportkamp 

Personen met een 
verstandelijke handicap 

van 10 tot 25 jaar 
Genk 13 

 
 

Operationele doelstelling 9.1 
 

“In 2014 biedt Recreas gedurende de zomervakantie jaarlijks ten minste 5 sportkampen aan voor 
personen met een handicap.” 

 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Aantal Recreassportkampen voor personen met een handicap in de zomervakantie 

Norm 
5 

 Aantal sportkampen 

Meting 2013 6 

Meting 2014 5 

 

 Evaluatie:  
 
In 2014 had Recreas vzw in principe zeven sportkampen ingepland. Omwille van een te laag aantal 
inschrijvingen zijn twee kampen geannuleerd, waardoor er slechts vijf kampen effectief zijn 
doorgegaan (vier zomersportkampen en één sportkamp tijdens de herfstvakantie). 
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Operationele doelstelling 9.2 
 

“Vanaf 2015 biedt Recreas gedurende de zomervakantie jaarlijks ten minste 6 sportkampen aan voor 
personen met een handicap.” 
 

 Resultaten effectmeting: 
 

Indicator 
Aantal Recreassportkampen voor personen met een handicap in de zomervakantie 

Norm 
6 

 Aantal sportkampen 

Meting 2015 
5 (waarvan 2 geannuleerd) 

 

Meting 2016 4 

 
 

 Evaluatie: 
 

In 2016 waren er 5 sportkampen gepland, waarvan er 4 in de zomervakantie en 1 in de 
herfstvakantie doorgingen. De sportkampen die in 2016 gepland stonden, zullen we ook in 2017 
behouden aangezien deze een blijvend succes kennen (dans- en gymnastiekkamp te Gent, paardij- 
en omnisportkamp te Brasschaat, zeil- en paarrijkamp te Nieuwpoort, de surfweek te Willebroek 
en het ski- en omnisportkamp te Genk). Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om nieuwe 
doelgroepen aan te spreken met onze sportkampen. 
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Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling 
 
 

 Evaluatie van de acties 
 

FOSK – SD9: In 2016 beschikt Recreas vzw in de zomermaanden juli en augustus wekelijks over een 
sportkamp voor personen met een handicap 

FOSK - OD 9.1 

In 2014 biedt Recreas vzw gedurende de zomervakantie jaarlijks ten 

minste 5 sportkampen aan voor personen met een handicap. 

13 14 15 16 

Recreas vzw zoekt jaarlijks voldoende nieuwe locaties voor de sportkampen. √ √ √ √ 

Kwaliteitshandboek volgen bij het organiseren van sportkampen voor 
personen met een handicap. 

√ √ √ √ 

Recreas vzw maakt een promofolder waarin alle erkende sportkampen 
vermeld staan. 

√ - - - 

Recreas vzw maakt een infobrochure op waarin alle sportkampen en 
meerdaagse activiteiten worden opgenomen. 

√ √ √ √ 

De door Recreas vzw georganiseerde sportkampen worden door de STC en 
STM van elke provincie tijdig en grondig kenbaar gemaakt aan alle 
Recreassportclubs en andere mogelijk geïnteresseerden (nieuwsbrief, 
website, dialoog, folder, brochure, website Spoka, …) 

√ √ √ √ 

Recreas vzw houdt de inschrijvingen van alle deelnemers aan de sportkampen 
bij in de SCT. 

√ √ √ √ 

Recreas vzw houdt een medische fiche bij van elke deelnemer. √ √ √ √ 

Recreas vzw doet beroep op gekwalificeerde lesgevers (1 lesgever per 4 
deelnemers) die vertrouwd zijn met de doelgroep. 

√ √ √ √ 

De VTS-diploma’s worden bij de desbetreffende lesgevers toegevoegd in de 
SCT. 

√ √ √ √ 

De nieuwe lesgevers worden aangevuld bij de bestaande lesgevers in de SCT. √ √ √ √ 

Recreas vzw evalueert de sportkampen en bekijkt of de vooropgestelde 
doelstellingen bereikt zijn. 

√ √ √ √ 

FOSK - OD 9.2 

Vanaf 2015 biedt Recreas vzw gedurende de zomervakantie jaarlijks ten 

minste 6 sportkampen aan voor personen met een handicap. 

13 14 15 16 

Recreas vzw zoekt jaarlijks voldoende nieuwe locaties voor de sportkampen. √ √ √ √ 

Kwaliteitshandboek volgen bij het organiseren van sportkampen voor 
personen met een handicap. 

√ √ √ √ 

Recreas vzw maakt een promofolder waarin alle erkende sportkampen 
vermeld staan. 

√ - - - 
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Recreas vzw maakt een infobrochure op waarin alle sportkampen en 
meerdaagse activiteiten worden opgenomen. 

√ √ √ √ 

De door Recreas vzw georganiseerde sportkampen worden door de STC en 
STM van elke provincie tijdig en grondig kenbaar gemaakt aan alle 
Recreassportclubs en andere mogelijk geïnteresseerden (nieuwsbrief, 
website, dialoog, folder, brochure, website Spoka, …) 

√ √ √ √ 

Recreas vzw houdt de inschrijvingen van alle deelnemers aan de sportkampen 
bij in de SCT. 

√ √ √ √ 

Recreas vzw houdt een medische fiche bij van elke deelnemer. √ √ √ √ 

Recreas vzw doet beroep op gekwalificeerde lesgevers (1 lesgever per 4 
deelnemers) die vertrouwd zijn met de doelgroep. 

√ √ √ √ 

De VTS-diploma’s worden bij de desbetreffende lesgevers toegevoegd in de 
SCT. 

√ √ √ √ 

De nieuwe lesgevers worden aangevuld bij de bestaande lesgevers in de SCT. √ √ √ √ 

Recreas vzw evalueert de sportkampen en bekijkt of de vooropgestelde 
doelstellingen bereikt zijn. 

√ √ √ √ 

 
 
 
 
 
 



 
 

Conclusies 
 
 

Strategische doelstelling 9 
 
“In 2016 beschikt Recreas vzw in de zomermaanden juli en augustus wekelijks over een sportkamp 
voor personen met een handicap.” 
 
In 2016 had Recreas vzw vier zomersportkampen ingepland, deze waren verspreid over 4 weken in de 
zomervakantie. 
 
Buiten de zomervakantie was er nog 1 sportkamp gepland nl. een ski- en omnisportkamp in de 
herfstvakantie. 
 

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties 
 
Voorlopig zijn voor deze doelstellingen geen bijsturingen nodig. 
 

 

Overzicht van de werking FO Sportkampen in 2016 
 
 
Totaal aantal effectief georganiseerde sportkampen:  

 Aantal omnisportkampen: 5 

 Aantal unisportkampen: 0 
 
 
Totaal aantal interne deelnemers op de georganiseerde sportkampen 2016: 

 Totaal aantal interne deelnemers: 87 
 Dans- en gymnastiekkamp - Gent: 9  
 Paardrij- en omnisportkamp - Brasschaat: 19  
 Zeil- en paardrijkamp - Nieuwpoort: 16 
 Europese surfweek - Willebroek: 30 
 Ski- en omnisportkamp – Genk: 13 
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Omschrijving van de gevoerde promotiestrategie en de hiermee gepaard gaande kosten: 
 

 Opmaken en drukken brochure “sportkampen en meerdaagsen” en deze via post en digitaal 
verspreiden naar leden en niet-leden Recreas, instellingen, scholen, beschutte werkplaatsen en 
andere sportfederaties 

  € 979,18 (druk, layout brochure – 500 exemplaren) 

 Vermelding op Recreaswebsite en digitale nieuwsbrief 
 (geen extra kosten, enkel werkuren) 

 Aankondiging in Jaarbrochure “Dialoog”  
 (geen extra kosten, enkel werkuren) 

 Vermelding op andere websites: uitinvlaanderen.be, sportkampen.be, spoka.be   
 (geen extra kosten, enkel werkuren) 

 
Omschrijving van de wijze waarop de steun van de Vlaamse overheid werd vermeld: 
Het logo van de Vlaamse overheid en Sport Vlaanderen werd zowel op de gedrukte als digitale versie 
van de brochure “Sportkampen en meerdaagsen 2016” geplaatst. De gedrukte brochure werd verdeeld 
over onze provinciale secretariaten en digitaal verstuurd naar onze leden en andere geïnteresseerden 
en belanghebbenden. 
 
Specifieke initiatieven voor kansengroepen: (enkel in te vullen indien hiervoor ook doelstellingen 
werden opgenomen in het beleidsplan 2013-2016/jaarlijks actieplan sportkampen 2016)  
Wij veronderstellen dat deze vraag voor onze federatie niet extra toegelicht dient te worden. 
Aangezien wij een gehandicaptensportfederatie zijn, zijn alle acties die wij in de loop van 2016 gedaan 
hebben, specifiek gericht zijn naar onze doelgroep.  
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RECREAS VZW 
 
Recreatief Aangepast Sporten 
Sint-Jansstraat 32-38 
1000 Brussel 
info@recreas.be 
www.recreas.be 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met dank aan 
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