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1 Inleiding 

Bij het ingaan van de nieuwe beleidsperiode 2017-2020 staan we als kleine recreatieve 

sportfederatie meer dan ooit voor een grote uitdaging. 

Om aan de voorwaarden van het nieuwe decreet houdende de erkenning en subsidiëring 

van de georganiseerde sportsector te voldoen, stelden zich 2 mogelijkheden: fusioneren 

met een unisportfederatie of met andere recreatieve sportfederaties tot een 

multisportfederatie. 

Na verkennende gesprekken, het maken van simulaties en het nemen van weloverwogen 

beleidskeuzes, zullen vanaf 1 januari 2017 S-Sport vzw en Recreatief Aangepast Sporten 

vzw fusioneren tot een multisportfederatie die voorlopig de naam S-Sport // Recreas vzw 

zal dragen. 

Zonder daarbij de waarden van beide sportfederaties te verloochenen, willen we in deze 

beleidsperiode evolueren naar een sportfederatie die groter, efficiënter, dynamischer en 

daadkrachtiger is.  

Als nieuwe doelgroepenfederatie zullen we ons in eerste instantie richten naar het 

organiseren van een sportaanbod voor de actieve 50-plusser en personen met een 

handicap. We willen er onze missie en visie van maken om zoveel mogelijk mensen op een 

recreatieve manier te laten sporten. 

Het gerealiseerde beleidsplan, dat we meer als voorheen zullen hanteren als levendig 

document, stelt ons in staat om tijdens deze beleidsperiode het beleid als nieuwe 

multisportfederatie te sturen en bij te sturen. 

We durven erop rekenen dat we hierbij het vertrouwen en de loyaliteit blijven genieten 

van onze clubs en leden zodat we deze nieuwe organisatie verder vorm kunnen geven. 

We wensen de leden van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering te bedanken 

voor het vertrouwen dat ze ons hebben gegeven en houden eraan om iedereen te 

bedanken die een inbreng heeft gehad bij het denkproces en de uiteindelijke opmaak van 

dit beleidsplan. 

 

Het S-Sport // Recreas vzw team 
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2 Historiek 

2.1 S-Sport vzw 

S-Sport vzw werd opgericht op 27 augustus 1993 en is sindsdien erkend en gesubsidieerd 

door het BLOSO. De sportfederatie is ontstaan uit VFSG vzw (Vlaamse Federatie van 

Socialistische Gepensioneerden). Deze socio-culturele vereniging organiseerde reeds 

sportactiviteiten voor haar leden, maar zij werden voor het beoefenen van sport veelal 

verzekerd op een andere manier/bij een andere sportfederatie. Toen S-Sport vzw werd 

opgericht konden leden aansluiten bij deze nieuwe sportfederatie en kon de 

sportfederatie groeien in ledenaantal, ook buiten de grenzen van VFSG vzw (later S-Plus 

vzw). 

2.2 Recreas vzw 

In 1977 koos VFG vzw (Vereniging personen met een handicap) ervoor om naast 

belangenbehartiging ook in te zetten op sport. Recreas vzw zag als Vlaamse Federatie voor 

Gehandicaptensport, kortweg VFGS vzw, op 26 januari 1977 het levenslicht. 

In 1982 werd VFGS vzw erkend door BLOSO als landelijke recreatieve sportfederatie voor 

personen met een handicap. Vanaf toen kon er dankzij de subsidiëring van BLOSO met 

mondjesmaat meer en meer personeel aangeworven worden. 

In 2004 werd de naam gewijzigd van VFGS vzw naar Recreas vzw, Recreatief Aangepast 

Sporten vzw. 
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3 Inventaris van het heden 

3.1 S-Sport vzw 

S-Sport vzw is binnen het huidige sportdecreet een recreatieve sportfederatie met 10.452 

leden, waarvan 7179 subsidieerbare leden. Ze voorziet een sportaanbod in 172 sportclubs 

verspreid in Vlaanderen. Onderstaande figuur toont de ledenevolutie van de voorbije 

jaren. 

 

Sportaanbod in 172 sportclubs in de 5 Vlaamse provincies 

S-Sport vzw heeft een ruim aanbod aan sportactiviteiten met klemtoon op de populaire 

seniorensporten: wandelen en fietsen. Door een sterke danswerking kunnen senioren ook 

terecht in heel wat dansclubs waar vooral aan lijndansen wordt gedaan. Dankzij het 

innovatieve karakter van S-Sport vzw worden bestaande sporttakken binnen een bepaald 

project in een ander kleedje gestoken en aangeboden (projecten als ‘Stap je Sterk’ en 

‘Vaardig de fiets op!’), of introduceert S-Sport vzw compleet nieuwe sporttakken (project 

‘Iedereen Krolft!). 

Grote overkoepelende activiteiten 

Leden van S-Sport vzw uit volledig Vlaanderen krijgen de kans elkaar te ontmoeten op 

regionale en Vlaamse recreatieve sportactiviteiten. Zo worden jaarlijks het nationaal 

petanquetornooi, bowlingtornooi en krolfkampioenschap georganiseerd. De afgelopen 

jaren evolueerde het in 2009 nog kleine Danshart, een dansmarathon voor het goede doel, 

tot het grootste evenement van S-Sport vzw dat om de 2 jaar wordt georganiseerd en waar 

verschillende sportclubs van S-Sport vzw geld inzamelen voor een vooropgesteld goed 

doel. 
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Een aanbod op maat van de doelgroep betreffende sporttechnische en administratieve 

bijscholingen en opleidingen 

S-Sport vzw organiseert reeds jaren bijscholingen lijndansen voor haar lesgevers. Dit 

vertaalt zich in een groot en kwalitatief aanbod in onze dansclubs. Binnen de projecten 

die S-Sport vzw uitwerkt worden ook opleidingen georganiseerd. Zo werden er binnen het 

krolfproject heel wat krolfbegeleiders opgeleid om overal in Vlaanderen mensen kennis te 

laten maken met deze nieuwe sport. 

Dankzij jaarlijkse administratieve bijscholingen probeert S-Sport vzw haar clubbestuurders 

op de hoogte te brengen van zaken die hen kunnen helpen in het besturen van hun club. 

Deze bijscholingen worden vaak georganiseerd in samenwerking met het Dynamo-project. 

Een samenwerking met de Vlaamse Trainersschool betreffende de cursussen 

seniorensport 

S-Sport vzw werkt binnen het opleidingsforum seniorensport nauw samen met andere 

seniorensportfederaties, hogescholen, universiteiten en de Vlaamse Trainersschool om 

kwalitatieve opleidingen te voorzien omtrent seniorensport. Zo zijn de afgelopen jaren de 

opleidingen ‘dans voor senioren’, ‘gym voor senioren’ en de module ‘begeleiden van 

sportende senioren’ verder onder de aandacht gebracht, zowel binnen als buiten de eigen 

sportfederatie. 

Sterk in sportclubondersteuning – heel bereikbaar en toegankelijk voor onze doelgroep 

S-Sport vzw heeft dankzij een grote personeelsinzet door de jaren heen een sterke 

sportclubondersteuning op maat van de doelgroep weten te realiseren. Doordat in elke 

provincie medewerkers klaar staan om de aangesloten sportclubs te ondersteunen, kunnen 

we snel inspelen op vragen van sportclubs. Dit maakt het mogelijk dat elke S-Sport vzw 

sportclub minimaal eenmaal per jaar bezocht wordt door een medewerker. Op die 

momenten wordt er gepolst naar de werking, pijnpunten en worden suggesties tot 

verbetering gedaan. 

Sterk in projectmatig werken 

S-Sport vzw werkt heel vaak projectmatig. Projecten zoals ‘Stap je Sterk’, ‘Vaardig de 

fiets op!’ en ‘Iedereen Krolft!’ hebben S-Sport vzw de afgelopen 10 jaar op de kaart gezet 

en een stevige positie gegeven in het seniorensportlandschap. Deze projecten leverden 

een groot netwerk aan contacten op met lokale overheden, hogescholen en universiteiten 

en dienen vaak als springplank bij het opdoen van ideeën en de uiteindelijke uitrol van 

nieuwe projecten. 

Een samenwerking met Sport Vlaanderen op grote Vlaamse activiteiten ter promotie 

van onze sporttakken en projecten 

S-Sport vzw heeft steeds ingetekend voor medewerking en deelname aan grote 

evenementen en activiteiten georganiseerd door Sport Vlaanderen (Gordel(festival), 

Zomersportpromotietoer, Senior Games,…). Op deze manier kreeg S-Sport vzw steeds de 

kans haar aanbod kenbaar te maken bij een groter publiek. Samenwerkingsverbanden met 

Sport Vlaanderen resulteerden de afgelopen jaren in een aantal mooie organisaties: o.a. 

het eerste congres van Moving Age (ISCA) te Gent (mei 2015) en de eerste inspiratiedag 

seniorensport (juni 2016).  
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3.2 Recreas vzw 

Recreas vzw is een erkende en gesubsidieerde recreatieve sportfederatie met een 

exclusief aanbod voor personen met een handicap. Eind 2015 waren 157 clubs 

aangesloten, die samen 28 sporttakken aanboden, en telde de organisatie 5226 unieke 

leden. Onderstaande figuur toont een licht stijgende trend voor het totaal aantal leden 

waarbij de subsidieerbare leden er sterk op vooruit gaan.  

 

Empowerment en de instroom van jeugdleden in de aangesloten clubs  

In 2010 tekende Recreas vzw in voor de facultatieve opdracht jeugdsport om jeugdwerking 

binnen haar clubs te ondersteunen en te versterken, wat de participatiegraad van 

jongeren met een handicap in sportclubs moet verhogen. Leden jonger dan 19 jaar 

vertegenwoordigen 17,8 % van het aantal subsidieerbare leden. Ondertussen neemt 29,4 % 

van de subsidieerbare clubs initiatieven met betrekking tot deze facultatieve opdracht.  

Recreas vzw tekende ook in voor de facultatieve opdracht sportkampen met als 

doelstelling jongeren te laten proeven van verschillende sporten, om hen van daaruit toe 

te leiden naar sportclubs met een duurzaam aanbod. Zo organiseerde Recreas vzw in 2013, 

2014 en 2015, respectievelijk vijf, vier en drie weken sportkampen tijdens het 

zomerreces. Deze terugval is te wijten aan het lage aantal inschrijvingen waardoor 

bepaalde kampen dienden geannuleerd te worden. Tijdens de herfstperiode ging er elk 

jaar ook nog een sportkamp door. 

Recreas vzw clubs kunnen aanspraak maken op een individueel begeleidingstraject. In 

2014 werd een nieuw clubbegeleidingssysteem B.A.A.S. (Begeleiding en Advies Aan 

Sportclubs) uitgewerkt, dat er op gericht is om clubs te versterken op promotioneel, 

sporttechnisch en administratief vlak. Het B.A.A.S.-systeem heeft als doelstelling Recreas 

vzw clubs kwalitatief te versterken en op die manier tevens het percentage subsidieerbare 

sportclubs op te trekken. Op een totaal van 157 clubs zijn eind 2015 119 clubs 

subsidieerbaar.  
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Clubs kunnen daarnaast rekenen op een doorgedreven begeleiding door 

sportclubondersteuners die werkzaam zijn binnen alle Vlaamse provincies.  

Voortrekker in het G-voetbal, sterke implementatie van boccia 

Een derde van de Recreas vzw clubs biedt de sporttak G-voetbal aan. Recreas vzw is dan 

ook een voortrekker op dit vlak en ondersteunt de provinciale competities door te zetelen 

in verschillende provinciale werkgroepen over G-voetbal. Daarnaast organiseert Recreas 

vzw jaarlijks het Vlaams G-voetbaltornooi in Eeklo, waarbij telkens ongeveer 50 clubs 

deelnemen. Ook op clubniveau worden verschillende G-voetbaltornooien op een 

kwaliteitsvolle manier ingericht. 

Naast het G-voetbal kent ook boccia een stijgende belangstelling bij de aangesloten 

sportclubs en zijn er initiatieven in iedere Vlaamse provincie. Boccia is toegankelijk, 

laagdrempelig en doelgroepspecifiek. Naast een aantal recent nieuw aangesloten clubs, 

beoefenen ook 19 van onze oudere sportclubs met een pétanque- en sjoelaanbod deze 

sporttak.  

Een doelgroepgericht aanbod van sporttechnische en administratieve opleidingen 

Clubbestuurders en lesgevers zijn de drijvende kracht achter de werking van de Recreas 

vzw clubs. Om de kwaliteit van het aanbod binnen onze clubs te waarborgen biedt Recreas 

vzw tal van kaderopleidingen aan, die in de eerste plaats als doel hebben de vrijwilligers 

binnen de clubs bij te scholen. Deze bijscholingen staan ook open voor derden. Specifiek 

oor clubbestuurders voorzien we jaarlijks een aantal administratieve opleidingen in 

samenwerking met het Dynamo-project. 

Samenwerking met G-sport Vlaanderen om G-sport op de kaart te zetten 

Als grootste recreatieve sportfederatie voor personen met een handicap willen we het 

aanbod van onze sportfederatie kenbaar maken bij het brede publiek van G-sporters. De 

samenwerking met G-sport Vlaanderen draagt ongetwijfeld bij tot deze doelstelling. De 

afgelopen beleidsperiode zijn er een aantal gezamenlijke initiatieven genomen die 

resulteerden in mooie G-sportevenementen. 
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4 Gezamenlijke toekomst 

Vanaf 1 januari 2017 zullen S-Sport vzw en Recreas vzw als nieuwe multisportfederatie 

binnen het nieuwe decreet op de georganiseerde sportsector naar voor treden met een 

gezamenlijke missie en visie zonder de waarden van beide sportfederaties te 

verloochenen.  

Missie S-Sport // Recreas vzw 

S-Sport // Recreas vzw is een door Sport Vlaanderen erkende en gesubsidieerde Vlaamse 

sportfederatie waar iedereen meetelt. Via het ondersteunen van sportclubs en het 

organiseren van sportactiviteiten bieden we een recreatief sport- en bewegingsaanbod 

voor jong en oud én voor personen met en zonder handicap. Voor ons is sport meer dan 

een doel op zich. Sport en beweging zijn een middel om mensen samen te brengen en de 

samenhorigheid in de maatschappij te vergroten. Solidariteit en verdraagzaamheid staan 

centraal binnen onze sportfederatie. 

Visie S-Sport // Recreas vzw 

S-Sport // Recreas vzw wil het verschil maken voor specifieke doelgroepen die drempels 

ondervinden om voldoende fysiek actief te zijn. Onze expertise in seniorensport en 

gehandicaptensport willen we aanwenden om in de eerste plaats zoveel mogelijk ouderen 

en mensen met een handicap aan het sporten en bewegen te krijgen in een context met 

veel aandacht voor de link tussen sport, bewegen en gezondheid. We geloven in een 

toegankelijk sport- en beweegaanbod voor ieder individu. We geloven in 

laagdrempeligheid, zonder daarbij in te boeten aan kwaliteit. We zijn een 

gerenommeerde waarde op vlak van G-voetbal, staan bekend om ons innovatief karakter 

via onze projectwerking en willen deze trekkersrol in de toekomst verderzetten. 

Samenwerking met verschillende partners staat hier dan ook centraal. We willen sport en 

beweging promoten als middel om de gezondheid te bevorderen. Sportclubs moeten bij 

ons de beste ondersteuning krijgen, daarom werken we met regionale 

sportclubondersteuners die steeds klaar staan, kort op de bal spelen en sportclubs van 

nabij ondersteunen.   
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5 Structuur van de sportfederatie 

5.1 Organogram  
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5.2 Taken en verantwoordelijkheden van de organen  

ALGEMENE VERGADERING (BO 1-5 + Beleidsfocussen) 

• Statutenwijziging. 

• Benoeming en afzetting van de bestuurders. 

• Benoeming en afzetting van commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging 

ingeval een bezoldiging wordt toegekend. 

• Kwijting aan de bestuurders en de commissarissen. 

• Goedkeuring van de begroting en van de rekening. 

• De vrijwillige ontbinding van de vereniging. 

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

• De benoeming en de uitsluiting van een lid. 

• Uitwerken van de beleidslijnen en de algemene werking.  

RAAD VAN BESTUUR (BO 1-5 + Beleidsfocussen) 

• Behartigt de materiële en morele belangen van de vereniging en vertegenwoordigt 

deze in en buiten rechte.  

• Is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke 

uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. 

• Treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan 

niet aanwenden van rechtsmiddelen.  

• Zal inzonderheid alle betalingen doen en ontvangen en hiervan kwijtschriften eisen 

of geven; iedere deposito doen of ontvangen; ieder roerend of onroerend goed, 

nodig om het doel te verwezenlijken waardoor de vereniging is opgericht, 

verwerven, verkopen, ruilen, uitbaten, huren en verhuren; alle private of officiële 

toelagen, giften, schenking onder levenden of legaten aannemen of ontvangen; alle 

contracten, overeenkomsten aangaan; iedere in de plaatsstelling toestaan en 

aannemen. 

• Vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.  

DAGELIJKS BESTUUR (BO 1-5 + Beleidsfocussen) 

• Bereidt de Raad van Bestuur voor. 

• Neemt beslissingen in functie van de dagelijkse werking.  

• De Raad van Bestuur heeft de mogelijkheid een aantal van haar taken te delegeren 

aan het dagelijks bestuur. 
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COÖRDINATIEVERGADERING (BO 1-5 + Beleidsfocussen) 

• Uitvoeren van het beleidsplan en de beslissingen van de Raad van Bestuur. 

• Coördinatie van de projectgroepen. 

SPORTTECHNISCHE COMMISSIES (BO1-5 + Beleidsfocussen) 

Staan in voor de verdere uitbouw van een bepaalde sporttak binnen de sportfederatie. 

 Aanpassing reglementen naar de specifieke doelgroep toe. 

 Bespreking hoe de sporttakken meer en beter kunnen gepromoot worden. 

 Maken van afspraken betreffende organisatie van provinciale en nationale 

tornooien/kampioenschappen. 

PROJECTGROEPEN/WERKGROEPEN (BO 1-5 + Beleidsfocussen) 

Deze groepen werken één bepaald project uit of werken rond 1 bepaald topic binnen de 

krijtlijnen van het beleidsplan. 

Dit zijn de beleidsfocussen waarvoor S-Sport vzw // Recreas vzw een projectgroep zal 

opstarten: 

 Projectgroep sportkampen (Beleidsfocus sportkampen) 

 Projectgroep jeugdsport (Beleidsfocus jeugdsport) 

 Projectgroep laagdrempelig sportaanbod (Beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod) 

 

Verder zullen ook afzonderlijke werkgroepen worden opgericht om een bepaald deel van 

de werking vorm te geven. 

Bijvoorbeeld: 

Werkgroep rond Gezond en Ethisch Sporten 
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5.3 Sporttechnische en administratieve medewerkers van de 

sportfederatie 

Naam, subsidiekanaal en functie van de vaste sporttechnische medewerkers 

Naam Subsidiekanaal Functie 

Bontenakel Alex 1,0 VTE Ex-Dac STM 

Cuypers Lieve 0,5 VTE Sport Vlaanderen + 0,5 Ex-Dac STM 

De Boodt Wiet 1,0 VTE Gesco STM 

De Meyer Jotie 1,0 VTE Sport Vlaanderen STC 

Moesick Marianne 0,80 VTE Gesco STM 

Moortgat Jan 1,0 VTE Sport Vlaanderen STM 

Plaetevoet Dries 0,5 VTE Ex-Dac + 0,5 VTE Sport Vlaanderen STM 

Stragier Jasper 1,0 VTE Sport Vlaanderen STM 

Van Cauwenberghe Chris 1,0 VTE Gesco STM 

Van Coppenolle Evy 1,0 VTE Sport Vlaanderen STC 

Van de Vijver Hannes 1,0 VTE Ex-Dac STM 

Van Nieuwenborgh Rinus 0,5 VTE Sport Vlaanderen STM 
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Naam, subsidiekanaal en functie van de vaste administratieve medewerkers 

Naam Subsidiekanaal Functie 

Casteleyn Caroline 1,0 VTE Sport Vlaanderen ADC 

Hageman Ben 1,0 VTE Sport Vlaanderen ADC 

Hertmans Annick 0,5 VTE Sport Vlaanderen ADM 

Hombroek Herman 0,3 VTE Sport Vlaanderen + 0,7 VTE S-Sport vzw ADM 

Kooyman Kristel 1,0 VTE Ex-Dac (ziekteverlof) ADM 

Leenknegt Sabine 0,5 VTE Sport Vlaanderen ADM 

Moscato Giuseppina 1,0 VTE Sport Vlaanderen ADM 

Otte Vanessa 1,0 VTE Gesco ADM 

Tantimonaco Catinna 0,5 VTE Gesco ADM 

Vanrobaeys Martine 0,5 VTE Sport Vlaanderen ADM 

Verbruggen Ingrid 0,70 VTE Sport Vlaanderen ADM 

Vereecke Jeroen 0,5 VTE Gesco ADM 

Woussen Brigitte 0,5 VTE Ex-Dac ADM 
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6 Proces van beleidsplanning 

6.1 De gevolgde procedure 

We hebben bij de opmaak van huidig beleidsplan de volgende fasen doorlopen: 

Fase 1: De start 

Oprichten van een beleidswerkgroep en de goedkeuring van de te volgen werkwijze door 

de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering 

Fase 2: Opmaak nieuwe missie en visie van de nieuwe multisportfederatie 

Fase 3: Gegevensverzameling 

Fase 4: Gegevensanalyse 

Fase 5: Opmaak SWOT-tabel 

Fase 6: Strategische planning – opmaak van concrete acties 

Fase 7: Afronding van het beleidsplan en goedkeuring door de Raad van Bestuur en de 

Algemene Vergadering 

6.2 Communicatie en betrokkenheid bij de opmaak van het beleidsplan 

In de eerste plaats werd een beleidswerkgroep opgericht. Dit zijn personeelsleden van het 

nationale secretariaat van S-Sport vzw en Recreas vzw die de opmaak van het beleidsplan 

op zich hebben genomen. 

Naam Functie binnen S-Sport vzw en Recreas vzw 

Hannes Van de Vijver Verantwoordelijke Recreas vzw 

Evy Van Coppenolle Verantwoordelijke – sporttechnisch coördinator S-Sport vzw 

Ben Hageman Administratief coördinator Recreas vzw 

Jotie De Meyer Sporttechnisch coördinator Recreas vzw 

 

In vorige beleidsperiodes werkten S-Sport vzw en Recreas vzw met klankbordgroepen om 

op cruciale momenten tijdens het beleidsplanningsproces het geleverde werk af te toetsen 

en een draagvlak te creëren. 

Pas eind september 2016 werd volledig duidelijk dat de nieuwe multisportfederatie zou 

bestaan uit de sportfederaties S-Sport vzw en Recreas vzw. Het voorbije jaar werd dan ook 

sterkt gefocust op de toekomst van beide sportfederaties, de heroriëntering van het 

personeel, het zoeken naar mogelijke fusiepartners,… Het effectieve 

beleidsplanningsproces ging van start in mei 2016. Dit betekende dat er geen tijd meer 

was om op regelmatige tijdstippen een klankbordgroep te laten samenkomen om de stand 

van zaken af te stemmen. Er werd dan ook aan de Raad van Bestuur gevraagd om 

toestemming te geven het beleidsplan op deze korte termijn te laten opmaken door een 

beperkte beleidsgroep en deze op het einde van het proces te laten goedkeuren door de 

Raad van Bestuur van beide sportfederaties. Aangezien het beleidsplan 2017 - 2020 een 
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werkdocument is waarin steeds kan worden bijgestuurd, zullen we gedurende de 

beleidsperiode op geregelde tijdstippen ook afstemmen met het werkveld om deze 

wijzigingen te kunnen doorvoeren.  

6.3 Goedkeuring Raad van Bestuur en Algemene Vergadering 

Dit beleidsplan werd goedgekeurd door de Raden van Bestuur van S-Sport vzw en Recreas 

vzw op 24/10/2016. Vervolgens zal dit beleidsplan worden goedgekeurd door de nieuwe 

Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van S-Sport // Recreas vzw in 2017.  
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7 Gegevensverzameling en gegevensanalyse 

7.1 Inleiding 

Een goede gegevensverzameling bij de verschillende belanghebbenden dient als basis om 

tot een kwaliteitsvol beleidsplan te komen. Recreas vzw en S-Sport vzw hebben hier dan 

ook veel aandacht aan besteed. De gegevensverzameling kan worden opgedeeld in drie 

grote delen, zijnde de evaluatie van de vorige beleidsperiode, een schriftelijke bevraging 

bij leden, vrijwilligers en stakeholders en interviews met personeel. In het eerste deel 

werden de drie doelgroepen (leden, vrijwilligers en stakeholders) bevraagd via drie 

afzonderlijke vragenlijsten die zowel online (via het softwareprogramma Question Pro) als 

op papier werden voorgelegd. De interviews in deel 2 bestonden uit groepsdiscussies over 

de huidige werking van de sportfederatie. 

7.2 Evaluatie voorbije beleidsperiode 

In dit onderdeel worden de resultaten samengevat van de vooropgestelde strategische 

doelstellingen in het beleidsplan 2013-2016 en worden deze kort geëvalueerd. 

 S-Sport vzw 7.2.1

Strategische doelstelling 1 

Tegen eind 2016 heeft S-Sport vzw een beperkte activiteitenkalender met klemtoon 

op laagdrempelige kwalitatieve ontmoetingsactiviteiten. 

Het aantal ontmoetingsactiviteiten is bij alle provincies gedurende de beleidsperiode 

ongeveer gelijk gebleven. De provincies West-Vlaanderen en Antwerpen organiseren met 

nog respectievelijk 30 en 29 activiteiten het meeste ontmoetingsactiviteiten. Vooral in 

West-Vlaanderen werd de activiteitenkalender beperkter. 

 

Het aantal deelnemers aan deze ontmoetingsactiviteiten zakte de vorige beleidsperiode 

van 6351 deelnemers in 2013 naar 5151 deelnemers in 2015. 

 

Het aantal deelnemende S-Sport vzw clubs aan de provinciale activiteitenkalender daalde 

lichtjes van 45% in 2013 naar 40% in 2015. 

 

In de beleidsperiode werd een tool ontwikkeld om de kwaliteit tijdens de activiteiten te 

meten. Deze werd echter als te omslachtig onthaald en werd dus bijna niet toegepast. Het 

evalueren van de kwaliteit van een activiteit mag niet arbeidsintensief zijn. Een 

eenvoudige registratietool zou in de toekomst aangewezen zijn. 

  



20 
 

Strategische doelstelling 2 

Tegen eind 2016 bereikt S-Sport vzw niet-leden door de organisatie van minimum 20 

promotionele activiteiten. 

In het begin van de beleidsperiode werd vooropgesteld elk jaar 100 50-plussers te bereiken 

per provincie, waarvan 10% niet-leden, en dit door promotionele sportactiviteiten te 

organiseren in samenwerking met lokale S-Sport vzw clubs. 

Echter werd al snel duidelijk dat het heel moeilijk is op sportactiviteiten na te gaan welke 

deelnemers al dan niet lid zijn. Daardoor werd deze strategische doelstelling aangepast en 

werd de nadruk gelegd op het frequenter organiseren van promotionele sportactiviteiten, 

zodat meer toekomstige leden aangetrokken kunnen worden. 

Deze doelstelling werd bereikt: gedurende de volledige beleidsperiode werden in alle 

provincies meer promotionele sportactiviteiten georganiseerd om meer niet-leden aan te 

trekken. Zo werden er in 2015 9 promotionele activiteiten georganiseerd waar in totaal 

945 deelnemers aan hebben deelgenomen. 

Strategische doelstelling 3 

Tegen eind 2016 heeft S-Sport vzw een kwalitatief bijscholings- en opleidingsaanbod 

op maat van de eigen bestuursvrijwilligers, lesgevers en begeleiders. 

Bijscholing S-Sport vzw lesgevers of begeleiders 

Het beoogde gemiddelde van 60 lesgevers werd niet bereikt. Deze doelstelling bleek te 

hoog gegrepen. S-Sport vzw organiseerde binnen de basiswerking de afgelopen 

beleidsperiode zelf enkel sporttechnische bijscholingen rond lijndans en GPS-wandelen. 

Echter werden wel veel lesgevers opgeleid binnen de projectwerking zoals binnen het 

project ‘Iedereen Krolft!’. 

 

Bijscholing clubbesturen 

Onze clubbesturen krijgen op verschillende momenten in het jaar de mogelijkheid om zich 

bij te scholen. Hierbij is de organisatie van de jaarlijkse Dag van de Bestuursleden een 

hoogtepunt: een volledige dag worden sporttechnische en administratieve bijscholingen 

aangeboden. Een op drie van de S-Sport vzw clubbesturen bereiken we op die manier.  

 

Tevredenheid bijscholingen 

Zowel op de sporttechnische als op de administratieve bijscholingen is de tevredenheid 

steeds zeer hoog (meer dan 90% tevredenheid). 

 

Opleiding via de erkende sporttechnische cursussen in samenspraak met de VTS 

Ook deze beleidsperiode bleek het een zware opdracht mensen te motiveren deel te 

nemen aan deze opleidingen. De opleidingen vormen voor veel mensen van onze doelgroep 

een te hoge drempel: ze moeten opnieuw gaan studeren en vinden de afstand naar de 

cursusplaats vaak te groot. Het blijft hierbij zeker ook moeilijk om eigen lesgevers aan te 

sporen erkende opleidingen te volgen. In 2015 namen 3 S-Sport vzw lesgevers deel aan het 

VTS-aanbod, dit was geleden van 2012. In 2013 en 2014 heeft geen enkele S-Sport vzw 

lesgever deelgenomen.  
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Aangezien de module begeleiden van sportende senioren ook in andere opleidingen werd 

opgenomen (aanvullend na initiatoropleiding, binnen de cursus jogbegeleider,…) is het 

deelnemersaantal voor deze cursus in realiteit groter. Deze personen geven echter 

achteraf zelden les in een seniorensportfederatie. 

S-Sport vzw werkte in 2013 mee aan de opmaak van de competentieprofielen 

‘seniorensportlesgever’ en ‘seniorensportbegeleider’. Binnen de seniorensport is er een 

grote verscheidenheid aan clubs, maar ook aan deelnemers en begeleiders/lesgevers. 

Waar de taak van de éne bestaat uit het begeleiden van een spel kubb, is de andere 

verantwoordelijk voor het ineensteken en begeleiden van een volledige turn- of dansles. 

Ook wekelijkse fiets- of wandeltochten uitstippelen en begeleiden kan tot het 

takenpakket behoren. Om al deze mensen een zo goed mogelijke opleiding te kunnen 

aanbieden, werd getracht een profiel op te stellen op basis van een bevraging van het 

werkveld. Het resultaat zijn twee competentiekaarten die binnen de remediëring van de 

bestaande VTS-opleidingen zouden gebruikt worden om deze te verbeteren en verder uit 

te bouwen. Echter werd dit uiteindelijk niet meegenomen bij de screening van de 

seniorensportcursussen. 

In 2014 werden de bestaande seniorensportcursussen van de VTS gescreend: dans en gym 

voor senioren en de specifieke module begeleiden van sportende senioren. Ook hier kwam 

weer snel aan de oppervlakte dat er een grote nood is aan begeleidingsgerichte 

opleidingen voor bepaalde sporten/beweegactiviteiten voor senioren. 

In 2015 werd gestart met de remediëring van bovenvermelde cursussen, en werden de 

aanpassingen in de opleidingsstramienen van de opleidingen besproken tijdens het 

opleidingsforum en goedgekeurd. Op basis hiervan werden de cursussen in 2016 verder 

herschreven. S-Sport vzw staat in voor het herschrijven van de cursus begeleiden van 

sportende senioren. 

Een grote verandering in het aanbod situeert zich in de module begeleiden van sportende 

senioren. Het theoriegedeelte van deze cursus kan vanaf 2017 onder de vorm van een 

bijscholing gevolgd worden en het praktijkgedeelte enkel nog binnen de initiator gym en 

dans voor senioren. Dit betekent dat de drempel om het theoriegedeelte te volgen minder 

groot wordt: geïnteresseerden hoeven niet te beschikken over een diploma initiator. 

Strategische doelstelling 4 

Tegen eind 2016 bestendigt S-Sport vzw het bijscholingsaanbod in de rust- en 

verzorgingssector. 

Deze doelstelling werd tijdens de beleidsperiode geschrapt. In de jaarlijkse 

werkingsverslagen werd de reden hiervoor toegelicht.  

Strategische doelstelling 5 

Tegen eind 2016 zijn de opleidingen van personeel afgestemd op het opleidingsplan 

van de federatie. 

Door de opmaak van een opleidingsplan beoogde S-Sport vzw haar personeel gericht op te 

leiden en bij te scholen in functie van eigen interesses, behoeften en noden, maar ook in 

functie van een nog betere ondersteuning van de sportclubs en een verbetering van de 
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algemene werking van S-Sport vzw. Er werd echter beslist deze doelstelling niet meer na 

te streven, gezien onmiddellijk duidelijk werd dat het nieuwe sportdecreet zware 

implicaties zou hebben voor het personeelsbestand van S-Sport vzw. Deze oefening 

zal/kan opnieuw gemaakt worden wanneer de nieuw samengestelde ploeg binnen de 

multisportfederatie van start gaat. 

Hoewel het opleidingsplan nog niet werd opgemaakt, werden jaarlijks wel functionerings-, 

plannings-, en evaluatiegesprekken gehouden met het personeel. Hier werd ook steeds 

gepolst naar hun interesses en werd ingegaan op hun vragen naar extra opleiding en 

bijscholing. 

Strategische doelstelling 6 

Tegen eind 2016 kent S-Sport vzw een groei in aangesloten clubs, leden en 

vrijwilligers. 

Groei in vrijwilligers 

Jaarlijks kon S-Sport vzw meer dan 100 nieuwe vrijwilligers aantrekken. Het aantrekken 

van vrijwilligers is geen gemakkelijke klus, maar via website, Facebook en specifieke 

vrijwilligerswebsites heeft S-Sport vzw toch verschillende vrijwilligers kunnen bereiken. 

Vooral op het behoud van vrijwilligers werd de afgelopen jaren sterk ingezet via de 

organisatie van bijscholingen, bedankingsmomenten,… 

Groei in aantal sportclubs 

Deze doelstelling zal niet bereikt worden tegen eind 2016. In 2015 werd afgeklokt op 172 

sportclubs, dit is een daling met 6 clubs ten opzichte van 2012. Echter zien we dat S-Sport 

vzw de afgelopen jaren wel gestegen is in ledenaantal. We zien dat de bestaande clubs 

groter worden, maar dat het creëren van nieuwe sportclubs niet zo eenvoudig is. 

Groei in aantal leden 

Deze doelstelling werd tijdens de beleidsperiode gesplitst in 2 doelstellingen: totaal 

aangesloten leden en totaal subsidieerbare leden. Deze doelstellingen werden beiden 

ruimschoots bereikt. Bij de ledenaangifte van 2015 telde S-Sport vzw een totaal van 

10.452 leden en 7179 subsidieerbare leden. Het zijn de subsidieerbare leden die van 

belang zijn binnen de erkenning en subsidiëring van het nieuwe sportdecreet, dus hier 

werd sterk op ingezet de afgelopen beleidsperiode. Zo steeg S-Sport vzw van 5265 leden in 

2013 naar 7179 leden in 2015. 

Daling jaarlijkse drop-out 

De doelstelling om de jaarlijkse drop-out te reduceren tot 15% van het ledenaantal bleek 

te optimistisch. In vorige jaren werd reeds vastgesteld dat acties vanuit het secretariaat 

weinig zin hebben. Het beperken van de drop-out dient vooral vanuit de clubs te komen. 

In de toekomst zal dan ook verder bekeken worden of de clubs nood hebben aan 

ondersteuning hieromtrent en hoe deze ondersteuning er volgens de clubs uit moet zien. 

Als het lidmaatschap stopgezet wordt, wordt meestal wel gevraagd waarom. De heel 

specifieke redenen waarom senioren stoppen met sporten (overlijden, te oud worden, veel 

lichamelijke klachten,…) mogen hier zeker niet uit het oog verloren worden. In 2015 is de 

drop-out opnieuw gestegen tot 23,07%. 
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Strategische doelstelling 7  

Tegen eind 2016 is de kwaliteit in de lokale werking van de sportclubs verhoogd. 

Persoonlijk contact met en begeleiding van de sportclubs 

S-Sport vzw scoort heel hoog betreffende persoonlijk contact met haar sportclubs. In elke 

provincie werkt een S-Sport vzw verantwoordelijke die een goed contact onderhoudt met 

de sportclubs en die steeds klaar staat om hen te ondersteunen bij allerhande zaken 

(indienen subsidiedossiers, organisatie sportactiviteiten, promotie,…). De sterkte van S-

Sport vzw is net dit persoonlijk contact. Dit helpt zeker bij de groei van leden en clubs. 

Mensen voelen zich niet zomaar een nummer of een zoveelste sportclub binnen de 

sportfederatie. 

Nieuw clubondersteuningssysteem 

Het oude clubondersteuningssysteem uit beleidsperiode 2009-2012 was aan vernieuwing 

toe. Er werd gezocht naar een manier om clubs te motiveren hun kwaliteit te verhogen en 

in te zetten op bepaalde parameters. Het nieuwe clubondersteuningssysteem dat in 2014 

van start ging werd door alle sportclubs op een positieve manier onthaald. Echter over het 

gedeelte betreffende de lesgevers dient opnieuw nagedacht te worden. De criteria dienen 

omtrent deze parameter herzien te worden. Sportclubs die hun lesgevers geregeld laten 

bijscholen, ook binnen S-Sport vzw, krijgen hiervoor niets. Enkel wie een VTS-diploma 

heeft wordt beloond. Het blijft heel moeilijk mensen te motiveren deze cursussen te 

volgen, omdat het toch nog voor veel mensen te moeilijk blijkt (zoals vakken als 

didactiek) en ook qua afstand niet altijd evident is. Het puntensysteem binnen het 

sportclubondersteuningssysteem zou hiermee rekening moeten houden. Een kleine 

stimulans zou op zijn plaats zijn om lesgevers te motiveren om naar workshops en 

bijscholingsmomenten; georganiseerd door de sportfederatie, te blijven gaan. 

Vertegenwoordiging sportclubs in de sporttechnische commissies 

S-Sport vzw heeft steeds veel aandacht geschonken aan een sterke commissiewerking rond 

welbepaalde sporttakken: petanque, bowling, dans en nu ook krolf. Dit zijn sporttakken 

die door Sport Vlaanderen niet als subsidieerbaar worden beschouwd, maar die in onze 

sportfederatie wel heel veel mensen aan het bewegen zetten. Door deze sporttakken 

structureel in te bouwen binnen de werking van commissies, blijven ze de nodige aandacht 

krijgen, worden regionale en Vlaamse recreatieve competities georganiseerd en behouden 

ze hun plaats binnen onze sportfederatie. Het blijft echter moeilijk om sportclubs ertoe 

aan te zetten te zetelen binnen deze sportcommissies. Dit resulteerde in een status quo 

wat betreft aantal sportclubs dat actief is binnen deze commissies.  

Strategische doelstelling 8  

Tegen eind 2016 is de informatiedoorstroming naar de clubs en leden geoptimaliseerd. 

De nieuwe sportrubriek in het ledenmagazine 

De nieuwe sportrubriek werd reeds in het begin van de beleidsperiode aangepast aan de 

vooropgestelde kwaliteitscriteria. Het ledenblad van S-Sport vzw wordt sinds lange tijd 

opgenomen als sportrubriek binnen het ledenblad van S-Plus, de socialistische 

ouderenvereniging. Hiermee bereiken wij onze eigen leden, maar ook de leden van S-Plus. 
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Jaarlijks infomoment voor de sportclubs 

Tijdens de Dag van de Bestuursleden, het jaarlijks infomoment van S-Sport vzw, bereiken 

we een op de drie clubbesturen. Het zijn echter vaak dezelfde clubs die zich hiervoor 

inschrijven. 

 

Digitalisering van de clubmap 

In het kader van digitalisering, een beweging die niet altijd evident is bij onze doelgroep, 

werd de clubmap digitaal beschikbaar gesteld op de S-Sport vzw website. Sportclubs 

kunnen daarnaast nog steeds een papieren versie krijgen op vraag.  

 

E-mailadressen sportclubs, lesgevers en leden 

Het opvolgen van deze doelstelling bleek niet evident omdat bijvoorbeeld e-mailadressen 

veranderen, leden niet langer actief zijn, sportclubs ophouden te bestaan. Deze 

doelstelling werd tijdens vorige beleidsperiode dan ook bijgesteld en er werd voorop 

gesteld dat S-Sport in de eerste plaats al haar sportclubs moet kunnen contacteren en een 

overzicht wil van al haar lesgevers met hun contactgegevens. Aangezien het direct contact 

met leden via de sportclub loopt zijn hun contactgegevens minder belangrijk voor de 

sportfederatie.  

 

E-mailadressen in de databank van de elektronische nieuwsbrief 

In 2012 waren dat er 1408 en in 2015 1518.Het opvolgsysteem van de nieuwsbrieven werd in 

de loop van 2015 geoptimaliseerd. Hierdoor werden de foutieve mailadressen of 

uitschrijvingen veel sneller opgevolgd. Er werd ook in 2015 meer aandacht besteed aan het 

systematisch opvragen van e-mailadressen op alle activiteiten (bij inschrijving) en om bij de 

vernieuwing van de lidkaarten het e-mailadres van de leden op te vragen. Een aandachtspunt 

voor de volgende beleidsperiode is de nieuwsbrief nog minder vanuit de zender te schrijven 

en nog meer vanuit de ontvanger zodat deze meer uitnodigt om te lezen. 

 

Bezoekers website S-Sport vzw 

Het aantal bezoekers van de website zijn zo goed als status quo gebleven. In 2015 werden 

enkele aanpassingen gedaan om de website gebruiksvriendelijker te maken. Daarnaast werd 

er meer gelinkt naar de website.  

 

Digitaal portaal voor de sportclubs op de website 

Op de website werd een digitaal portaal opgenomen waar informatie wordt geplaatst van nut 

voor de sportclubs. 

Sinds eind 2015 werd dit op de website opgenomen en het blijkt onmiddellijk een 

succesvolle uitkomst te hebben. We merken dat veel mensen dit deel van de website 

bezoeken. Sportclubs kunnen op deze manier heel gericht op zoek naar informatie die ze 

nodig hebben. 
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Strategische doelstelling 9 

Tegen 2016 is de belangenverdediging van seniorensport op alle niveaus 

gesystematiseerd en verhoogd. 

Vertegenwoordiging S-Sport vzw 

In het begin van de beleidsperiode werd een prioriteitenlijst opgemaakt van alle organen en 

structuren waar S-Sport vzw best in vertegenwoordigd is. Door personeelswissels werden een 

aantal zaken doorgeschoven aan personen uit andere sportfederaties. Dit heeft echter geen 

negatieve invloed op de werking van S-Sport vzw. De nodige informatie is steeds ter 

beschikking en S-Sport vzw kan haar stem laten horen via deze nieuwe vertegenwoordigers. 

 

Aansluiting sportclubs bij lokale sportraad 

We zien een belangrijke stijging van sportclubs aangesloten bij de lokale sportraad. De 

doelstelling hierbij was dat de sportclubs van S-Sport vzw ook op lokaal niveau hun stem 

kunnen laten horen. 

Strategische doelstelling 10  

Tegen eind 2016 is de promotie volledig aangepast aan het nieuw marketingplan van 

de federatie. 

Marketingplan S-Sport vzw 

Bij het begin van de beleidsperiode stapte S-Sport vzw in een project van de Vlaamse 

Sportfederatie om sportfederaties te ondersteunen bij de opmaak van een marketingplan 

op maat van hun sportfederatie. Echter werd beslist hier niet mee verder te gaan van 

zodra duidelijk werd dat S-Sport vzw een volledig andere weg zou inslaan in het kader van 

het nieuwe sportdecreet. 

Facebook 

Facebook kende in onze sportfederatie een grote opmars de afgelopen jaren. De 

Facebook-pagina van S-Sport vzw werd opgestart in 2013 en heeft eind 2015 565 volgers. 

Deelname S-Sport vzw aan externe promo-evenementen 

Hier werd sterk op ingezet, S-Sport vzw nam in alle provincies deel aan verschillende 

promo-evenementen per jaar ter vergroting van de naambekendheid. 

Nieuw sportpromotioneel project met een directe link naar gezondheidswinst 

In 2013 werd beslist in te tekenen op de projectoproep betreffende innovatief en 

laagdrempelig sporten. S-Sport vzw diende het project ‘Iedereen Krolft!’ in dat in volledig 

Vlaanderen een succes werd de afgelopen 3 jaar en dat nog steeds aan populariteit wint. 

Uitbouwen Europees netwerk omtrent seniorensport 

Aangezien in 2014 beslist werd dat Sport Vlaanderen geen middelen meer zou voorzien 

voor de organisatie van de Senior Games, en dit evenement bijgevolg werd stopgezet, 

werden ook Europees geen inspanningen meer geleverd om een netwerk uit te bouwen. 

Echter behoort S-Sport vzw sinds 2015 wel tot het netwerk Moving Age, een onderdeel van 

de werking van ISCA, dat sport en beweging voor senioren overal ter wereld onder de 

aandacht wil brengen. Zo organiseerde S-Sport vzw samen met een aantal Vlaamse 

partners in Gent in 2015 het eerste Moving Age congres.  
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 Recreas vzw 7.2.2

Strategische doelstelling 1 

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

sjoelaanbod. 

Met het project boccia als middel, wensten we de erkende sporttak boccia, tijdens de 

beleidsperiode 2013-2016, te integreren binnen onze aangesloten pétanque- en sjoelclubs.  

Deze strategische doelstelling kaderen we binnen een groter geheel waarbij we enerzijds 

de handicap specifieke sporttak boccia een meer prominente plaats willen geven binnen 

de werking van onze sportfederatie. Anderzijds was het onze betrachting om met de 

sporttak boccia, de bij ons aangesloten sportclubs (al dan niet met een reeds aanwezig 

pétanque- en/of sjoelaanbod) van een erkende sporttak te voorzien. 

We stellen vast dat van de 44 bij onze sportfederatie aangesloten pétanque- en sjoelclubs 

er 19 clubs de sporttak boccia aanbieden. Hieruit concluderen we dat de eng 

geformuleerde doelstelling tijdens deze beleidsperiode voor 43,18% werd bereikt. 

Als we de congruerende doelstellingen hiernaast leggen, zien we dat van de 44 bij onze 

sportfederatie aangesloten pétanque- en sjoelclubs er 29 clubs zijn die een erkende 

sporttak (al dan niet boccia) aanbieden.  

We vermelden hierbij ook dat met de implementatie van het project boccia, we een 

instroom van verschillende nieuwe clubs die de sporttak boccia aanbieden, realiseerden.  

Strategische doelstelling 2 

Recreas vzw bereikt gedurende de beleidsperiode 2013-2016 minstens 5.000 personen 

met een beperking. 

Het meetbaar maken van deze vooropgestelde doelstelling gebeurde door het aantal 

inschrijvingen op recreatieve organisaties van sportactiviteiten op te tellen. Zo kunnen we 

stellen dat gedurende de volledige beleidsperiode een duidelijke stijging waarneembaar 

was van het aantal personen met een handicap dat Recreas vzw heeft bereikt.  

De provinciale werkingen van onze sportfederatie in West-Vlaanderen, Antwerpen en Oost-

Vlaanderen realiseerden verschillende jaren op rij een sterke stijging van inschrijvingen op 

recreatief georganiseerde sportactiviteiten. Dit stijgende aantal zien we ook in cijfers: 

waarbij in 2013 nog 2449 personen met een handicap deelnamen, zijn er in 2015 net geen 

4000 deelnemers geregistreerd. 

Tijdens de volledige beleidscyclus krijgt de sporttak G-voetbal hierin de hoofdrol. We 

tellen het grootste aantal deelnemers binnen de verschillende provinciale G-voetbal-

competities,  

Daarnaast kwamen de laatste 2 jaar, mede dankzij de uitloop van het boccia project, ook 

verschillende boccia initiatieven tot stand. Verschillende tornooien en initiaties werden 

door onze provinciale secretariaten georganiseerd. Zo tellen we in 2016 meer dan 600 

boccia spelers op onze georganiseerde initiatieven. 
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G-voetbal en boccia genieten binnen onze sportfederatie duidelijk de grootste 

belangstelling en we speelden met ons activiteitenaanbod hier dan ook maximaal op in. 

Een mee te nemen werkpunt naar de volgende beleidsperiode is om meer belangstelling te 

realiseren voor andere erkende sporttakken. 

Strategische doelstelling 3 

In 2016 is Recreas vzw in ten minste 2 recreatieve sportcompetities 

vertegenwoordigd. 

We evalueren deze doelstelling en stellen vast dat Recreas vzw in 2 recreatieve 

sportcompetities is vertegenwoordigd. 

Binnen het G-voetbal nemen we in vier van de vijf Vlaamse provincies aan de recreatieve 

G-voetbalcompetitie deel. In de provincie Vlaams-Brabant wordt tot op heden nog geen G-

voetbalcompetitie georganiseerd. De meeste bij onze sportfederatie aangesloten Vlaams-

Brabantse G-voetbalclubs blijven vragende partij voor een G-voetbalcompetitie in eigen 

provincie waardoor wij hier als sportfederatie verder wensen op in te zetten. In 

afwachting kunnen de Vlaams-Brabantse G-voetbalclubs terecht in de Antwerpse G-

voetbalcompetitie. 

Het aandeel deelnemende G-voetbalclubs dat in 2015 deelnam aan de provinciale G-

voetbalcompetities bedroeg 83,72% ten opzichte van het totaal aantal aangesloten G-

voetbalclubs. 

Naast de recreatieve competities in de sporttak G-voetbal nemen ook verschillende bij 

onze federatie aangesloten rolstoelbasketbalclubs deel aan een voor hun sporttak 

georganiseerde competitie. 

Zo telt Recreas vzw 5 rolstoelbasketbalclubs in 2016, waarvan 80%, verdeeld over 3 

provincies, deelnamen aan de Vlaamse recreatieve rolstoelbasketbalcompetitie.  

Strategische doelstelling 4 

Eind 2016 vertoont het totaal aantal deelnemers op de door Recreas vzw 

georganiseerde bijscholingen een stijgende trend. 

We stellen een stijgende trend vast van het aantal deelnemers voor sporttechnische en 

administratieve bijscholingen georganiseerd door Recreas vzw met in 2015 288 

deelnemers.  

De sterke verbondenheid met onze aangesloten clubs vertelt ons de nodige aandacht te 

blijven geven aan de organisatie van bijscholingen op maat, aansluitend bij het specifieke 

karakter van onze sportclubs. Ondanks de vraag, blijft deelname aan opleidingen een 

moeilijk verhaal. Zowel de lesgevers als sportclubbestuurders van onze aangesloten clubs 

vinden moeilijk de weg naar ons bijscholingsaanbod. 

Het uitgebreide aanbod op verschillende niveaus, tijdsgebrek, het doelgroepspecifieke 

kader en de gevraagde basiscompetenties kunnen mogelijke oorzaken zijn van het 

beperkte deelnemersaantal. Binnen de verschillende trajecten van sportclubondersteuning 

die we als federatie aanbieden, hopen we hier in een volgende beleidsperiode meer 

gericht een antwoord op te kunnen bieden. 
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We stellen vast dat net geen 20% van het totaal aantal aangesloten lesgevers in het bezit 

is van een sporttechnisch diploma. 

Strategische doelstelling 5 

In 2016 behaalt Recreas vzw inzake begeleiding van haar sportclubs een gemiddelde 

tevredenheidsscore van ten minste 8 op 10. 

In aanloop van en als voorbereiding op de opmaak van de huidige geformuleerde 

beleidsdoelstellingen, werd in 2012 een online vragenlijst verspreid naar onze aangesloten 

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. 

De daaropvolgende jaren werd geen specifiek evaluatieformulier bezorgd aan de 

aangesloten sportclubs inzake evaluatie van de aangeboden sportclubbegeleiding.  

Wel kunnen wij via mondelinge contacten met de sportclubverantwoordelijken vaststellen 

dat de begeleidingstrajecten per type sportclub (B.A.A.S. of Begeleiding en Advies Aan 

Sportclubs) positief wordt ervaren en meer beantwoorden aan de behoeften van elke 

aangesloten sportclub. De clubs worden op meer individuele basis gestuurd en 

ondersteund. 

Als aanloop op de beleidsperiode 2017-2020 werden onze sportclubs opnieuw bevraagd 

naar hun mate van tevredenheid inzake de sportclubondersteuning aangeboden door onze 

sportfederatie. De resultaten hiervan zijn verder in dit document beschreven. 

We willen hierbij zeker vermelden dat we werken met provinciale secretariaten en lokale, 

professionele sportclubondersteuners, die een vinger aan de pols houden. Het zorgt voor 

een uniek én sterke sportclubondersteuning die door onze federatie wordt aangeboden. 

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 is een grote noodzaak.  

Verschillende stappen werden hiervoor gezet en een advies werd geformuleerd ter 

verbetering van de huidige beleidsstructuur voor de raad van bestuur. De 

beslissingsorganen en structuren werden herzien en meer overleg werd ingepland met de 

directeurs van de verschillende provinciale secretariaten. Er werd op die manier gestreefd 

naar een betere informatieverstrekking die op haar beurt de interne communicatie ten 

goede komt.  

Met de dienst communicatie en marketing werd een communicatieplan ter verbetering van 

de externe en interne communicatie opgesteld. 
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Inzetten op de interne en externe communicatie is een actie die zeker ook zijn plaats zal 

kennen in de volgende beleidsfase. We willen ad rem reageren op bepaalde vraagstukken 

of acties die ons pad kruisen en dienen dit dus zeker als werkpunt mee te nemen.  

Strategische doelstelling 7 

Eind 2016 vertoont het ledenaantal van Recreas vzw in de beleidsperiode 2013-2016 

een stijgende trend. 

Eerder in dit beleidsplan vertelt de inventaris van het heden ons dat we erin slagen het 

ledenaantal elk jaar te doen stijgen. Daar waar het totaal aantal aangesloten leden alsook 

het aantal subsidieerbare leden jaarlijks stijgt, daalt het aantal niet-subsidieerbare leden 

telkenmale.  

Verschillende van onze eerder geformuleerde strategische doelstellingen stellen een 

reducering van het aantal niet-subsidieerbare clubs in het werk. Mede via het 

clubondersteuningssysteem B.A.A.S. trachten we zoveel mogelijk van onze aangesloten 

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. 

Facultatieve opdracht Jeugdsport-Strategische doelstelling 8 

Eind 2016 heeft Recreas vzw 1.000 aangesloten leden jonger dan 19 jaar. 

In 2013 werd de ledenmodule van onze sportfederatie 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. 

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

leden en ook het aantal subsidieerbare jeugdleden (jonger dan 19 jaar) 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 2015 steeg het aantal 

subsidieerbare leden terug naar 4047 waarvan 720 jeugdleden. 

Het streefdoel van 1000 jeugdleden zal op het einde van deze beleidsperiode niet worden 

behaald. Wel kan gesteld worden dat met het intekenen op de facultatieve opdracht 

Jeugdsport elk jaar een grotere instroom van jeugdleden wordt gerealiseerd. De jaarlijkse 

stijging van het aantal jeugdleden strookt met het aantal clubs die een sportaanbod 

organiseren voor jeugdleden. Zo tekenden 25 clubs in 2013, 28 clubs in 2014, 34 clubs in 

2015 en 40 clubs in 2016 in.  
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Facultatieve opdracht Sportkampen-Strategische doelstelling 9 

In 2016 beschikt Recreas vzw in de zomermaanden juli en augustus wekelijks over een 

sportkamp voor personen met een beperking. 

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). 

In 2015 stonden er 5 zomersportkampen op het programma, wegens tegenvallende 

inschrijvingen dienden we 2 van deze 5 kampen te annuleren. In 2016 zijn er 5 

sportkampen gepland, waarvan er 4 in de zomervakantie en 1 in de herfstvakantie 

doorgaan. 

Bovengenoemde resultaten tonen aan dat we onze doelstelling met betrekking tot deze 

facultatieve opdracht niet hebben gehaald. Niettegenstaande, willen we een aanbod van 

sportkampen blijven aanbieden aan onze doelgroep.  

We kunnen een aantal zaken concluderen bij de evaluatie van deze strategische 

doelstelling en willen hier graag in een volgende beleidsperiode verder aan werken.  

We stellen vast dat het sportkampenaanbod voor het grootste deel een service naar de 

reeds aangesloten leden van onze sportfederatie is. Het aanbod van specifieke 

sportkampen voor de doelgroep personen met een handicap blijft eerder beperkt. Dit 

toont het belang aan om hier blijvend initiatieven rond te nemen. 

Daarnaast is de doorstroom van deelnemers aan sportkampen naar een structureel 

verankerd clubaanbod beperkt. We realiseren wel een verjonging van onze ledenpopulatie 

en creëren een attractief sportaanbod voor jongeren. 

We besluiten dat het verder inzetten op sportkampen de profilering en werking van onze 

sportfederatie zeker ten goede komt. 
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7.3 Schriftelijke bevraging: leden - vrijwilligers - stakeholders 

Leden en vrijwilligers van Recreas vzw en S-Sport vzw, met een actief e-mailadres, 

ontvingen een elektronische versie. Recreas vzw bezorgde haar leden daarnaast ook een 

schriftelijke versie via het ledenblad. S-Sport vzw bezorgde ad random 150 leden per 

Vlaamse provincie een schriftelijke vragenlijst. Leden die niet over een computer of 

internet beschikken, kregen op die manier ook de kans om hun mening te geven. Voor de 

bevraging van de stakeholders maakten Recreas vzw en S-Sport vzw elk een afzonderlijke 

selectie, die nadien werd samengevoegd.  

Respondenten maakten in het begin de keuze of ze de vragenlijst voor Recreas vzw dan 

wel voor S-Sport vzw invulden. Hierdoor konden de bekomen resultaten zowel globaal als 

op het niveau van de individuele sportfederatie worden geanalyseerd. De kwantitatieve 

gegevens werden verwerkt en geanalyseerd met behulp van het statistisch programma IBM 

SPSS versie 23.  

Tabel 1 geeft weer hoeveel respondenten er per doelgroep zijn bevraagd, de vragenlijst 

zijn gestart en deze volledig hebben ingevuld. Hieruit werd de responsratio gedestilleerd, 

waarbij de verhouding tussen het aantal bevraagden en de volledige ingevulde 

vragenlijsten wordt genomen. Belangrijk hierbij te vermelden is dat de gegevens uit de 

onvolledige ingevulde vragenlijsten ook werden opgenomen in de resultaten die verderop 

worden besproken.  

Tabel 1. Aantal respondenten per categorie 

 # bevraagd # gestart #vervolledigd responsratio 

leden 7705 1982 1211 15,7% 

vrijwilligers 1039 456 287 27,6% 

stakeholders 121 121 60 49,6% 
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 Leden 7.3.1

Algemene gegevens van de respondenten uit de doelgroep ‘leden’ 

Niet alleen het aantal respondenten is belangrijk, maar ook de opbouw van de steekproef 

is belangrijk met betrekking tot representativiteit van de resultaten. De representativiteit 

van de steekproef bij leden van Recreas vzw en S-Sport vzw werd getoetst op drie 

verschillende vlakken, zijnde geslacht, leeftijd en woonplaats. Tabel 1 geeft weer dat het 

verschil in samenstelling tussen de steekproef en populatie vrij beperkt is voor zowel 

Recreas vzw als S-Sport vzw. 

Tabel 1. Representativiteit van de steekproef 

 Recreas vzw S-Sport vzw 

indicator steekproef populatie verschil* steekproef populatie verschil* 

geslacht       

vrouw 37,6% 40,4% -2,8% 56,1% 59,1% -3,0% 

man 62,4% 59,6% 2,8% 43,9% 40,9% 3,0% 

leeftijd       

<19 jaar 18,9% 20,3% -1,4% 0,6% 0,1% 0,5% 

19 tot 35 jaar 28,7% 21,8% 6,9% 1,6% 0,9% 0,7% 

36 tot 49 jaar 18,1% 12,8% 5,3% 1,7% 2,0% -0,3% 

50 tot 65 jaar 20,3% 19,6% 0,7% 40,1% 33,4% 6,7% 

66 tot 80 jaar 12,5% 18,0% -5,5% 52,9% 54,9% -2,0% 

> 80 jaar 1,4% 7,5% -6,1% 3,1% 8,8% -5,7% 

woonplaats       

West-Vlaanderen 17,0% 27,2% -10,2% 27,0% 22,8% 4,2% 

Oost-Vlaanderen 32,3% 23,8% 8,5% 27,5% 20,0% 7,5% 

Antwerpen 39,0% 29,9% 9,1% 24,2% 26,9% -2,7% 

Limburg 5,3% 15,6% -10,3% 12,3% 27,3% -15,0% 

Vlaams-Brabant 

of Brussels 

Hoofdstedelijk 

Gewest 

5,6% 3,4% 2,2% 8,7% 3,0% 5,7% 

Andere 0,8% / / 0,4% / / 

* Negatieve waardes in de kolom met verschillen duiden op een ondervertegenwoordiging 

en positieve waardes duiden op een oververtegenwoordiging in de steekproef.  
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Als we kijken naar het hoogst behaalde diploma van de respondenten stellen we vast dat 

het percentage respondenten dat een hogeschool of universiteitsdiploma heeft behaald 

voor Recreas vzw 19,4% bedraagt; voor S-Sport vzw 24,8%. De meerderheid van de 

respondenten van S-Sport vzw heeft een diploma secundair onderwijs (54,4%); bij Recreas 

vzw heeft 24,5% van de respondenten een diploma buitengewoon lager onderwijs. 

Een aandeel van 45,6% van de respondenten van S-Sport vzw blijkt lid te zijn van haar 

partner, de Socialistische Mutualiteiten, terwijl dit aandeel bij Recreas vzw ‘slechts’ 

28,5% bedraagt. 

Tabellen 2 en 3 geven weer hoelang de respondenten reeds lid zijn van S-Sport vzw en 

Recreas vzw en wat de hoofdreden is om lid te zijn van hun sportclub. 

Tabel 2. Hoe lang ben je al lid bij ons? 

 Recreas vzw S-Sport vzw 

minder dan 1 jaar 11,9% 6,3% 

1 tot 5 jaar 41,4% 47,4% 

meer dan 5 jaar 46,7% 46,3% 

totaal 100,0% 100,0% 

 

We zien dat 88,1% van de respondenten reeds meer dan 1 jaar lid zijn van Recreas vzw en 

93,7% reeds meer dan 1 jaar lid van S-Sport vzw. Bij Recreas vzw is 46,7% meer dan 5 jaar 

lid, bij S-Sport vzw is dit 46,3%. Bij Recreas vzw is 41,4% reeds 1 tot 5 jaar lid, bij S-Sport 

vzw is dit 47,4%. Een minder groot percentage is minder dan 1 jaar lid (11,9% bij Recreas 

vzw en 6,3% bij S-Sport vzw). 

Tabel 3. Wat is de hoofdreden om lid te zijn van jouw sportclub? 

 Recreas vzw S-Sport vzw 

het sportaanbod 28,2% 10,9% 

sociale contacten en 

gezelligheid 
17,4% 32,9% 

ontspanning plezier & fun 43,9% 36,7% 

gezondheidsvoordelen 5,8% 16,6% 

externe voordelen ledenblad 

ledentarief 
1,7% 1,4% 

andere 2,9% 1,6% 

totaal 100,0% 100,0% 
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Bij Recreas vzw geeft 43,9% van de respondenten aan dat ontspanning, plezier en fun de 

hoofdreden is om lid te zijn van een sportclub. Bij S-Sport vzw is dit ook de hoofdreden 

(36,7%), maar ook de sociale contacten en de gezelligheid worden vaak als hoofdreden 

gegeven (bij 32,9% van de respondenten). Het sportaanbod wordt bij Recreas vzw bij 

28,2% als hoofdreden gegeven, bij S-Sport vzw is dat slechts bij 10,9%. De 

gezondheidsvoordelen die kunnen gehaald worden uit lid zijn van een sportclub worden 

slechts bij 5,8% van de respondenten bij Recreas vzw als hoofdreden aangeduid en bij 

16,6% bij S-Sport vzw. Opvallend is dat slechts 1,7% van de respondenten van Recreas vzw 

en 1,4% bij S-Sport vzw de externe voordelen, het ledenblad en het ledentarief als 

hoofdreden hebben aangeduid. 

Tabel 4. Hoe regelmatig doe je aan sport binnen jouw club? 

 Recreas vzw S-Sport vzw 

wekelijks 76,0% 80,7% 

om de twee weken 15,0% 10,8% 

maandelijks 5,6% 6,3% 

minder dan 1 keer per maand 3,5% 2,2% 

totaal 100,0% 100,0% 

 

Hier zien we dat de grote meerderheid van de respondenten wekelijks aan sport doen 

binnen hun sportclub, zowel bij Recreas vzw (76%) als bij S-Sport vzw (80,7%). We kunnen 

concluderen dat 91% van de respondenten van Recreas vzw minimum 1 keer om de 2 

weken aan sport doen binnen hun sportclub; bij S-Sport vzw is dat 91,5%. Slechts een klein 

percentage geeft aan maar 1 keer in de maand aan sport te doen binnen hun sportclub 

(5,6% bij Recreas vzw en 6,3% bij S-Sport vzw) of minder dan 1 keer per maand (3,5% bij 

Recreas vzw en 2,2% bij S-Sport vzw). 

Tevredenheid over de sportclub 

Om in kaart te brengen in welke mate de respondenten tevreden zijn over hun sportclub, 

werd gepeild naar tevredenheid op zeven verschillende vlakken: het aangepast materiaal, 

bereikbaarheid en behulpzaamheid, manier waarop de club het lid informeert, de ligging 

van de sportclub, de sfeer en de cultuur binnen de sportclub, de sportaccommodatie van 

de sportclub en de tevredenheid omtrent de trainer/lesgever in de sportclub. 

In onderstaande grafieken wordt de tevredenheid over de verschillende parameters 

weergegeven. 
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Grafiek 1: De mate van tevredenheid overheen Recreas vzw sportclubs 

 

Wanneer we voor Recreas vzw de mate van tevredenheid vergelijken over de bevraagde 

parameters, stellen we vast dat op de meeste parameters gescoord wordt met tevreden of 

heel tevreden. Slechts een klein percentage geeft een neutrale score of geeft aan niet 

tevreden te zijn. 

Grafiek 2: De mate van tevredenheid overheen S-Sport vzw sportclubs 

 

Voor dezelfde parameters zien we bij S-Sport vzw iets meer respondenten die neutraal 

staan ten opzichte van de verschillende parameters, maar dat toch de meesten tevreden 

tot heel tevreden scoren op alle parameters. Opvallend is wel dat toch 16,3% aangeeft 

niet bekend te zien met eventueel aangepast materiaal in de sportclub en 22,3% ‘niet 

gekend’ aangeeft bij hun tevredenheid over een lesgever/trainer in de sportclub. 
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Tabel 5 geeft een indicatie hoeveel het jaarlijkse clublidgeld bedraagt overheen 

sportclubs. 

Tabel 5. Hoeveel bedraagt het jaarlijkse clublidgeld? 

 Recreas vzw S-Sport vzw 

minder dan 15 euro 15,2% 34,5% 

15 tot 30 euro 15,6% 32,6% 

31 tot 50 euro 12,9% 13,4% 

51 tot 100 euro 42,7% 11,0% 

101 tot 200 euro 11,9% 4,2% 

meer dan 200 euro 1,7% 4,4% 

totaal 100,0% 100,0% 

 

We stellen vast dat 42,7% van de respondenten van Recreas vzw aangeeft dat het 

clublidgeld tussen 51 en 100 euro bedraagt. De grootste groep respondenten (34,5%) van S-

Sport vzw antwoordt op deze vraag dat ze minder dan 15 euro clublidgeld betalen. Verder 

zegt 32,6% tussen de 15 en de 30 euro te betalen; dit is bij Recreas vzw 15,6%. Nog eens 

13,6% van de respondenten van Recreas vzw betaalt meer dan 100 euro, in vergelijking 

met 8,6% bij S-Sport vzw. 

Mate van belangrijkheid van bepaalde parameters (prioriteiten) binnen de werking van 

de sportclub 

Met de volgende vragen werd gepeild naar de parameters die leden belangrijk vinden 

binnen de werking van hun sportclub en op welke parameters de sportclub moet inzetten. 

Zo werd de mate van belangrijkheid gepeild over volgende 6 parameters: goed bestuur, 

sporttechnisch gediplomeerde lesgevers, het sportaanbod verruimen, nevenactiviteiten, 

nieuwe leden aantrekken en onderhoud van materiaal en accommodatie. 

Volgende grafieken geven de mate van belangrijkheid weer die de respondenten aan de 

verschillende parameters toekenden. 
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Grafiek 3: De mate van belangrijkheid (prioriteiten) over de verschillende parameters 

voor Recreas vzw 

 

Bij de respondenten van Recreas vzw kunnen we concluderen dat ze heel veel belang 

hechten aan goed bestuur in hun sportclub (34,1% vindt dit belangrijk en 45,9% zelfs heel 

belangrijk). Ongeveer 65% geeft aan het belangrijk tot heel belangrijk te vinden dat de 

sportclub inzet op het aantrekken van sporttechnisch gediplomeerde lesgevers. De helft 

van de respondenten vindt het belangrijk tot heel belangrijk het sportaanbod te 

verruimen. Een aandeel van 46,6% geeft aan het belangrijk tot heel belangrijk te vinden 

dat er ingezet wordt op nevenactiviteiten. Opvallend is dat toch slechts 56,2% het 

belangrijk tot heel belangrijk vindt in te zetten op het aantrekken van nieuwe leden. Hier 

geeft 31% aan hier neutraal tegenover te staan. Ook heel opvallend is hoeveel belang de 

respondenten van Recreas vzw hechten aan inzet op onderhoud van materiaal en 

onderhoud van de accommodatie. Maar liefst 78,30% geeft aan dit belangrijk tot heel 

belangrijk te vinden. 
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Grafiek 4: De mate van belangrijkheid (prioriteiten) over de verschillende parameters 

voor S-Sport vzw

 

Bij S-Sport vzw zien we dat de parameters op een andere manier werden gescoord naar 

belangrijkheid toe. Ook bij S-Sport vzw zien we dat een groot aandeel van de 

respondenten goed bestuur in de sportclub belangrijk (28,8%) tot heel belangrijk (45,9%) 

vindt. Echter zien we dat 34,9% van de respondenten aangeeft het aantrekken van 

sporttechnisch gediplomeerde lesgevers niet of minder belangrijk te vinden. Slechts 

37,80% vindt dit belangrijk tot heel belangrijk. Ten opzichte van het sportaanbod 

verruimen in de sportclub staat het grootste deel van de respondenten neutraal (31,4%), 

zo ook voor het organiseren van nevenactiviteiten (36,2%). Het aantrekken van nieuwe 

leden is voor de 57,7% van de respondenten belangrijk tot heel belangrijk, maar ook 28,2% 

staat hier neutraal tegenover en ongeveer 20% vindt dit minder tot niet belangrijk. Ook 

hier is opnieuw opvallend hoeveel belang er gehecht wordt aan het onderhoud van 

materiaal en accommodatie: 55,1% vindt dit belangrijk tot heel belangrijk. 

Tevredenheid over provinciale activiteiten, sportkampen en meerdaagsen 

In onderstaande tabellen wordt weergegeven in welke mate de respondenten tevreden 

zijn over de kwaliteit en het aantal provinciale activiteiten, sportkampen en meerdaagsen 

bij Recreas vzw en S-Sport vzw. 
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Tabel 6A: In welke mate ben je tevreden over de kwaliteit van de provinciale 

activiteiten? 

 Recreas vzw S-Sport vzw 

niet gekend 16,20% 11,40% 

niet tevreden 0,80% 0,20% 

minder tevreden 1,00% 1,60% 

neutraal 20,80% 20,50% 

tevreden 44,10% 50,20% 

heel tevreden 17,20% 16,10% 

totaal 100,0% 100,0% 

Tabel 6B: In welke mate ben je tevreden over het aantal provinciale activiteiten? 

 Recreas vzw S-Sport vzw 

niet gekend 17,70% 13,60% 

niet tevreden 1,00% 0,60% 

minder tevreden 3,30% 3,40% 

neutraal 25,10% 26,20% 

tevreden 39,50% 45,70% 

heel tevreden 13,30% 10,60% 

totaal 100,0% 100,0% 

 

Betreffende de kwaliteit van de provinciale activiteiten zien we zowel bij Recreas vzw als 

bij S-Sport vzw dat de meerderheid van de respondenten tevreden tot heel tevreden is. Bij 

Recreas vzw is dat 61,30% en bij S-Sport vzw 66,30%. Bij beide sportfederaties scoort 

ongeveer 1/5 van de respondenten dat ze hier neutraal tegenover staan. 

Wanneer gepeild wordt naar de tevredenheid betreffende het aantal provinciale 

activiteiten zien we dat iets meer dan de helft van de respondenten van Recreas vzw en S-

Sport vzw aangeeft hier tevreden tot heel tevreden over te zijn. Hier geeft 1/4 van de 

respondenten bij beide sportfederaties een neutrale score. 

Weinig respondenten geven aan over de kwaliteit of het aantal provinciale activiteiten 

minder tot niet tevreden te zijn. 
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Tabel 7A: In welke mate ben je tevreden over de kwaliteit van de sportkampen en 

meerdaagsen? 

 Recreas vzw S-Sport vzw 

niet gekend 31,00% 41,80% 

niet tevreden 0,50% 0,50% 

minder tevreden 1,00% 1,20% 

neutraal 22,30% 29,70% 

tevreden 31,30% 20,40% 

heel tevreden 13,80% 6,40% 

totaal 100,0% 100,0% 
 

Tabel 7B: In welke mate ben je tevreden over het aantal sportkampen en 

meerdaagsen? 

 Recreas vzw S-Sport vzw 

niet gekend 27,20% 32,80% 

niet tevreden 1,30% 0,30% 

minder tevreden 2,30% 2,00% 

neutraal 22,80% 30,20% 

tevreden 37,90% 28,30% 

heel tevreden 8,50% 6,30% 

totaal 100,0% 100,0% 

 

Betreffende de tevredenheid over de kwaliteit van de sportkampen en meerdaagsen zien 

we dat opvallend veel respondenten de sportkampen en meerdaagsen van Recreas vzw en 

S-Sport vzw niet kennen (31% bij Recreas vzw en 41,8% bij S-Sport vzw). Dit wordt bij S-

Sport vzw reeds gedeeltelijk verklaard doordat S-Sport vzw geen sportkampen aanbiedt. 

Verder gaven 45,10% van de respondenten aan tevreden tot heel tevreden te zijn over de 

kwaliteit. 

Ook bij de peiling naar het aantal sportkampen en meerdaagsen kunnen we dezelfde 

zaken concluderen: een vrij groot aantal respondenten geeft aan de sportkampen en 

meerdaagsen niet te kennen. 

Respondenten die aangeven de sportkampen en meerdaagsen te kennen scoren net zoals 

bij de provinciale activiteiten voornamelijk tevreden en heel tevreden, zowel op kwaliteit 

als op aantal. 
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Communicatie door de sportfederaties Recreas vzw en S-Sport vzw 

Tabel 8. In welke mate ben je tevreden over de naambekendheid van de 

sportfederatie binnen jouw kennissenkring? 

 Recreas vzw S-Sport vzw 

niet gekend 14,9% 13,5% 

niet tevreden 2,1% 2,7% 

minder tevreden 6,9% 8,9% 

neutraal 32,1% 29,9% 

tevreden 33,6% 35,4% 

heel tevreden 10,5% 9,6% 

totaal 100,0% 100,0% 

 

We kunnen hier vaststellen dat een groot deel van de respondenten scoort met ‘niet 

gekend’, ‘niet tevreden’, ‘minder tevreden’ of ‘neutraal’. Bij Recreas vzw is dat in totaal 

56%; bij S-Sport vzw is dat 55%. 

Tabel 9. Lees je de nieuwsbrief? 

 Recreas vzw S-Sport vzw 

altijd 51,8% 68,5% 

soms 37,6% 23,0% 

neen 10,6% 8,5% 

totaal 100,0% 100,0% 

 

Maar liefst 51,8% van de respondenten van Recreas vzw geeft aan altijd de nieuwsbrief te 

lezen. 37,6% geeft aan deze soms te lezen. Bij S-Sport vzw is het aandeel dat altijd de 

nieuwsbrief leest nog groter: 68,5%. Hier leest 23% de nieuwsbrief soms. 

Tabel 10. Lees je de sportrubriek in het ledenblad van de sportfederatie? 

 Recreas vzw S-Sport vzw 

altijd 40,2% 51,6% 

soms 44,4% 35,4% 

neen 15,4% 13,0% 

totaal 100,0% 100,0% 
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40,2% van de respondenten van Recreas vzw geeft aan altijd de sportrubriek in het 

ledenblad te lezen. 44,4% geeft aan deze soms te lezen. Bij S-Sport vzw is het aandeel dat 

altijd de nieuwsbrief leest iets groter: 51,6%. Hier leest 35,4% de nieuwsbrief soms. 

Tabel 11. Betekent een ledenmagazine voor jouw lidmaatschap een meerwaarde? 

 Recreas vzw S-Sport vzw 

ja 69,3% 79,1% 

neen 30,7% 20,9% 

totaal 100,0% 100,0% 

 

De respondenten van Recreas vzw geven met 69,3% aan dat ze een ledenblad een 

meerwaarde vinden; bij S-Sport vzw is dit 79,1%. 

Tabel 12. Volg je de sportfederatie op Facebook? 

 Recreas vzw S-Sport vzw 

ja 18,9% 12,3% 

neen 81,1% 87,7% 

totaal 100,0% 100,0% 

 

Hier zien we dat slechts een kleine minderheid van de respondenten aangeeft de 

sportfederaties op Facebook te volgen: 18,9% van de respondenten van Recreas vzw en 

12,3% bij S-Sport vzw. 

Aan de mensen die aangaven dat ze de sportfederaties niet volgen op Facebook werd 

gevraagd waarom ze dit niet doen. Dit wordt in de volgende grafiek weergegeven. 
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Grafiek 5: Redenen waarom respondenten de sportfederaties niet volgen op Facebook 

 

De belangrijkste aangestipte reden waarom respondenten de sportfederaties niet op 

Facebook volgen is omdat ze zelf geen Facebook hebben (27,2% bij S-Sport vzw en 22,6% 

bij Recreas vzw). Ook geeft een vijfde van de respondenten bij beide sportfederaties aan 

niet te weten dat de sportfederaties over een Facebookpagina beschikken. 

Tabel 13. In welke mate ben je tevreden over de website van de sportfederatie? 

 Recreas vzw S-Sport vzw 

niet gekend 20,0% 28,5% 

niet tevreden 0,3% 0,2% 

minder tevreden 1,1% 0,7% 

neutraal 27,0% 27,3% 

tevreden 43,8% 38,1% 

heel tevreden 7,8% 5,2% 

totaal 100,0% 100,0% 

 

Een aandeel van 51,6% van de respondenten van Recreas vzw geeft aan tevreden of heel 

tevreden te zijn over de website van de sportfederatie; bij S-Sport vzw is dit 43,3%. Bij 

zowel Recreas vzw als S-Sport vzw geeft ongeveer 27% aan hier neutraal tegenover te 

staan. Echter geeft 20% van de respondenten van Recreas vzw aan de website niet te 

kennen; bij S-Sport vzw is dit 28,5%. 

In de vragenlijst werd ook gepeild naar de manier waarop de respondenten het liefst 

worden geïnformeerd door de sportfederatie. Uit volgende grafiek kan afgeleid worden 

welke communicatiemiddelen de voorkeur dragen van de respondenten. 
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Grafiek 6: Hoe worden de respondenten het liefst geïnformeerd door de 

sportfederatie? 

 

Opvallend is dat zowel de respondenten van S-Sport vzw als Recreas vzw aangeven dat ze 

het liefst via e-mail geïnformeerd willen worden (bij S-Sport vzw is dat bij 47,3% van de 

respondenten; bij Recreas vzw bij 40,6%). Ongeveer 1/4 van de respondenten van beide 

sportfederaties geeft aan informatie liefst via de digitale nieuwsbrief te ontvangen. 

Bij S-Sport vzw wil slechts 3,5% het liefst geïnformeerd worden via sociale media, bij 

Recreas vzw is dat ook slechts 8,2%. 

Bijna 1/4 van de respondenten van S-Sport vzw geeft aan het liefst informatie te willen 

ontvangen via S-Magazine, bij Recreas vzw is dat slechts 11,1%. 

Opvallend is ook dat slechts 6,8% van de respondenten van S-Sport vzw mondeling wil 

geïnformeerd worden; bij Recreas vzw is dat ook slechts 5,6%. 

Mate van belangrijkheid van bepaalde parameters binnen de werking van de 

sportfederatie 

De respondenten werd gevraagd hoe belangrijk ze het vinden dat de sportfederaties 

inzetten op bepaalde parameters. Hier konden zij de mate van belangrijkheid aangeven op 

5 verschillende vlakken: het ondersteunen van aangesloten sportclubs, het organiseren van 

ééndaagse activiteiten, het organiseren van sportkampen en meerdaagsen, het 

organiseren van vormingen en opleidingen, sporten voor doelgroepen bekender maken bij 

het grote publiek. 

In onderstaande grafieken wordt de mate van belangrijkheid over de verschillende 

parameters weergegeven.  
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Grafiek 7: Mate van belangrijkheid die men hecht aan de taken van Recreas vzw 

 

Uit bovenstaande grafiek kunnen we vaststellen dat vooral het ondersteunen van de 

aangesloten sportclubs voor de respondenten belangrijk tot heel belangrijk is (76,9%). Ook 

het bekender maken van sporten voor doelgroepen bij het grote publiek vindt 71,6% 

belangrijk tot heel belangrijk. Verder hechten de respondenten ook veel belang aan de 

andere parameters. Meer dan de helft van de respondenten zegt het belangrijk tot heel 

belangrijk te vinden in te zetten op de organisatie van ééndaagse sportactiviteiten, 

sportkampen, vakanties en vormingen en opleidingen. 

Grafiek 8: Mate van belangrijkheid die men hecht aan de taken van S-Sport vzw 
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Bij S-Sport vzw kan geconcludeerd worden dat er minder belang gehecht wordt aan de 

mate waarin ingezet wordt op het organiseren van sportkampen en vakanties. 38,5% vindt 

het minder tot niet belangrijk hierop in te zetten, 32,9% staat hier neutraal tegenover. 

Ook het organiseren van vormingen en opleidingen wordt als minder belangrijk gescoord: 

30% vindt dit minder tot niet belangrijk. 

Vooral het ondersteunen van aangesloten sportclubs wordt door de respondenten van S-

Sport vzw als belangrijk tot heel belangrijk gezien (62,4%). 

Het bekender maken van sporten voor doelgroepen bij het grote publiek vindt 58% 

belangrijk tot heel belangrijk. Voor het organiseren van ééndaagse sportactiviteiten is dit 

ongeveer evenveel: 56,8% van de respondenten vindt dit belangrijk tot heel belangrijk. 
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 Vrijwilligers 7.3.2

Algemene gegevens van de respondenten uit de doelgroep ‘vrijwilligers’ 

Zoals eerder aangehaald gaf ongeveer één op vier van de vrijwilligers hun mening over de 

werking van de sportfederatie (zie 7.3). De opbouw van de steekproef bij Recreas vzw- en 

S-Sport vzw vrijwilligers werd getoetst op drie verschillende vlakken, zijnde geslacht 

leeftijd en woonplaats. Tabel 1 geeft weer dat de verschillen in samenstelling van de 

steekproef op basis van geslacht, leeftijd en woonplaats eerder beperkt zijn. Dit betekent 

dat de steekproef een vrij goede weerspiegeling is van de werkelijkheid. Voor de indicator 

woonplaats konden we geen gegevens bekomen voor vrijwilligers uit de provincie Limburg.  

Tabel 1. Representativiteit van de steekproef 

 Recreas vzw S-Sport vzw 

 steekproef populatie verschil* steekproef populatie verschil* 

geslacht       

vrouw 33,3% 41,7% 8,4% 37,9% 52,7% 14,8% 

man 66,7% 58,3% -8,4% 62,1% 47,3% -14,8% 

leeftijd       

<19 jaar 0,7% 0,6% -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

19 tot 35 jaar 13,0% 22,9% 9,9% 0,7% 2,7% 2,0% 

36 tot 49 jaar 26,8% 22,4% -4,4% 2,8% 4,2% 1,4% 

50 tot 65 jaar 46,4% 35,8% -10,6% 34,7% 25,4% -9,3% 

66 tot 80 jaar 12,3% 16,1% 3,8% 59,0% 59,2% 0,2% 

> 80 jaar 0,7% 2,2% 1,5% 2,8% 8,5% 5,7% 

woonplaats       

West-Vlaanderen 26,8% 24,6% -2,2% 25,0% 21,1% 3,91% 

Oost-Vlaanderen 22,5% 22,2% -0,3% 29,2% 29,7% -0,50% 

Antwerpen 37,0% 35,0% -2,0% 34,0% 37,0% -2,97% 

Limburg 11,6% 13,6% 2,0% 8,3% 7,3% 1,03% 

Vlaams-Brabant of 

Brussels 

Hoofdstedelijk 

Gewest 

2,2% 4,7% 2,5% 3,5% 5,0% -1,47% 

* Negatieve waardes in de kolom met verschillen duiden op een ondervertegenwoordiging 

en positieve waardes duiden op een oververtegenwoordiging in de steekproef.  
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Tabel 2 geeft weer welke vrijwilligersfuncties de bevraagde vrijwilligers binnen de 

sportfederatie vervullen. Het grootste aandeel van de respondenten bekleedt een 

bestuursfunctie (65,6% bij Recreas vzw en 82,4% bij S-Sport vzw), gevolgd door de 

lesgeversfunctie (43,6% bij Recreas vzw en 17,0% bij S-Sport vzw). Tot slot zet 10,8% en 

8,2% zich in binnen een andere functie (kookouder, ADL assistent) bij respectievelijk 

Recreas vzw en S-Sport vzw. Let op verschillende vrijwilligersfuncties kunnen gecumuleerd 

worden. 

Tabel 2. Welke vrijwilligersfunctie voer je uit? 

 Recreas vzw S-Sport vzw 

bestuurslid 45,6% 74,7% 

lesgever 23,6% 9,3% 

bestuurslid én lesgever 20,0% 7,7% 

andere kookouder  

ADL assistent 
10,8% 8,2% 

totaal 100,0% 100,0% 
 

De meerderheid van de vrijwilligers geeft aan dat ze geruime tijd reeds actief zijn binnen 

de organisatie. Tabel 3 toont dat liefst 60,2% van de respondenten van Recreas vzw en 

67,6% van de respondenten van S-Sport vzw meer dan 5 jaar bij ons vrijwilligerswerk 

verricht. Verder leiden we af uit tabel 4 dat meer dan 80% van de vrijwilligers bij zowel 

Recreas vzw als S-Sport vzw actief was gedurende de laatste 6 maanden. Slechts om en bij 

de 10% geeft aan dat het langer dan één jaar geleden is dat zij nog vrijwilligerswerk 

verrichten binnen Recreas vzw of S-Sport vzw. 

Tabel 3. Hoe lang ben je reeds vrijwilliger bij de sportfederatie? 

 Recreas vzw S-Sport vzw 

minder dan 1 jaar 9,1% 4,3% 

1 tot 5 jaar 30,6% 28,2% 

meer dan 5 jaar 60,2% 67,6% 

totaal 100,0% 100,0% 

 

Tabel 4. Wanneer was je de laatste keer actief als vrijwilliger 

 Recreas vzw S-Sport vzw 

minder dan 6 maanden 
geleden 

81,2% 85,1% 

6 tot 12 maand geleden 7,5% 5,9% 

meer dan 1 jaar geleden 11,3% 9,0% 

totaal 100,0% 100,0% 
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In lijn met de verwachtingen toont tabel 5 dat bijna 90% van de respondenten actief is als 

vrijwilliger binnen een club, waarvan meer dan de helft reeds langer dan 5 jaar. Dit geldt 

zowel voor vrijwilligers bij Recreas vzw als bij S-Sport vzw. 

Tabel 5. Ben je actief als vrijwilliger binnen een sportclub 

 Recreas vzw S-Sport vzw 

ja minder dan 1 jaar 10,8% 9,2% 

ja 1 tot 5 jaar 24,3% 23,8% 

ja meer dan 5 jaar 53,5% 54,6% 

neen 11,4% 12,4% 

totaal 100,0% 100,0% 

Ondersteuning sportclubs 

Enkel bij respondenten die vrijwilligerswerk verrichten binnen een sportclub werd gepeild 

naar tevredenheid over de ondersteuning die de sportfederatie biedt aan de clubs. We 

peilden naar tevredenheid op vijf verschillende vlakken: ‘algemene ondersteuning’, 

‘financiële ondersteuning’, ‘ondersteuning door provinciale medewerkers’, 

‘bereikbaarheid van de sportfederatie’ en ‘tevredenheid omtrent de aansluiting van de 

club bij de sportfederatie’. 

Globaal kunnen we stellen dat het leeuwendeel van de vrijwilligers bij Recreas vzw en S-

Sport vzw tevreden tot zeer tevreden zijn over alle facetten die werden bevraagd (zie 

grafiek 1 en 2). Respectievelijk 85% en 75% van de vrijwilligers is tevreden tot zeer 

tevreden over de algemene ondersteuning die de club krijgt bij Recreas vzw en S-Sport 

vzw. Ruim 60% van de vrijwilligers bij Recreas vzw en 55% van de vrijwilligers bij S-Sport 

vzw zijn tevreden tot zeer tevreden over de financiële ondersteuning. Met betrekking tot 

de financiële ondersteuning valt wel op dat een substantieel aandeel vrijwilligers, 

respectievelijk 8% voor Recreas vzw en 12% vzw voor S-Sport vzw, minder tot niet 

tevreden is. De resultaten tonen verder aan dat bijna 80% van de Recreas vzw vrijwilligers 

en ruim 65% van de S-Sport vzw vrijwilligers tevreden tot zeer tevreden zijn over de 

ondersteuning die ze krijgen van de sportclubondersteuners. Tot slot tonen de resultaten 

aan dat ongeveer 80% van de vrijwilligers tevreden tot heel tevreden zijn over de 

bereikbaarheid van de sportfederatie en de aansluiting als club bij de sportfederatie, 

onafhankelijk van de sportfederatie.  
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Grafiek 1: Vergelijking van de mate van tevredenheid over de verschillende parameters voor Recreas vzw 

 

Grafiek 2: Vergelijking van de mate van tevredenheid over de verschillende parameters voor S-Sport vzw 
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Redenen voor aansluiting bij de sportfederatie 

Om een beter inzicht te krijgen in de redenen waarom clubs aangesloten zijn bij Recreas vzw en S-Sport vzw werden verschillende 

stellingen voorgelegd waarop de respondenten een score moesten geven tussen 1 (helemaal niet akkoord) en 5 (helemaal wel akkoord). Uit 

de resultaten blijkt dat vrijwilligers nagenoeg alle redenen belangrijk vinden voor de aansluiting van de club bij de sportfederatie. Uit 

Grafiek 3 en 4 blijkt echter wel dat verzekeringsdekking zich onderscheidt van de andere facetten. Ongeveer 60 % van de vrijwilligers bij 

zowel Recreas vzw als S-Sport vzw gaan helemaal akkoord met de stelling dat verzekeringsdekking belangrijk is voor de aansluiting van hun 

club bij de sportfederatie. We merken verder op dat het bijscholingsaanbod minder belangrijk is voor vrijwilligers (ongeveer 10 % gaat niet 

tot helemaal niet akkoord dat het opleidingsaanbod een belangrijke reden is voor aansluiting). 

Grafiek 3: Redenen voor aansluiting van de club bij S-Sport vzw volgens vrijwilligers Recreas vzw 
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Grafiek 4: Redenen tot aansluiting van de club bij Recreas vzw volgens vrijwilligers S-Sport vzw 
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wezenlijke bedreigingen voor het voortbestaan van hun club. Zij neigen er niet mee akkoord te gaan dat ‘te hoog lidgeld’ en ‘te sterk 

vasthouden aan het verleden’ een bedreiging vormen voor het voortbestaan van hun club. 

Vrijwilligers bij S-Sport vzw oordelen dat de grootste bedreigingen voor het voortbestaan van hun club ‘te weinig instroom nieuwe leden’ , 

een ‘gebrek aan instroom van bestuurders’ en ‘ledenverlies’ is. Ook hier gaat een substantieel deel van de vrijwilligers er niet meer akkoord 

dat ‘te hoog lidgeld’ en ‘te sterk vasthouden aan het verleden’ potentiële bedreigingen zijn voor de verdere werking van hun club. 
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Grafiek 5: Mogelijke bedreigingen voor het voortbestaan van hun club volgens vrijwilligers Recreas vzw

 

Grafiek 6: Mogelijke bedreigingen voor het voortbestaan van hun club volgens vrijwilligers S-Sport vzw
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Tevredenheid over de sportfederatie 

We vroegen vrijwilligers ook naar hun tevredenheid over de werking van de sportfederatie 

op verschillende vlakken. Tabel 6A en 6B tonen aan dat ongeveer de helft van de 

respondenten bij zowel Recreas vzw als bij S-Sport vzw aangeven dat ze tevreden tot zeer 

tevreden zijn over het aanbod van de provinciale activiteiten. Daarnaast is echter een 

substantieel aandeel van de vrijwilligers neutraal of niet bekend met het aanbod 

provinciale activiteiten. Slecht een beperkt aandeel is minder tot niet tevreden over het 

aanbod. 

Tabel 6A. In welke mate ben je tevreden over de kwaliteit van de provinciale 

activiteiten? 

 Recreas vzw S-Sport vzw 

niet gekend 17,2% 8,9% 

niet tevreden 0,0% 1,9% 

minder tevreden 4,8% 0,6% 

neutraal 29,0% 33,5% 

tevreden 40,0% 46,2% 

heel tevreden 9,0% 8,9% 

totaal 100,0% 100,0% 

 

Tabel 6B. In welke mate ben je tevreden over het aantal provinciale activiteiten? 

 Recreas vzw S-Sport vzw 

niet gekend 15,2% 7,6% 

niet tevreden 0,0% 2,5% 

minder tevreden 6,9% 3,2% 

neutraal 33,1% 38,6% 

tevreden 39,3% 39,2% 

heel tevreden 5,5% 8,9% 

totaal 100,0% 100,0% 

 

Tabel 7A en 7B geven weer dat een groot aantal respondenten bij zowel Recreas vzw als 

bij S-Sport vzw het aanbod ‘sportvakanties en meerdaagsen’ niet kent. Verder geeft een 

belangrijk aandeel van respondenten een score ‘neutraal’. Echter het aandeel 

respondenten dat aangeeft minder of niet tevreden te zijn over de kwaliteit en/of het 

aantal sportvakanties en meerdaagsen is zowel bij Recreas vzw als bij S-Sport vzw laag. 
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Tabel 7A. In welke mate ben je tevreden over de kwaliteit van de sportvakanties en 

meerdaagsen? 

 Recreas vzw S-Sport vzw 

niet gekend 31,0% 34,8% 

niet tevreden 0,0% 1,9% 

minder tevreden 1,4% 1,3% 

neutraal 31,0% 36,1% 

tevreden 28,3% 19,6% 

heel tevreden 8,3% 6,3% 

totaal 100,0% 100,0% 

 

Tabel 7B. In welke mate ben je tevreden over het aantal sportvakanties en 

meerdaagsen? 

 Recreas vzw S-Sport vzw 

niet gekend 28,3% 25,3% 

niet tevreden 0,0% 1,3% 

minder tevreden 3,4% 2,5% 

neutraal 29,7% 43,7% 

tevreden 33,8% 20,9% 

heel tevreden 4,8% 6,3% 

totaal 100,0% 100,0% 

 

Met betrekking tot het lidgeld zien we in grafiek 7 dat het merendeel van de respondenten 

tevreden tot heel tevreden is met de lidmaatschapsbijdrage.  
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Grafiek 7: Mate van tevredenheid omtrent lidgeld 

  

Wat betreft naambekendheid van de sportfederatie bij de doelgroep toont grafiek 8 aan 

dat ongeveer de helft van de respondenten tevreden tot zeer tevreden is (55,8% voor 

Recreas vzw en 50,0% voor S-Sport vzw). Net geen 15% van de respondenten geeft aan hier 

minder tot niet tevreden over te zijn. En nog eens een kwart beoordelen dit criterium 

neutraal (22,8% en 27,2% voor respectievelijk Recreas vzw en S-Sport vzw).  

Grafiek 8: Mate van tevredenheid omtrent de naambekendheid van Recreas vzw/S-

Sport vzw bij haar doelgroep 

  

Een substantieel aandeel van de respondenten (30,3% en 35,4% voor respectievelijk 

Recreas vzw en S-Sport vzw) kennen het vormings- en opleidingsaanbod van de 

sportfederatie niet (zie grafiek 9). Bij respondenten die aangaven het aanbod wel te 

kennen, werd er gepeild naar de tevredenheid over dit aanbod. Zowel de kwantiteit als de 

kwaliteit van de sporttechnische en administratieve opleidingen werd door het 

leeuwendeel van de respondenten gequoteerd als neutraal of tevreden.  
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Grafiek 9: Mate van tevredenheid omtrent het opleidings-en vormingsaanbod van 

Recreas vzw/S-Sport vzw 

 

 

 

Welbevinden van onze vrijwilligers 

We peilden binnen de vragenlijst ook naar het welbevinden van onze vrijwilligers. 

Voelen ze zich door ons gewaardeerd? Zijn ze tevreden over hun takenpakket? Voelen ze 

zich door de federatie ondersteund? Zouden ze vrijwilligerswerk bij onze federatie ook 

aan anderen aanraden?  

Recreas vzw vrijwilligers geven aan dat zij globaal tevreden tot heel tevreden zijn over 

hun takenpakket, de waardering en de ondersteuning die zij krijgen (zie grafiek 10). 

Slechts 20% van de respondenten beoordeelt de waardering, het takenpakket en de 

ondersteuning die ze krijgen als ‘neutraal’.  
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Grafiek 11 geeft weer dat vrijwilligers bij S-Sport vzw globaal tevreden tot heel tevreden 

zijn over hun takenpakket, de waardering en de ondersteuning die zij krijgen. Ongeveer 

30% van de respondenten geeft aan heel tevreden te zijn over de waardering die zij 

krijgen. De criteria ‘tevredenheid over takenpakket en tevredenheid over ondersteuning 

wordt ook hier door ongeveer 20% van de respondenten als ‘neutraal’ beoordeeld.  

Bijna alle vrijwilligers (95,70% en 95,90% bij respectievelijke Recreas vzw en S-Sport vzw) 

zouden vrijwilligerswerk bij hun sportfederatie aanraden.  

Grafiek 10: Welbevinden van de vrijwilligers van Recreas vzw 

 

 

Grafiek 11: Welbevinden van de vrijwilligers van S-Sport vzw 
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Globale score 

De vrijwilligers werden tot slot gevraagd om hun sportfederatie een globale score te geven op 10 punten. Recreas vzw kreeg van in totaal 

138 respondenten een gemiddelde score van 7,83. S-Sport vzw kreeg van haar 144 respondenten een gemiddelde score van 7,65. 

Samenhang tussen de globale score en club- en vrijwilligersindicatoren 

Tabel 8 geeft weer dat de globale score die vrijwilligers geven sterk positief correleert met zowel club-indicatoren als 

vrijwilligersindicatoren. Dit wijst erop dat wanneer vrijwilligers meer tevreden zijn over de waardering, het takenpakket en de 

ondersteuning die ze krijgen, ze tevens de organisatie hoger quoteren. Een zelfde patroon zien we bij de clubindicatoren, hoe meer 

tevreden vrijwilligers zijn over de algemene ondersteuning, de financiële ondersteuning, de ondersteuning door de provinciale medewerkers 

en de bereikbaarheid van sportfederatie hoe hoger de organisatie wordt gequoteerd. 

Tabel 8. Verbanden tussen globale score met club- en vrijwilligersindicatoren 

  Indicatoren met betrekking tot clubwerking Indicatoren met betrekking tot vrijwilligers 

  Algemene 

ondersteuning 

Financiële 

ondersteuning  

Ondersteuning 

medewerkers 

Bereikbaarheid 

sportfederatie 

Tevredenheid 

waardering  

Tevredenheid 

takenpakket  

Tevredenheid 

ondersteuning  

Globale 

score 

S-Sport 

vzw 
.429** .349** .427** .217* .291** .349** .327** 

Recreas 

vzw 
.424** .204* .314** .254** .372** .394** .438** 

* p ≤ .01; ** p ≤ .001 
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 Stakeholders 7.3.3

Algemene gegevens van de respondenten uit de doelgroep ‘stakeholders’ 

Binnen de groep stakeholders onderscheiden we drie groepen: 

 Respondenten op de loonlijst van Recreas vzw of S-Sport vzw 

 Respondenten werkzaam binnen de Socialistische Mutualiteiten 

 Andere respondenten 

We wensten na te gaan of deze drie groepen de werking van de sportfederatie op dezelfde 

wijze beoordelen m.a.w. hebben internen eenzelfde beeld van onze organisatie als 

externe respondenten. Of verschilt dit en zo ja, in welke mate? 

Er dient mee rekening te worden gehouden dat het aantal respondenten per groep klein is. 

Bij de interpretatie van de resultaten moet dus enig voorbehoud in acht worden genomen. 

We vroegen de stakeholders aan te geven in welke mate ze akkoord gaan met 

onderstaande stellingen: 

 De sportfederatie Recreas vzw/S-Sport vzw begeleidt haar clubs op kwaliteitsvolle 

wijze 

 De sportfederatie Recreas vzw/S-Sport vzw heeft een kwalitatief aanbod 

ééndaagse activiteiten 

 De sportfederatie Recreas vzw/S-Sport vzw organiseert voldoende ééndaagse 

activiteiten 

 De sportfederatie Recreas vzw/S-Sport vzw heeft een kwalitatief aanbod 

meerdaagse activiteiten 

 De sportfederatie Recreas vzw/S-Sport vzw organiseert voldoende meerdaagse 

activiteiten 

 De sportfederatie Recreas vzw/S-Sport vzw heeft een kwalitatief vormingsaanbod 

Grafiek 1: In welke mate gaan stakeholders akkoord met de stelling: “De 

sportfederatie Recreas vzw/S-Sport vzw begeleidt haar clubs op kwaliteitsvolle wijze.” 
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Respondenten uit de groepen ‘loonlijst ‘en ‘mutualiteit’ gaan akkoord tot helemaal 

akkoord, zowel bij S-Sport vzw als bij Recreas vzw. De percentages in de groep ‘andere’ 

liggen lager. Respectievelijk 47,1% en 27,1% van de andere stakeholders geeft aan geen 

oordeel te kunnen vellen over de clubbegeleiding door S-Sport vzw en Recreas vzw. 

Op basis van bovenstaande resultaten kan men besluiten dat hoe dichter men bij de 

organisatie betrokken is, hoe beter men bovenstaande parameter evalueert. 

Grafiek 2: In welke mate gaan stakeholders akkoord met de stelling: ”De 

sportfederatie Recreas vzw/S-Sport vzw heeft een kwalitatief aanbod ééndaagse 

activiteiten.”  
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‘andere’ liggen ook hier lager. Ook hier geeft een relatief groot aandeel ‘andere 

stakeholders’ aan geen oordeel te kunnen vellen, nl. 41,2 % voor S-Sport vzw en 27,8% van 

Recreas vzw. 

Grafiek 3: In welke mate gaan stakeholders akkoord met de stelling: ”De 

sportfederatie Recreas vzw/S-Sport vzw organiseert voldoende ééndaagse 

activiteiten.” 
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medewerkers en stakeholders werkzaam binnen de mutualiteit lijken aan te geven dat het 

ééndaags aanbod wel wat uitgebreider zou mogen zijn. 

Bij S-Sport vzw is deze tendens minder duidelijk, al is ook hier het aandeel stakeholders 

dat ‘neutraal’ aanduidde in vergelijking met de andere parameters groter. 

Grafiek 4: In welke mate gaan stakeholders akkoord met de stelling: ”De 

sportfederatie Recreas vzw/S-Sport vzw heeft een kwalitatief aanbod van meerdaagse 

sportactiviteiten.” 

 

 

Een aandeel van 60,6% van de 38 stakeholders die voor S-Sport vzw de vragenlijst 

invulden, gingen akkoord of helemaal akkoord met bovenstaande stelling. We stellen wel 

vast dat meer dan 50% van de stakeholders uit de groep ‘andere’ (= 9 respondenten) 

aangeeft het meerdaagse aanbod niet te kennen óf niet te kunnen beoordelen. 

Een aandeel van 76,3% van de 38 stakeholders die dezelfde vragenlijst voor Recreas vzw 

invulden, gingen akkoord of helemaal akkoord. Vooral in de groep ‘andere stakeholders’ 

geeft ook hier een relatief groot aandeel (38,9% of 7 respondenten) aan het aanbod niet te 

kennen óf te kunnen beoordelen. 

Grafiek 5: In welke mate gaan stakeholders akkoord met de stelling: “De 

sportfederatie Recreas vzw/S-Sport vzw organiseert voldoende meerdaagse 

sportactiviteiten.” 
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met ‘neutraal’ waarmee ze lijken aan te geven dat het sportkampaanbod van hun 

sportfederatie best wat mag verruimen. 

Bij de groep stakeholders ondergebracht in de groep ‘mutualiteit’ (= 11 respondenten voor 

S-Sport vzw en 9 respondenten voor Recreas vzw) is er weinig eensgezindheid omtrent 

deze stelling. Zeker bij S-Sport vzw lijkt deze groep aan te geven dat het aanbod best mag 

verruimen.  

Bij de groep ‘andere’ valt zowel voor S-Sport vzw als voor Recreas vzw het aandeel 

respondenten op dat aangeeft niet te kunnen beoordelen of de kwantiteit volstaat. 

Grafiek 6: In welke mate gaan stakeholders akkoord met de stelling: “De 

sportfederatie Recreas vzw/S-Sport vzw heeft een kwalitatief vormingsaanbod.” 

 

Zowel bij S-Sport vzw als bij Recreas vzw geeft het merendeel van de respondenten uit de 

groep ‘loonlijst’ aan akkoord te gaan met bovenstaande stelling. Het aandeel 

respondenten dat als antwoord ‘neutraal’ gaf is met 27,3% (= 3 respondenten) bij Recreas 

vzw wel hoger. 

Ook het merendeel van de respondenten uit de groep ‘mutualiteit’ gaat hiermee akkoord 

bij S-Sport vzw. Bij Recreas vzw geeft echter een relatief groot aandeel respondenten als 

antwoord ‘neutraal’ (22,2% of 2 respondenten) of ‘niet gekend’(33,3% of 3 respondenten). 

Bij de groep ‘andere’ geeft een groot deel van de respondenten aan het vormingsaanbod 

niet te kennen (47,1% of 8 respondenten bij S-Sport vzw, 44,4% of 8 respondenten bij 

Recreas vzw). Van deze groep gaat 35,3% voor S-Sport vzw en 44,5% voor Recreas vzw 

akkoord tot helemaal akkoord met bovenstaande stelling. 
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Grafiek 7: In welke mate gaan stakeholders akkoord met de stelling: “De 

sportfederatie organiseert voldoende vormingen/opleidingen,…” 

 

Zowel bij S-Sport vzw als bij Recreas vzw lijkt een aanzienlijk deel van de respondenten 

uit groep ‘loonlijst’ aan te geven dat er best wat meer opleidingen mogen worden 

georganiseerd. 

Ook bij de groep ‘mutualiteit’ zijn de meningen over deze stelling verdeeld. Bij de groep 

‘andere’ geeft respectievelijk 52,9% en 44,4% van de respondenten aan het aanbod 

onvoldoende te kennen en/of bovenstaande stelling niet te kunnen beoordelen. Bij de 

groep ‘andere’ wordt bovenstaande stelling door geen enkele respondent met ‘niet 

akkoord’ beantwoord. 

We vroegen aan de stakeholders vervolgens hoe kwaliteitsvol ze de verschillende 

communicatiedragers van de sportfederatie vinden waarvoor ze de vragenlijst invulden. 

Communicatiedragers waar ze hun mening dienden over te geven waren: Facebookpagina, 

flyers en brochures, ledenblad, nieuwsbrief en website. 

Grafiek 8: Hoe kwaliteitsvol vinden de stakeholders de verschillende 

communicatiedragers van S-Sport vzw? 
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De groepen ‘loonlijst’, ‘mutualiteit’ en ‘andere’ werden in bovenstaande grafiek 

samengevoegd. 

Het aandeel respondenten dat de communicatiedragers van S-Sport vzw als niet 

kwaliteitsvol beoordeelt is heel laag. Anderzijds valt het aandeel respondenten dat de 

communicatiedragers ‘neutraal’ beoordeelde niet te negeren. 

Vooral bij de evaluatie van het ledenblad van S-Sport vzw valt op te merken dat exact de 

helft van de respondenten een score ‘neutraal’ of ‘niet kwaliteitsvol’ toekent. 

Grafiek 9: Hoe kwaliteitsvol vinden de stakeholders de verschillende 

communicatiedragers van Recreas vzw? 

 

De groepen ‘loonlijst’, ‘mutualiteit’ en ‘andere’ werden in bovenstaande grafiek 

samengevoegd. Het aandeel respondenten dat de communicatiedragers van Recreas vzw 

als niet kwaliteitsvol beoordeeld is heel laag.  

De Facebookpagina wordt door één derde van de respondenten ‘neutraal’ beoordeeld. 

Prioritaire kerntaken van de nieuwe MSF 

We vroegen de stakeholders ook om te kiezen welke de prioritaire kerntaken van de 

nieuwe multisportfederatie zouden moeten zijn. De resultaten worden hieronder 

weergegeven. 
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Grafiek 10: Wat zouden volgens de stakeholders van S-Sport vzw de prioritaire 

kerntaken moeten zijn van de nieuwe multisportfederatie? 

 

Let op: hoe hoger het cijfer in bovenstaande grafiek, hoe lager de prioriteit die werd 

toegekend aan de kerntaak. 

De drie groepen stakeholders van S-Sport vzw geven aan dat ‘de aangesloten sportclubs 

begeleiden en ondersteunen’ de meest prioritaire kerntaak zou moeten zijn van de nieuwe 

multisportfederatie, gevolgd door de kerntaak ‘een laagdrempelig recreatief sportaanbod 

uitbouwen’. De groep ‘andere stakeholders’ geeft met een miniem verschil echter aan de 

kerntaak ‘doelgroepspecifieke vormingen en opleidingen’ nog net iets belangrijker te 

vinden. 
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Grafiek 11: Wat zouden volgens de stakeholders van Recreas vzw de prioritaire 

kerntaken moeten zijn van de nieuwe multisportfederatie? 

 

Let op: hoe hoger het cijfer in bovenstaande grafiek, hoe lager de prioriteit die werd 

toegekend aan de kerntaak. 

Ook de drie groepen stakeholders van Recreas vzw geven aan dat ‘de aangesloten 

sportclubs begeleiden en ondersteunen’ de meest prioritaire kerntaak zou moeten zijn van 

de nieuwe multisportfederatie, gevolgd door de kerntaak ‘een laagdrempelig recreatief 

sportaanbod uitbouwen’. ‘Doelgroepspecifieke vormingen en opleidingen voorzien’ en de 

overige vermelde kerntaken krijgen bij deze stakeholders een duidelijke lagere prioriteit 

toegekend. 

Sterke punten, opportuniteiten, bedreigingen en ambities 

Via open vragen werden de stakeholders gevraagd om (a) sterke punten (b) 

opportuniteiten (c) bedreigingen en (d) ambities van de nieuwe multisportfederatie te 

geven. De bevindingen van deze bevraging worden gepresenteerd in bijlage1. 
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7.4 Conclusies uit de vragenlijsten  

Hieronder worden de belangrijkste bevindingen gebundeld en per bevraagde doelgroep 

(vrijwilligers, leden en stakeholders) weergegeven.  

 Leden 7.4.1

Lidmaatschap 

Hoofreden waarom leden lid zijn van een S-Sport vzw- of Recreas vzw club 

Slechts 28% van de respondenten van Recreas vzw geeft aan lid te zijn voor het 

sportaanbod; bij S-Sport vzw is dit zelfs maar 10%. Belangrijkste reden zijn bij beide 

sportfederaties ontspanning, plezier en fun. Bij S-Sport vzw is gezelligheid ook een 

belangrijke reden. 

Regelmatige sportbeoefening 

Het merendeel doet om de twee weken aan sport binnen hun sportclub, zowel bij S-Sport 

vzw als bij Recreas vzw (meer dan 90%). 

Clublidgeld 

Bij Recreas vzw betaalt meer dan 50% een clublidgeld hoger dan 50€/jaar. Bij S-Sport vzw 

betaalt 80% minder dan 50€/jaar en zelfs 34% minder dan 15€. 

Prioritair binnen de werking van de sportclub? 

Bij zowel Recreas vzw als bij S-Sport vzw vinden een groot deel van de respondenten 

inzetten op goed bestuur belangrijk of heel belangrijk (80% bij Recreas vzw; 74,7% bij S-

Sport vzw). Ook onderhoud van materiaal en accommodatie scoort bij beiden heel hoog 

(78,3% bij Recreas vzw; 55,1% bij S-Sport vzw). 

Inzetten op het aantrekken van sporttechnisch gediplomeerde lesgevers vindt 65% van de 

respondenten van Recreas vzw heel belangrijk, bij S-Sport vzw vindt meer dan 1/3 dit niet 

of minder belangrijk. 

Tevredenheid over de sportclub 

Leden van Recreas vzw geven aan over alle bevraagde parameters tevreden te zijn 

(aangepast materiaal, bereikbaarheid en behulpzaamheid, informatie aan het lid, ligging, 

sfeer en cultuur en sportaccommodatie). Bij S-Sport vzw is dit ook zo. Enkel geeft daar 

iets meer dan 1/5 aan een trainer/lesgever in hun sportclub niet te kennen. 

Tevredenheid over de sportfederatie 

Provinciale activiteiten 

Weinig respondenten antwoorden dat ze niet of minder tevreden zijn. Bij beide 

sportfederaties zijn de respondenten iets meer tevreden over de kwaliteit dan over het 

aantal activiteiten. 

Sportvakanties en meerdaagsen 

Zowel bij Recreas vzw als bij S-Sport vzw geven steeds ongeveer 1/3 van de respondenten 

aan dit niet te kennen, zowel bij de kwaliteit als het aantal sportvakanties en 

meerdaagsen. 
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Communicatie 

Naambekendheid 

Ongeveer 15% geeft zowel bij Recreas vzw als bij S-Sport vzw aan dit niet te kunnen 

beoordelen. Bij Recreas vzw geeft 51,8% van diegenen die het wel beoordelen aan 

tevreden of heel tevreden te zijn; bij S-Sport vzw is dit 52%. 

Lees je de nieuwsbrief? 

Het merendeel van de bevraagden lezen de nieuwsbrief soms of altijd, zowel bij S-Sport 

vzw als bij Recreas vzw. 

Lees je het ledenblad? 

Van de bevraagden leest zowel bij Recreas vzw als bij S-Sport vzw meer dan 80% de 

artikels in het ledenblad. Bij Recreas vzw vindt 70% van de respondenten het ledenblad 

een meerwaarde, bij S-Sport vzw is dit 80%. 

Volg je S-Sport vzw of Recreas vzw op Facebook? 

Weinig respondenten geven aan de sportfederaties op Facebook te volgen (10% bij Recreas 

vzw; 20% bij S-Sport vzw). De belangrijkste redenen om de federatie niet te volgen zijn 

het niet hebben van Facebook en niet weten dat de sportfederaties actief zijn op 

Facebook. Het is niet omdat ze de Facebookpagina niet goed vinden. 

Tevreden over de website? 

Twintig procent van de respondenten van Recreas vzw kent de website niet; bij S-Sport 

vzw is dit 28%. Meer dan 60% is tevreden over de website, zowel bij Recreas vzw als bij S-

Sport vzw. 

Hoe worden respondenten het liefst geïnformeerd door de sportfederatie? 

De populairste communicatiedragers zijn bij zowel S-Sport vzw als Recreas vzw e-mail en 

vervolgens de nieuwsbrief. Op de derde plaats staat bij S-Sport vzw S-Magazine, bij 

Recreas vzw brief. 

Wat is volgens de leden de prioriteit in de werking van de sportfederatie? 

Zowel bij Recreas vzw als bij S-Sport vzw gaven respondenten aan het ondersteunen van 

aangesloten sportclubs en het bekender maken van sporten bij het grote publiek het 

belangrijkste te vinden. Bij S-Sport vzw geeft 71,4% van de respondenten niet belangrijk, 

minder belangrijk of neutraal aan betreffende het organiseren van sportkampen en 

vakanties. Ook het organiseren van vormingen en opleidingen vindt 30% van de 

respondenten van S-Sport vzw niet tot minder belangrijk. 

 Vrijwilligers 7.4.2

Tevredenheid over de ondersteuning van de sportclubs 

De tevredenheid van de vrijwilligers over de verschillende bevraagde parameters 

(algemene ondersteuning, financiële ondersteuning, ondersteuning medewerkers, 

bereikbaarheid sportfederatie, aansluiting van de sportclub bij de sportfederatie) is hoog 

bij zowel S-Sport vzw als Recreas vzw. 
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Redenen voor aansluiting bij de sportfederatie 

Vrijwilligers bij zowel Recreas vzw als S-Sport vzw vinden de verzekeringsdekking 

bijzonder belangrijk. Het bijscholingsaanbod wordt dan weer als minder belangrijk 

aanzien door de vrijwilligers bij S-Sport vzw. 

Bedreigingen voor het voortbestaan van de sportclub 

Voor vrijwilligers van Recreas vzw zijn de belangrijkste bedreigingen het gebrek aan 

trainers en lesgevers en het wegvallen van subsidies. 

Voor vrijwilligers van S-Sport vzw zijn dit te weinig instroom nieuwe leden, ledenverlies en 

een gebrek aan instroom van nieuwe bestuurders. 

Tevredenheid over de sportfederatie 

Provinciale activiteiten 

Bij zowel S-Sport vzw als Recreas vzw geeft de helft van de respondenten aan tevreden te 

zijn over het aantal én de kwaliteit van de provinciale activiteiten. 

Een substantieel aandeel antwoordt hier wel ‘neutraal’ of ‘niet bekend’. 

Sportvakanties en meerdaagsen 

Veel vrijwilligers geven bij zowel S-Sport vzw en Recreas vzw aan ‘niet gekend’ of 

‘neutraal’. Weinig vrijwilligers geven aan niet of minder tevreden te zijn, zowel voor het 

aantal als de kwaliteit van de sportvakanties en meerdaagsen. 

Lidgeld 

Er kan geconcludeerd worden dat de meerderheid tevreden is over het lidgeld van de 

sportfederatie. 

Naambekendheid 

Ongeveer 15% van beide sportfederaties is hierover minder of niet tevreden, 25% geeft aan 

hier neutraal tegenover te staan. 

Opleidings- en vormingsaanbod 

Een derde van de respondenten geeft aan het opleidings- en vormingsaanbod niet te 

kennen, zowel bij S-Sport vzw als bij Recreas vzw. De meerderheid van diegenen van S-

Sport vzw die aangeven het wel te kennen staan neutraal tegenover de kwaliteit van en 

het aantal opleidingen. Bij Recreas vzw is dit tussen neutraal en tevreden. 

Bij beide sportfederaties geeft telkens meer dan 40% aan op zowel kwaliteit als aantal 

opleidingen neutraal te antwoorden. 

Welbevinden vrijwilligers: 

Zowel bij S-Sport vzw als bij Recreas vzw geven meer dan 95% van de respondenten aan 

dat ze vrijwilligerswerk bij deze sportfederaties aan anderen zouden aanraden. 

Globale score: 

De globale score die door vrijwilligers aan S-Sport vzw gegeven wordt is gemiddeld 

7,83/10; bij Recreas vzw is dit 7,65/10. 
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 Stakeholders 7.4.3

Beoordeling van 7 stellingen 

Volgende stellingen werden door de stakeholders beoordeeld. We bekijken voornamelijk 

de antwoorden van de doelgroep ‘andere’, dus de mensen die geen medeweker zijn van 

de sportfederaties of geen respondent zijn werkzaam binnen de socialistische 

mutualiteiten. 

De sportfederatie begeleidt de sportclubs op kwaliteitsvolle wijze 

Bij Recreas vzw geeft 1/3 van de andere stakeholders aan dit niet te kunnen beoordelen, 

het aandeel dat aangeeft neutraal te zijn is een stuk hoger dan bij de medewerkers op de 

loonlijst en de respondenten binnen de mutualiteit. Bij S-Sport vzw geeft zelfs 1/2 van de 

andere stakeholders aan niet te kunnen beoordelen. Van diegenen die beoordeeld hebben 

geeft wel de helft aan akkoord te zijn met de stelling. 

De sportfederatie heeft een kwalitatief aanbod ééndaagse activiteiten 

Bij zowel S-Sport vzw als Recreas vzw zien we dat een groot aandeel van de andere 

stakeholders aangeeft dit niet te kennen. Van diegenen die aangeven het te kennen, 

geven de meesten aan akkoord te zijn. 

De sportfederatie organiseert voldoende ééndaagse activiteiten 

Bij Recreas vzw geven vooral eigen medewerkers en stakeholders werkzaam binnen de 

mutualiteit aan dat het ééndaags aanbod wel wat uitgebreider mag zijn. Bij S-Sport vzw is 

het aandeel stakeholders dat ‘neutraal’ aanduidde in vergelijking met de andere 

parameters groter. 

De sportfederatie heeft een kwalitatief aanbod van meerdaagse sportactiviteiten 

We kunnen vaststellen dat zowel bij Recreas vzw als bij S-Sport vzw een groot aandeel 

aangeeft dit niet te kennen (bij Recreas vzw 40%; bij S-Sport vzw 52%). Echter wanneer ze 

wel beoordelen gaat de meerderheid akkoord. 

De sportfederatie organiseert voldoende meerdaagse activiteiten 

Bij Recreas vzw zien we dat iets meer dan 50% van de medewerkers van Recreas vzw en 

30% van de medewerkers van S-Sport vzw deze stelling met neutraal beantwoorden, 

waarmee ze lijken aan te geven dat het aanbod nog mag verruimen. 

Bij de groep andere stakeholders geeft bij S-Sport vzw bijna 60% aan het niet te kennen, 

bij Recreas vzw is dit 50% van de respondenten. 

De sportfederatie heeft een kwalitatief vormingsaanbod 

Hier geeft een groot aandeel van de andere stakeholders zowel bij Recreas vzw (44,4%) als 

bij S-Sport vzw (47,1%) aan dit niet te kennen. 

De sportfederatie organiseert voldoende vormingen/opleidingen,… 

Uit de groep van de eigen medewerkers geeft een aanzienlijk deel zowel bij Recreas vzw 

als bij S-Sport vzw aan dat er wel wat meer opleidingen mogen georganiseerd worden. 

Bij de andere stakeholders geeft bij S-Sport vzw meer dan 50% aan dit niet te kunnen 

beoordelen. Van diegenen die het beoordelen beantwoorden bij zowel S-Sport vzw als 

Recreas vzw velen deze stelling met neutraal. 
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Kwaliteit van de communicatiedragers 

Bij zowel Recreas vzw als bij S-Sport vzw zien we dat er slechts een heel laag aandeel is 

dat de communicatiedragers als niet kwaliteitsvol beschouwt. Bij S-Sport vzw zien we 

betreffende het ledenblad echter dat meer dan de helft dit beantwoordt met neutraal of 

niet kwaliteitsvol. Bij het beoordelen van Facebook bij Recreas vzw stellen we vast dat 

1/3 van de respondenten neutraal heeft aangeduid. 

Prioritaire kerntaken van de nieuwe MSF 

Stakeholders van S-Sport vzw en Recreas vzw geven in volgorde van belangrijkheid de 

volgende twee topprioriteiten aan:  

1. Aangesloten sportclubs begeleiden en ondersteunen 

2. Laagdrempelig recreatief sportaanbod uitbouwen 

7.5 Interviews medewerkers 

Aanvullend op de schriftelijke bevraging van de drie belangengroepen, werden 

medewerkers van Recreas vzw en S-Sport vzw in de diepte bevraagd via groepsdiscussies. 

Deze groepsdiscussies werden per sportfederatie afzonderlijk uitgevoerd. Enerzijds 

werden medewerkers gevraagd om aan te geven welke de sterktes, zwaktes, 

opportuniteiten en bedreigingen (SWOT) zijn volgens hen. Daarnaast werden Recreas vzw 

medewerkers gevraagd naar hun mening over enkele belangrijke thema’s. S-Sport vzw 

medewerkers evalueerden de geformuleerde doelstellingen binnen de basisopdrachten.  

 SWOT-tabel 7.5.1

S-Sport vzw 

Onderstaande SWOT-tabel is het resultaat van een bevraging van het personeel tijdens de 

planningsdag in functie van het nieuwe beleidsplan. 

INTERN EXTERN 

STERKTES KANSEN 

1. Laagste lidgeld in de sector. 
2. Laagdrempelige projecten / activiteiten, 

inspanningen naar sedentaire senioren. 
3. Ruim en gevarieerd aanbod voor  

- actieve en minder actieve senioren. 
- zowel vijftiger als tachtiger. 

4. Innoverend, vernieuwend aanbod: S-Sport 
vzw speelt waar mogelijk in op nieuwe 
trends. 

5. Hoge toegankelijkheid in de clubs: sterkte 
van de aangeboden activiteiten van de 
sportclubs, vooral traditioneel aangeboden 
sporten zoals wandelen, fietsen, zwemmen, 
bowling en petanque. 

6. Sterke persoonlijke begeleiding en goed 
contact clubs, goede opvolging en coaching 
van vrijwilligers. 

1. Veel S-Plus afdelingen hebben nog geen S-
Sport vzw werking. 

2. Veel leden van de mutualiteit kennen S-
Sport vzw nog niet. 

3. De mutualiteit voorziet een tussenkomst 
van het inschrijvingsgeld bij een sportclub. 

4. De vergrijzing van de maatschappij betekent 
een groeiende doelgroep voor S-Sport vzw 
(groeiend 55+ aandeel). 

5. Gezondheidsthema’s zijn hot bij de 
bevolking, via samenwerking met de 
mutualiteit hier meer op inspelen. 

6. Senioren vinden meer en meer de weg naar 
de sociale media, hierin liggen kansen naar 
promotie. 

7. Door expertise in verschillende 
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7. Degelijke sportverzekering. 
8. Socialistische Mutualiteiten als partner is 

een meerwaarde voor S-Sport vzw. 
9. S-Plus als partner is een meerwaarde voor S-

Sport vzw. 
10. Personeel: dynamisch en creatief personeel 

met kennis en expertise inzake sport en 
bewegen voor 50+, alsook frisse, jonge 
groep met breed kijkveld. 

doelgroepen: een echte 
doelgroepenfederatie worden. 

8. Samenwerkingsverbanden met interne én 
externe partners vergroten. 

9. Introduceren van meer ploegsporten 

INTERN EXTERN 

ZWAKTES BEDREIGINGEN 

1. Lage naambekendheid. 
(communicatiebeleid naar niet-leden) 

2. Niet overal een S-Sport vzw club in de buurt, 
de spreiding van de clubs is te laag. 

3. Veroudering van het ledenbestand, hoge 
gemiddelde leeftijd van aangesloten leden. 

4. Te kort aan vrijwilligers/lesgevers om aan de 
vraag te voldoen. De vrijwilligers 
verouderen. Het is moeilijk om goede 
gemotiveerde lesgevers/vrijwilligers aan te 
trekken. 

5. Moeilijk opvolging te vinden van lokale 
clubbesturen. 

6. Personeel: beperkte mogelijkheden 
personeelsaangroei, te weinig personeel, 
beperkt personeelsbestand in de provincies. 

7. Jaarlijks hoge drop-out van leden. Te weinig 
zicht op de reden van drop-out. 

8. Lokale overheden zien S-Sport vzw als een 
politiek gekleurde organisatie waardoor 
lokale initiatieven of uitbreiding belemmerd 
worden (zuilgebonden organisatie). 

9. Communicatie tussen nationaal en 
provincies. 

10. Ledenbestand niet aangepast aan de 
werking van een sportfederatie. 

11. Complexe structuur: traag beslissingsproces 
12. Te weinig persbelangstelling 
13. Sporttakkenlijst: aanbod van typische 

seniorensporten (bowling, petanque) die 
niet erkend zijn 

1. Meer en meer organisaties uit allerlei 
sectoren richten zich naar de doelgroep 
senioren en betekenen dus concurrentie: 
OKRA-Sport, sportdiensten, dienstencentra, 
anderen (vrije tijd, welzijn,…). 

2. Individualiserende maatschappij. 
3. Senioren shoppen en zijn minder trouw in 

het lidmaatschap aan één vereniging. 
4. Drukker leven / tijdsdruk. 
5. Vrijwilligers engageren zich niet meer 

langdurig en pinnen zich niet graag vast aan 
één organisatie (zappen). 

6. Buiten clubverband sporten wint aan 
populariteit, mensen vinden elkaar via o.a. 
Facebook. 

7. Digitale kloof. 
8. Mensen moeten langer werken en gaan 

later op pensioen. Dit vormt een probleem 
bij het aantrekken van vrijwilligers. 

9. Rationalisatie in de sportfederatiesector. 
Eventuele verandering decretale wetgeving 
en herindeling sportlandschap. 

10. Ledenverlies: blijven voldoen aan het 
nieuwe decreet 

11. Mogelijk personeelstekort naar aanleiding 
van sterke herstructurering in het kader van 
het nieuwe sportdecreet en de regularisatie 
van de gesco’s 
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Recreas vzw 

Sterktes 

Recreas vzw bezit gekwalificeerd personeel met kennis en ervaring in het domein van de 

G-sport. We zijn bijvoorbeeld één van de trekkers binnen het G-voetbal en hebben binnen 

dit domein een sterke naam. Een doorgedreven clubwerking met aanspreekpunten in 

iedere provincie. Hierdoor hebben we een goede spreiding van clubs in Vlaanderen en 

houden we de ‘vinger aan de pols’ bij onze clubs. Recreas vzw kenmerkt zich door haar 

laagdrempeligheid. Bijdragen voor lidmaatschap zijn bescheiden en zijn gekoppeld aan 

een gratis lidmaatschap van VFG. Clubs treden gratis toe en ontvangen daarbovenop een 

opstartsubsidie. Het aanbod voor de leden is recreatief en daardoor toegankelijk voor de 

beginnende sporter. Als partner van de Socialistische Mutualiteiten genieten leden van een 

‘full service’ en kunnen ze ook ondersteund worden op andere vlakken buiten sport. 

Administratieve ondersteuning wordt geboden door Socialistische Mutualiteiten, waardoor 

meer tijd naar inhoudelijk werk kan gaan. Pers en communicatie is een sterk punt binnen 

de provincie Oost-Vlaanderen. 

Zwaktes 

Onvoldoende bekendheid binnen het sportlandschap en bij de doelgroep personen met een 

handicap. De promotie van de eigen werking gebeurt onvoldoende. De verzuiling zorgt 

ervoor dat sommige partners niet met ons willen samenwerken en dat sommige leden niet 

willen aansluiten. Bureaucratie en een logge structuur met weinig uniformiteit tussen de 

verschillende werkingen van Recreas vzw, leiden tot trage besluitvorming. Weinig 

uniformiteit op vlak van ledenbeheer en administratie tussen de verschillende werkingen. 

Spreiding van het aanbod tussen de provincies kan beter (vb. Vlaams-Brabant heeft een 

beperkt aanbod). De inhoud die we bieden is goed maar we pakken er te weinig mee uit 

en hierdoor zijn we geen sterk merk.  

Kansen 

We kunnen ons aanbod verbreden en een grotere doelgroep bereiken. Ook binnen de 

Socialistische Mutualiteiten liggen kansen, de leden van de mutualiteit zijn vrij eenvoudig 

te bereiken. We zullen ons concurrentieel moeten opstellen t.a.v. andere federaties en 

kunnen clubs aantrekken die uit de boot vallen. De markt onderzoeken en uitkijken welke 

nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen aangegaan worden. We hebben de kans om 

administratieve vereenvoudiging door te voeren. Processen tussen verschillende diensten 

en werkingen faciliteren. Door middel van een nieuwe naam kunnen we de nieuwe MSF op 

de kaart zetten. Verandering biedt altijd opportuniteiten en kan ervoor zorgen dat er een 

nieuwe wind waait. De directie speelt hier een belangrijke rol in. 

Bedreigingen 

Door ons te richten op een meer gedifferentieerde doelgroep dreigen we bestaande 

clubs/leden te verliezen aan de exclusieve G-sportfederatie. De reden hiervoor zou 

kunnen zijn dat clubs/leden ervan uitgaan dat deze G-sportfederatie meer expertise aan 

boord heeft op vlak van G-sport en bijgevolg betere service kan bieden. De 

bestaanszekerheid van een kleine speler die moet opboksen tegen grote MSF’s. We hebben 

een weinig comfortabele positie als nieuwe MSF, omdat we net voldoen aan de criteria van 

het nieuwe decreet en geëvalueerd worden na één jaar. Alles willen doen maar in niets 

goed zijn, mag niet het gevolg zijn van de fusie. We dreigen personeel te verliezen en 

werkingsbudget te moeten inleveren. 
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 Ronde tafels Recreas vzw 7.5.2

Tijdens de maand juni 2016 werden de sporttechnische medewerkers van Recreas vzw 

actief betrokken in de evaluatie van de huidige werking en werd er een blik op de 

toekomst geworpen. Welke projecten moeten uitgediept worden en hoe extra leden 

aantrekken, waren maar enkele van de vragen die werden voorgelegd. De medewerkers 

werden verdeeld in kleinere groepen en aan drie verschillende tafels werd er 

gedebatteerd over verschillende facetten van de sportfederatie. In bijlage 2 presenteren 

we een samenvatting van de belangrijkste bemerkingen. 
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8 Gegevensverzameling en –analyse BF Jeugdsport 

8.1 Inleiding 

Recreas vzw en S-Sport vzw fusioneren tot S-sport // Recreas vzw. S-Sport vzw en Recreas 

vzw zijn doelgroepenfederaties, die zich respectievelijk richten op personen met een 

handicap en actieve 50+-ers. Gezien deze focus spreekt het voor zich dat S-Sport vzw in 

het verleden nooit intekende voor de FO Jeugdsport. 

In de hieronder beschreven gegevensverzameling en –analyse beperken we ons dan ook tot 

het jeugdsportaanbod van Recreas vzw. De jeugdleden van de multisportfederatie S-Sport 

// Recreas vzw zullen bij de start dan ook allemaal G-sporters zijn. 

De globale gegevensverzameling kwam tot stand via een vragenlijst waarmee werd gepeild 

naar de mening van onze leden, vrijwilligers en stakeholders over verschillende 

onderwerpen (zie ook gegevensverzameling basisopdrachten). 

Dezelfde vragenlijst werd zowel door Recreas vzw als door S-Sport vzw gebruikt. We 

vonden het immers belangrijk zowel globale resultaten te verkrijgen, als resultaten voor 

elke sportfederatie apart. Dit betekent dat in de vragenlijsten voor leden, vrijwilligers en 

stakeholders geen specifieke vragen met betrekking tot jeugdsport werden opgenomen, 

wegens niet relevant voor de doelgroep van S-Sport. 

De gegevensverzameling hieronder bestaat dus uit de cijfergegevens afkomstig uit de 

jaarlijkse evaluaties van het jeugdsportproject en een weergave en interpretatie van de 

tijdens de vorige beleidsperiode behaalde resultaten. Er gebeurde daarnaast ook een 

beperkte interne en externe analyse waaruit via een SWOT een aantal beleidsopties 

werden gedestilleerd. Op basis hiervan werd de strategische doelstelling met betrekking 

tot de beleidsfocus jeugdsport bepaald. 

 

8.2 Profiel van de organisatie 

S-sport // Recreas vzw is in de eerste plaats een doelgroepenfederatie die zich richt naar 

actieve 50+-ers en personen met een handicap. Tijdens de beleidsperiode zal de werking 

doordacht worden uitgebreid naar andere doelgroepen uitgaand van onze vastgelegde 

missie en visie. 

Met de beleidsfocus jeugdsport wensen we prioritair jongeren met een handicap te 

bereiken. Recreas vzw tekende sinds 2010 jaarlijks in voor  facultatieve opdracht 

jeugdsport en bereikte tijdens vorige beleidsperiode jaarlijks een groter aantal clubs. Het 

jaarlijks door de Vlaamse overheid ter beschikking gestelde subsidiebudget (= 

jeugdsportfonds) bleef ongeveer status quo. Eenzelfde budget diende tijdens de vorige 

beleidsperiode dus jaar na jaar te worden verdeeld onder een groter aantal clubs. 
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Overzicht van het aantal clubs dat jaarlijks intekende voor het jeugdsportproject 

tijdens de vorige beleidsperiode: 

 

 

Overzicht van het aantal en aandeel jeugdleden tijdens voorbije beleidsperiode: 

In onderstaande tabel stellen we vast dat het totaal aantal leden jonger dan19 jaar 

nagenoeg status quo blijft terwijl het aantal subsidieerbare jeugdleden er tijdens de 

voorbije beleidsperiode sterk op vooruit ging. Het aandeel subsidieerbare jeugdleden 

(t.o.v. het totaal aantal subsidieerbare leden) stijgt lichtjes met net geen 1,5% van 16,34% 

naar 17,79%. Het totaal aandeel jeugdleden (t.o.v. het totaal aantal leden) bleef tijdens 

vorige beleidsperiode ongeveer gelijk. 
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Overzicht van de evolutie van gemiddelde leeftijd van de leden van Recreas vzw sinds 

de sportfederatie voor de eerste maal voor de facultatieve opdracht jeugdsport 

intekende: 

Recreas vzw tekent sinds 2010 jaarlijks in voor de FO Jeugdsport. Tijdens deze periode 

daalde de gemiddelde leeftijd van onze leden met 2,8 jaar (of 5,68%) van 49,25 jaar naar 

46,45 jaar. Op onderstaande grafiek is tevens een duidelijke dalende trend vast te stellen. 

 

 

 

 

Overzicht van de evolutie van de door de jeugdleden beoefende sporttakken tijdens 

de voorbije beleidsperiode: 

Wanneer we bekijken welke sporttakken de aangesloten jeugdleden tijdens de voorbije 

beleidsperiode beoefenden, stellen we vast dat het beeld versnipperd is. We kunnen 

concluderen dat v de sporttak voetbal tijdens de voorbije beleidsperiode bij de 

aangesloten jeugd het populairst was.  

Daarnaast beoefenen jongeren in een sportclub ook graag de sporttak ‘omnisport’; ze 

prefereren hierbij een gevarieerd sportaanbod in plaats van op regelmatige basis binnen 

een sportclub één sporttak te beoefenen. We stellen voor de sporttak omnisport in 2015 

wel een opvallende daling vast.  
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2-jaarlijkse publicatie sportclubbrochure met specifieke vermelding van het 

jeugdsportaanbod binnen onze federatie: 

Om de twee jaar maakte Recreas vzw een brochure aan met een overzicht van de 

sportclubwerking van alle aangesloten sportclubs. Sportclubs met een jeugdsportaanbod 

kregen hierin een aparte vermelding. Clubs die daarbij specifiek intekenden voor het 

jeugdsportproject en dus genoten van subsidiëring binnen de FO jeugdsport werden 

vermeld met het logo van de Vlaamse Overheid. Deze brochure werd gedrukt in 1000 

exemplaren. 

Beknopte samenvatting van de gehanteerde werkwijze van het jeugdsportproject 

tijdens de voorbije beleidsperiode: 

Recreassportclubs kunnen jaarlijks tijdens de maanden januari en februari intekenen voor 

het jeugdsportproject.  Door in te tekenen gaan ze het  engagement aan om maatregelen 

te nemen die de jeugdwerking binnen de club verbetert, met bijzondere aandacht voor 

verhoging van de sportparticipatie van de jeugd. 

Ze worden hiervoor, tijdens het jaar, door Recreas vzw ondersteund. Deze begeleiding 

gebeurde intensief. We beschikken in elke Vlaamse provincie over minstens één 

secretariaat met telkens minstens één sporttechnische medewerker. 

Op het einde van het jaar worden op basis van het door de sportclub ingediende 

afrekeningsdossier punten toegekend. Dit afrekeningsdossier is gestoeld op zowel 

kwaliteits- als kwantiteitsparameters. 

Op basis van de totale som van de toegekende punten over alle sportclubs wordt het 

beschikbare budget van het jeugdsportfonds jaarlijks verdeeld over de sportclubs. Aan 
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elke sportclub wordt dus een maximaal subsidiebudget toegewezen en enkel de door de 

sportclub ingediende subsidieerbare onkosten komen in aanmerking. 

Het jeugdsportreglement wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd op basis van 

opgedane ervaring en de feedback die ons wordt gegeven tijdens de bilaterale gesprekken 

omtrent de facultatieve opdrachten met het BLOSO (nu Sport Vlaanderen). 

 

8.3 Interne analyse met betrekking tot de beleidsfocus jeugdsport: 

Sterktes 

• grote knowhow m.b.t. aantrekkelijke sporttak G-voetbal voor jeugd 

• groot bewustzijn bij medewerkers en directie over noodzakelijkheid verjonging 

 ledenbestand 

• sterke lokale verankering via provinciale secretariaten 

• grote expertise in clubondersteuning  

• groot personeelsbestand in verhouding tot aantal leden 

• zeer nabij waardoor kort op de bal kan worden gespeeld 

• laagdrempelig 

Zwaktes 

• te éénzijdig gefocust op de sporttak G-voetbal 

• administratieve afhandeling jeugdsportproject is erg belastend, zowel voor 

 federatie als voor club 

• jeugdsportproject is afhankelijk van subsidies; subsidiebedrag is onzeker 

 

8.4 Externe analyse met betrekking tot de beleidsfocus jeugdsport 

Kansen 

• doelgroep kan worden verruimd via pilootprojecten bij andere doelgroepen en 

 laagdrempelige (inclusieve) initiatieven. 

• groeiend bewustzijn in het sportlandschap dat specifieke expertise bij het 

 organiseren van sportinitiatieven voor bepaalde doelgroepen noodzakelijk is. 

• G-sport blijft aan naambekendheid winnen. 

• Recreas vzw staat gekend als betrouwbare partner.  Dit kan ook binnen onze 

 nieuwe MSF S-Sport // Recreas vzw worden bestendigd. 

Bedreigingen 
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• besparingen Vlaamse Overheid; verlies aan personeel- en werkingsmiddelen 

• samenwerking wordt soms bemoeilijkt door verzuiling. 

• samenwerkingen met unisportfederaties worden bemoeilijkt. Unisportfederatie G-

 sport wordt bevoordeeld. 

• Niet sportende, sedentaire jongeren met een handicap zijn moeilijk te bereiken. 

 Sensibilisering van deze doelgroep vraagt grote inspanningen zonder garantie op 

 resultaat. 

• Mensen die zich belangeloos en vrijwillig willen inzetten om een duurzame G-

 sportwerking uit te bouwen en te continueren, zijn moeilijk te vinden. 

 

8.5 Swot analyse 

Voor de beleidsfocus jeugdsport resulteerde de SWOT analyse (combinatie van de sterktes-

kansen, zwaktes-bedreigingen, sterktes-bedreigingen en de zwaktes-kansen) in de 

volgende beleidsopties: 

• Verlagen van de gemiddelde leeftijd van ons ledenbestand door het verder 

stimuleren van onze sportwerkingen voor jeugdleden; 

• Inzetten op de instroom van jeugdsportleden binnen bestaande en nieuwe 

clubwerkingen; 

• Kwaliteit van bestaande jeugdsportwerkingen verhogen en nieuwe 

jeugdsportwerkingen kwalitatief uitbouwen. 

Deze beleidsopties leidden tot de strategische doelstelling vastgelegd binnen  de 

beleidsfocus jeugdsport. 

 

8.6 Conclusies van de gegevensverzameling 

De voorbije beleidsperiode daalde de gemiddelde leeftijd van de leden van Recreas vzw. 

Het aantal subsidieerbare leden jeugdleden (< 19 jaar)steeg met gemiddeld 17% 

subsidieerbare steeg. Deze resultaten wijzen erop dat de inspanningen hun vruchten 

afwerpen. Het jeugdsportproject is een belangrijke stimulans geweest voor verschillende 

clubs om in te zetten op jeugdsport en heeft in die zin bijgedragen tot deze mooie 

resultaten.  Dit succes is te wijten aan een aantal factoren zoals o.a. het 

jeugdsportproject. 

Als S-Sport // Recreas vzw zullen we in de toekomst blijven inzetten op jeugdsport. De 

gemiddelde leeftijd van onze g-sportleden is met 46 jaar nog steeds erg hoog (voor alle 

duidelijkheid: de actieve 50+-ers van S-sport vzw worden bij deze berekening buiten 

beschouwing gelaten). Ook in de komende beleidsperiode is het daarom belangrijk dat de 

verjonging bij de doelgroep G-sporters verder wordt doorgezet. 



82 
 

De strategische doelstelling die we binnen deze facultatieve opdracht formuleren is dan 

ook ambitieus: Eind 2020 heeft S-Sport // Recreas vzw 1500 aangesloten leden jonger dan 

19 jaar. 
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9 Gegevensverzameling en –analyse BF Sportkampen 

9.1  Inleiding 

Recreas vzw en S-Sport vzw fusioneren tot een nieuwe multisportfederatie S-Sport // 

Recreas vzw. S-Sport vzw en Recreas vzw zijn beiden  doelgroepenfederaties, die zich 

respectievelijk richten op actieve 50-plussers en personen met een handicap. In het 

verleden tekende enkel Recreas vzw in voor de Facultatieve Opdracht Sportkampen. In de 

hieronder beschreven gegevensverzameling en –analyse rapporteren we daarom enkel 

gegevens met betrekking tot Recreas vzw.  

De globale gegevensverzameling kwam tot stand via een vragenlijst waarbij gepeild werd 

naar de mening van onze leden, vrijwilligers en stakeholders over verschillende 

onderwerpen (zie ook gegevensverzameling basisopdrachten). 

Dezelfde vragenlijst werd zowel door Recreas vzw als door S-Sport vzw gebruikt. We 

vonden het immers belangrijk zowel globale resultaten te verkrijgen, als resultaten voor 

elke sportfederatie apart. Dit betekent dat in de vragenlijsten voor leden, vrijwilligers en 

stakeholders geen specifieke vragen met betrekking tot sportkampen werden opgenomen, 

wegens niet relevant voor de doelgroep van S-Sport. We peilden daarentegen naar het 

meerdaagse aanbod. Meerdaagse activiteiten omvatten alle sportkampen én de 

meerdaagse activiteiten die niet onder de FO sportkampen werden opgenomen.  

De gegevensverzameling hieronder bestaat dus uit de cijfergegevens afkomstig uit de 

jaarlijkse evaluaties van de FO Sportkampen en een weergave en interpretatie van de 

tijdens de vorige beleidsperiode behaalde resultaten. Er gebeurde daarnaast ook een 

beperkte interne en externe analyse waaruit via een SWOT een aantal beleidsopties 

werden gedestilleerd. Op basis hiervan werd de strategische doelstelling met betrekking 

tot de beleidsfocus sportkampen bepaald. 

 

9.2 Profiel van de organisatie 

Tijdens de vorige beleidsperiode werd ingezet op het uitbreiden van het aantal 

gesubsidieerde sportkampen. We stelden voorop om acht sportkampen te organiseren 

tijdens de zomervakantie. Deze doelstelling werd niet behaald. In 2016 werden vijf 

sportkampen georganiseerd onder de FO Sportkampen, waarvan vier in de zomervakantie 

en één in de herfstvakantie. In deze telling zijn enkel de gesubsidieerde sportkampen 

opgenomen. Daarnaast heeft Recreas vzw ook een groot aanbod meerdaagse 

sportactiviteiten die buiten de zomervakantie vallen.  

In volgende tabel bieden we een overzicht van de tijdens de beleidsperiode 

georganiseerde sportkampen, in het kader van de FO Sportkampen: 
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9.3  Bevraging 

 Leden 9.3.1

Een substantieel aandeel van de leden (31,0 %) geeft aan dat zij geen waardering kunnen 

geven aan de meerdaagse sportactiviteiten, dit zowel betreffende kwaliteit als kwantiteit 

van de activiteiten. Dit wijst erop dat een op drie leden het aanbod niet of onvoldoende 

kent en dus onvoldoende geïnformeerd is om een oordeel te vellen. Zij die het aanbod wel 

kennen, zijn eerder ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’ over de kwaliteit van deze activiteiten. 
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  Vrijwilligers 9.3.2

Vrijwilligers bij Recreas vzw zijn meestal gebonden aan een specifieke Recreasclub. 

Daarnaast zijn er ook vrijwilligers die taken uitvoeren voor de sportfederatie (bv. helpen 

bij evenementen). De resultaten, hieronder gepresenteerd, zijn overkoepelend overheen 

functies. Analoog aan de resultaten van de leden, geeft een op de drie vrijwilligers aan 

het aanbod meerdaagse sportactiviteiten niet te kennen. Van de vrijwilligers die het 

aanbod wel kent geeft iets meer dan de helft aan dat ze ‘tevreden’ tot ‘heel tevreden’ 

zijn over het aanbod. Een substantieel aandeel vrijwilligers geeft neutrale waardering met 

betrekking tot kwaliteit en kwantiteit van de activiteiten. 

 

 

 

 Stakeholders 9.3.3

Het grootste deel van de stakeholders geeft aan dat Recreas vzw over een kwalitatief 

aanbod meerdaagse sportactiviteiten beschikt. Zo gaat drie op de vier stakeholders 

akkoord of helemaal akkoord dat Recreas een kwalitatief aanbod heeft. Wat betreft 

kwantiteit, gaat een op drie ‘akkoord’ tot ‘helemaal akkoord’ met de stelling dat er 

voldoende aanbod is. Daarnaast stellen we vast dat het merendeel van de respondenten 

‘neutraal’ of ‘niet gekend’ antwoord. Hieruit besluiten we dat het aanbod onvoldoende 

gekend is bij de stakeholders (medewerkers op de loonlijst buiten beschouwing 

gehouden). We merken ook op dat medewerkers op de loonlijst minder tevreden zijn over 

het aantal georganiseerde meerdaagse activiteiten. 
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9.4 Interne analyse 

sterktes: 

 Laagdrempelig en recreatief aanbod 

 Opgebouwde expertise en ervaring 

 Samenwerking met externe partners 

 Hoogstaande en unieke (meerdaagse) activiteiten 

zwaktes: 

 Geen bevoorrechte partner en minder inspraak in het beleid  

 Verlies aan personeel en expertise 

 

9.5 Externe analyse 

Kansen: 

 Samenwerking aangaan met externe partners  

 Nieuwe doelgroepen aanspreken  

 Werven van nieuwe leden 

Bedreigingen: 

 Afhankelijkheid van subsidies 
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9.6 Swot analyse 

Voor de Facultatieve Opdracht Sportkampen resulteerde de SWOT analyse (combinatie van 

de sterktes-kansen, zwaktes-bedreigingen, sterktes-bedreigingen en de zwaktes-kansen) in 

de volgende beleidsopties: 

• De bestaanszekerheid van S-Sport // Recreas vzw verhogen door nieuwe leden aan 

te trekken en deze toe te leiden naar het duurzaam aanbod 

• Het sportkampaanbod uitbreiden en innoveren 

• Met het sportkampaanbod nieuwe doelgroepen trachten aan te spreken 

Uit deze beleidsopties werd de  strategische doelstelling van de beleidsfocus sportkampen 

bepaald. 

 

9.7 Conclusies van de gegevensverzameling 

We concluderen uit de verzamelde gegevens dat er een blijvende vraag is naar 

sportkampen en meerdaagse activiteiten. Het is dan ook onze ambitie om tijdens de 

komende beleidsperiode het bestaande aanbod verder te zetten én uit te bouwen.  

Voor S-Sport // Recreas vzw is het aanboren van nieuwe doelgroepen een opportuniteit. 

Het is dan ook onze betrachting om via een innoverend sportkampaanbod nieuwe 

doelgroepen aan te spreken. De grote uitdaging blijft evenwel om de deelnemers aan ons 

sportkampaanbod naderhand door te laten vloeien naar onze clubwerking om hen 

duurzaam te laten sporten. 
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10 Gegevensverzameling en –analyse BF Laagdrempelig sportaanbod 

10.1  Inleiding 

In 2013 diende S-Sport vzw een aanvraag in in het kader van de projectoproep 

‘innovatieve projecten voor laagdrempelig sporten’: het project ‘Iedereen Krolft!’. Met dit 

project wilde S-Sport vzw een nieuwe sport introduren in Vlaanderen. Krolf is een zeer 

aangename, laagdrempelige, innovatieve variant van croquet en golf die door jong en oud 

kan gespeeld worden. 

Na de 2 projectjaren (2014-2015) voelde S-Sport vzw dat er nog heel wat potentieel was 

om de sport verder kenbaar te maken in Vlaanderen. Echter ontbrak het aan middelen om 

dit verder te sturen vanuit S-Sport vzw zelf. Door het wegvallen van de subsidie kon S-

Sport vzw geen actieve rol meer spelen in de implementatie van krolf binnen het 

sportaanbod van andere steden en gemeenten in Vlaanderen. De opstart van krolf volgens 

de vooropgestelde methodiek bleek dan ook voor S-Sport zeer tijdsintensief: contacten 

leggen met de juiste personen binnen de gemeente, toestemming krijgen van de 

gemeente om op te starten, afspraken maken, krolfbijscholingen organiseren voor 

potentiële vrijwillige lesgevers,… Verschillende tools werden echter ontwikkeld opdat 

steden en gemeenten zelfstandig de sport konden introduceren in hun gemeente. 

Aangezien een concreet draaiboek werd ontwikkeld, kunnen de gemeenten op zelfstandige 

basis krolf introduceren bij hun bevolking. S-Sport vzw bleef natuurlijk na het project 

altijd bereid tot het beantwoorden van vragen en het bieden van minimale ondersteuning. 

Belangrijk na het project was de sport verder ingang te laten vinden binnen de eigen 

werking. Er werd verder gewerkt aan het stimuleren van sportclubs om krolf in hun 

sportaanbod op te nemen. Krolf kan ook als opstap dienen om een nieuwe sportclub op te 

richten. Later kan een club dan nog andere sporttakken aan haar aanbod toevoegen. 

Gezien de nakende fusie met Recreas vzw en de mogelijkheid in te tekenen op 

beleidsfocussen, werd onderzocht of ‘Iedereen Krolft!’ ook bij de doelgroep personen met 

een beperking zou kunnen geïntroduceerd worden. Door het laagdrempelige karakter van 

de sport werd al snel duidelijk dat hier verschillende opportuniteiten liggen. Echter werd 

wel het volledige krolfproject onder de loep genomen en bekeken of er niet aan de 

methodiek en de aanpak moest gesleuteld worden. Zo werd ook het project dat Recreas 

vzw een aantal jaren geleden rond boccia heeft uitgewerkt geëvalueerd, en gekeken of 

punten in de methodiek en aanpak kunnen meegenomen worden. 

 

10.2  Evaluatie project ‘Iedereen Krolft!’ 2014-2015 

 Projectinhoud 10.2.1

Doel: S-Sport vzw wilde met dit project een nieuwe sport introduceren in Vlaanderen, nl 

krolf. Enkele steden/gemeenten verspreid over de 5 Vlaamse provincies (doel 5 in het 

eerste werkjaar en 10 in het tweede werkjaar) openden samen met S-Sport vzw een 

krolfterrein en stelden dit 10 weken lang gratis ter beschikking van hun inwoners. Via een 

structureel krolfaanbod wilde S-Sport vzw meer mensen bereiken en aanzetten tot 

levenslang sporten. 
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Doelgroep: Het project wilde ‘alle inwoners van de deelnemende steden/gemeenten’ 

bereiken; dwz individuelen waaronder specifieke doelgroepen zoals ouderen, jongeren, 

rusthuisbewoners, personen met een beperking, allochtonen, maar ook verenigingen, 

scholen, bedrijven e.a. 

Verloop 1e werkjaar (2014): Vooraf werden via bijscholingen bekwame krolfbegeleiders 

gevormd door S-Sport vzw. Het krolfterrein werd in 5 steden/gemeenten officieel geopend 

met een introductiedag en bleef gedurende 10 weken ter beschikking van de inwoners, 

gratis initiaties waren mogelijk. Na 10 weken werd een officieel gemeentelijk 

krolfkampioenschap georganiseerd. Nadien werd getracht om krolf via gemeente/stad of 

via vereniging (S-Sportclub) blijvend aan te bieden. Na het eerste werkjaar werd een 

draaiboek opgemaakt zodat het project kopieerbaar werd naar andere steden en 

gemeenten in Vlaanderen. S-Sport heeft daarnaast eveneens inspanningen geleverd om de 

sport kenbaar te maken bij haar eigen leden en bij de algemene bevolking (o.a. via 

initiaties, promotie op evenementen van Sport Vlaanderen,…). 

Verloop 2e werkjaar (2015): S-Sport vzw heeft aan de hand van het opgestelde draaiboek 

het project uitgerold naar 8 andere steden/gemeenten. Nadien werd het draaiboek en de 

werkwijze geëvalueerd en gefinaliseerd. Daarnaast heeft S-Sport vzw getracht krolf in te 

bedden in de algemene werking door de oprichting van een krolfcommissie met als 

hoofddoelstelling de verdere verspreiding van de sport, de organisatie van interclubs en 

eventuele provinciale en nationale tornooien. 

 

 Resultaten vooropgestelde doelstellingen 10.2.2

 

Indicator Werkjaar 2014 Werkjaar 2015 

# bijgeschoolde krolfbegeleiders 139 63 

# deelnemers introductiedagen 132 208 

# geopende krolfterreinen 5 8 

# deelnemers krolfterreinen 2625 1546 

# deelnemers lokale krolfkampioenschappen 150 208 

# krolfinitiaties binnen S-Sport vzw 10 11 

# sportclubs met duurzaam krolfaanbod  7 

 

S-Sport vzw evalueert het project over het algemeen zeer positief. S-Sport vzw tracht 

steeds met innovatieve laagdrempelige projecten op de proppen te komen, en is hier met 

krolf zeker opnieuw in geslaagd. S-Sport vzw heeft krolf actief kunnen lanceren in 13 

steden en gemeenten, een mooi resultaat. Hierbij bereikte S-Sport vzw samen met haar 

partners ruim 5000 deelnemers verspreid over de 5 Vlaamse provincies. 
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 Evaluatie door de partnersteden 10.2.3

Na elk projectjaar werd een evaluatiegesprek gehouden met de steden en gemeenten 

waarmee S-Sport vzw had samengewerkt. Daarbij kwamen volgende belangrijke zaken 

naar boven: 

• Het contact met de sportdienst was altijd rechtstreeks met de 

seniorensportconsulent van de gemeente. 1 aanspreekpunt hebben per partner bleek een 

belangrijke voorwaarde voor een goede samenwerking. 

• Verspreiding van krolf naar andere doelgroepen liep overal wat moeizaam, de 

doelgroep senioren werd wel vlot bereikt. 

• Goede samenwerking met S-Sport vzw. Deze vlotte samenwerking is vaak wel sterk 

afhankelijk van het tijdsbestek en de motivatie van de sportdienst. 

• S-Sport vzw heeft door dit project ongetwijfeld haar naambekendheid versterkt in 

de gemeenten en steden waar het project gelanceerd werd. 

• Krolf werd als nieuwe sport overal zeer goed onthaald. Alle steden zetten de 

werking rond krolf structureel verder na dit projectjaar en zullen andere doelgroepen 

proberen aan te spreken. 

• Sommige steden overwegen een permanent krolfterrein aan te leggen. 

• De meeste steden en gemeenten kopen extra krolfmateriaal aan via S-Sport vzw. 

 

Het project werd door alle betrokkenen als zeer positief geëvalueerd. Overal werd krolf 

onthaald als een ideale laagdrempelige sport om mensen op een leuke manier bij elkaar te 

brengen en te werken aan hun gezondheid binnen een toffe sociale context. We kregen 

veel positieve reacties van onze eigen S-Sportclubs, waarvan een aantal ondertussen krolf 

opgenomen hebben binnen hun sportaanbod. Ook de sportdiensten gaven aan dat ze krolf 

zien als een opportuniteit om mensen op een laagdrempelige manier aan sport te laten 

doen. De mogelijkheid om het spel zowel recreatief als competitief aan te bieden, zien zij 

zeker ook als een meerwaarde. Intussen werd reeds 2 jaar een vlaams krolfkampioenschap 

georganiseerd, waar alle geïnteresseerde krolfers het binnen een recreatieve competitie 

op 1 dag tegen elkaar kunnen opnemen. In 2015 ging dit door in Gent, in 2016 in Boom. 

 

 Stand van zaken # krolfleden en # sportclubs die krolf10.2.4

 aanbieden binnen S-Sport vzw 

In totaal heeft S-Sport vzw 105 krolfleden en zijn er 8 sportclubs waar krolf in het 

sportaanbod is opgenomen. 
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10.3  Evaluatie bocciaproject Recreas vzw 

Omdat binnen het bocciaproject van Recreas vzw een specifieke methodiek werd 

gehanteerd om boccia te introduren bij zowel de eigen sportclubs als bij externe 

organisaties, leek het aangewezen deze methodiek even toe te lichten, aangezien werd 

bekeken of deze kan gebruikt worden in het toekomstige krolfproject. 

 

 Projectinhoud en projectverloop 10.3.1

Boccia is een vorm van pétanque en kan zowel recreatief als in wedstrijdverband 

beoefend worden. De sport wordt al zittend gespeeld en kan door mensen met een 

(ernstige) beperking beoefend worden. Wedstrijden speel je individueel, in pair (2 tegen 

2) of in teamverband (3 tegen 3), eventueel met hulpmiddel zoals de werpgoot. 

Het doel van het project was voor Recreas vzw 3-ledig: 

• Tegen 2016 wilde Recreas vzw boccia integreren in elke aangesloten sportclub met 

 een pétanque- en/of sjoelaanbod. 

• Meer aangesloten clubs bieden de erkende handicapspecifieke sporttak boccia aan. 

• Recreas vzw promoot de handicapspecifieke sporttak boccia en breidt haar werking 

 uit.  

Om deze doelstellingen te realiseren werd boccia zowel bij de aangesloten clubs 

geïntroduceerd als bij externe organisaties, voorzieningen, scholen,… 

Bij de aangesloten sportclubs: 

Lesgevers en clubbestuurders van Recreas vzw kregen de kans een opleiding boccia te 

volgen en er werden zo veel mogelijk initiaties boccia in de sportclubs gegeven om de 

interesse te wekken bij de leden. De club krijgt na de opleiding/initiatie een bocciaset 

mee die gratis kon worden gebruikt tot het einde van het jaar. De club beslist nadien of 

zij de set aankoopt of teruggeeft aan Recreas vzw. 

Bij externen: 

Om ook externe organisaties bij het bocciaproject te betrekken werd een flyer gemaakt 

en verspreid naar externe organisaties, scholen, voorzieningen,… Op vraag werd door de 

provinciale medewerkers een initiatie boccia aangeboden voor minimaal 19 

geïnteresseerden. Naast een lesgever werd ook een brochure met spelvormen voorzien, 

voldoende bocciasets en het nodige randmateriaal. Indien men op regelmatige basis 

boccia wenst aan te bieden en ook na de initiatie wenst gebruik te blijven maken van één 

boccia set, dient men als club bij Recreas vzw aan te sluiten. 

 



93 
 

 Huidige stand van zaken # boccialeden en # sportclubs die10.3.2

 boccia aanbieden binnen Recreas vzw 

Op dit moment spelen 815 personen boccia in één van de 19 sportclubs die boccia 

aanbieden. 18 van deze sportclubs zijn nieuw opgestarte sportclubs dankzij het 

bocciaproject. 

 

10.4  Conclusies 

• Gezien het succes van krolf bij de doelgroep senioren, doet de opportuniteit zich 

voor deze sport ook te introduceren bij de doelgroep van het huidige Recreas vzw: 

personen met een beperking. Echter blijkt uit de evaluatie van het vorige krolfproject dat 

het niet evident is de sport tot bij deze doelgroep te brengen. Er zal dus nagedacht 

moeten worden over hoe krolf zodanig aan te passen zodat het ook ingang vindt bij deze 

doelgroep. Mits een aantal aanpassingen in de reglementen, het terrein,… moeten hier 

wel mogelijkheden zijn. Voorzieningen lijken een belangrijke partner om krolf bij deze 

doelgroep te introduceren. 

• Het verder uitbouwen van krolf binnen de seniorensportclubs van de  nieuwe 

multisportfederatie aan de hand van het aanbieden van initiaties in de clubs, zou een 

tweede doel van een nieuw project kunnen zijn. 

• Gezien de zeer belastende methodiek bij het eerste krolfproject, lijkt het 

aangewezen de methodiek aan te passen en de succesvolle methodiek reeds toegepast bij 

het bocciaproject toe te passen op het introduceren van krolf bij de doelgroep personen 

met een beperking. Hierbij kan gewerkt worden met het aanbieden van initiatielessen 

krolf, gegeven door opgeleide krolfbegeleiders. 
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11 Bijlagen 

Bijlage 1:Kwalitatieve analyse stakeholders 

Bijlage 2: Ronde tafels 

 

 

 


