
SD OD Actie Omschrijving Indicator 2021 2022 2023 2024

SD001
Tijdens de beleidsperiode zet S-Sport // Recreas in op de decretale norm van minimaal 10.000 subsidieerbare leden waarvan in minimaal 5 sporttakken minstens 1.000 subsidieerbare leden

ledentelling (5 sub. sporttakken) / maandelijkse monitoring, 

jaarlijkse rapportering

OD001 S-Sport // Recreas werkt aan een buffer in de vorm van een 6de sporttak van minstens 1.000 subsidieerbare leden en/of extra leden binnen de 5 sporttakken met 1000 

subsidieerbare leden
ledentelling (6de sporttak)

A0001 Werkgroep sporttakken samenstellen X

A0002 Inventarisatie verschillende doelgroepen/sporttakken en bepaling 6e sporttak X

A0003 Promotiecampagne uitwerken binnen welbepaalde sporttakken X X

A0004 Promotiecampagne uitrollen X X

A0005 Evaluatie promocampagne X

OD002 S-Sport // Recreas monitort jaarlijks de drop-out van clubs meting drop-out

A0006 Jaarlijks in kaart brengen van het aantal clubs dat niet opnieuw aansluit bij de sportfederatie X X X X

A0007 Clubs die hun lidmaatschap niet verlengen bevragen naar de reden X X X X

A0008 Clubs bevragen indien ledenaantal fors daalt X X X X

A0009 Evalueren en bijsturen van de aangeboden clubondersteuning X X X X

OD003 S-Sport // Recreas streeft naar een optimale clubondersteuning meting drop-out, tevredenheidsbevraging

A0010 Regionale sportclubondersteuners ondersteunen sportclubs op promotioneel, administratief en sporttechnisch vlak X X X X

A0011 Ontwikkelen van een onthaalbrochure voor potentieel nieuwe sportclubs X

A0012 Organiseren van interactieve contactmomenten met sportclubs om informatie en kennis te delen X X X X

A0013 Informatieoverdracht over essentiële en relevante thema's naar sportclubs X X X X

A0014 Zorgen voor een eenvoudige en vlotte afhandeling van verzekeringsdossiers X X X X

OD004 S-Sport // Recreas integreert Gezond en Ethisch Sporten (GES) binnen de aangesloten sportclubs # sportclubs met GES-beleid, ongevalsstatistieken

A0015 Sportclubs informeren en sensibiliseren over het thema GES X X X X

A0016 Sportclubs stimuleren om een club-API aan te stellen X X X

A0017 Sportclubs stimuleren om een gedragen integriteitsbeleid te voeren, door blauwdrukken voor de gedragscodes en het handelingsprotocol aan te bieden X X X X

A0018 Ongevalsstatistieken monitoren en preventiebeleid evalueren X X X X

SD002 S-Sport // Recreas organiseert en promoot recreatieve beweegactiviteiten met een verbindend karakter die voor iedereen toegankelijk zijn jaaractieplan

OD005 S-Sport // Recreas zet aan tot bewegen door het aanbieden van eendaagse activiteiten # eendaagse activiteiten per sporttak

A0019 Organiseren van een bewegingsaanbod voor de sporttak dans X X X X

A0020 Organiseren van een bewegingsaanbod voor de sporttak G-sport X X X X

A0021 Organiseren van een bewegingsaanbod voor de sporttak wandelen X X X X

A0022 Organiseren van een divers bewegingsaanbod voor diverse doelgroepen X X X X

OD006 S-Sport // Recreas zet aan tot bewegen door het aanbieden van meerdaagse activiteiten # meerdaagse activiteiten per sporttak

A0023 Organiseren van een sportief vakantieaanbod voor personen met een handicap X X X X

A0024 Organiseren van een sportief vakantieaanbod voor de actieve 50-plusser X X X X

OD007 S-Sport // Recreas promoot sportieve evenementen van externe organisaties # externe partners in kaart brengen

A0025 In kaart brengen van relevante evenementen X X X X

A0026 Samenwerkingen/gesprekken opstarten met de gekozen partners X X X X

A0027 Promoten van sportieve evenementen X X X X

SD003 S-Sport // Recreas zet in op kennisontwikkeling en het verwerven van vaardigheden bij haar vrijwilligers en personeelsleden  # VTS-gediplomeerden

OD008 Jaarlijks stijgt de VTS opleidingsgraad van de lesgevers jaarlijks # nieuw VTS-gediplomeerden

A0028 VTS-opleidingen promoten bij sportclubs en lesgevers X X X X

A0029 Optimaliseren van de registratie van lesgevers en diploma's X

A0030 Incentives voorzien voor clubs waar lesgevers een VTS-kwalificatie behalen X X X X

OD009 S-Sport // Recreas streeft naar een betere sporttechnische en bestuurlijke omkadering van haar sportclubs      tevredenheidsbevraging

A0031 Detecteren van opleidings- en bijscholingsnoden X X X X

A0032 Organiseren van opleidingen en bijscholingen X X X X

A0033 Promoten van externe opleidingen en bijscholingen X X X X

OD010 S-Sport // Recreas versterkt de expertise bij het eigen personeel # medew. die jaarlijks opl./bijsch. Volgt

A0034 Organiseren van opleidingen en bijscholingen voor haar personeelsleden X X X X

A0035 Stimuleren tot het volgen van externe opleidingen en bijscholingen X X X X

OD011 S-Sport // Recreas stimuleert haar vrijwilligers en personeelsleden tot het volgen van bijscholingen m.b.t. het thema GES # gevolgde GES opleidingen personeel/vrijw.

A0036 Implementeren van een GES-beleid in de federatie- en sportclubwerking via promotie en informatie X X X X

A0037 Sensibiliseren van sportclubs om gezonde en ethische initiatieven uit te werken X X X X

A0038 Promoten van externe bijscholingen m.b.t. het thema GES bij haar vrijwilligers en personeelsleden X X X X

A0039 De federatie-API schoolt zich jaarlijks bij via een intervisiemoment/terugkomdag X X X X

SD004 Tijdens de beleidsperiode blijft S-Sport // Recreas inzetten op goed bestuur scorerapport goed bestuur

OD012 S-Sport // Recreas wil tegen het einde van de beleidsperiode hoger scoren op de harde indicatoren van goed bestuur evolutie score harde indicatoren

A0040 Jaarlijks opmaken van een actieplan goed bestuur o.b.v. het evaluatierapport van Sport Vlaanderen X X X X

A0041 Goed bestuur als vast agendapunt agenderen op elke bestuursvergadering X X X X

A0042 Uitvoeren van het jaarlijkse actieplan X X X X

OD013 S-Sport // Recreas zet in op de zachte indicatoren van goed bestuur evaluatie zachte indicatoren

A0043 Opmaken van de inspanningsverbintenis als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst X X X X

A0044 Jaarlijkse zelfevaluatie van de zachte indicatoren X X X X

A0045 Goed bestuur als vast agendapunt agenderen op elke bestuursvergadering X X X X

A0046 Uitvoeren van de inspanningsverbintenis X X X X

OD014 S-Sport // Recreas heeft aandacht voor GES binnen haar werking overzicht GES-inspanningen

A0047 Het Bestuur legt de samenstelling en bevoegdheden van het adviesorgaan vast X

A0048 Het adviesorgaan heeft jaarlijks zitting en levert op vraag van het Bestuur en/of API adviezen af X X X X

A0049 Het adviesorgaan evalueert jaarlijks de federatiewerking m.b.t. ethisch sporten X X X X

A0050 Communiceren en hanteren van de gedragscodes voor verschillende doelgroepen X X

A0051 Hanteren en evalueren van het handelingsprotocol voor het ontvangen en behandelen van meldingen van grensoverschrijdend gedrag X X X X

A0052 Aansluiten bij het Vlaams Sport Tribunaal waar tuchtprocedures behandeld worden X

SD005 Tijdens de beleidsperiode tekent S-Sport // Recreas jaarlijks in op 1 of meerdere beleidsfocussen intekenen # beleidsfocussen

OD015 S-Sport//Recreas organiseert sportkampen onder de beleidsfocus sportkampen # sportkampen
A0053 Promoten van het sportkampenaanbod met als doel een bezettingsgraad van minstens 75% te behalen op elk sportkamp X X X X
A0054 Organisatie van één of meerdere sportkampen X X X X
A0055 Ouders en deelnemers tijdig en correct informeren X X X X
A0056 Uitvoeren van een tevredenheidsmeting bij deelnemers en ouders na afloop van elk kamp X X X X
A0057 Evalueren van het sportkampenaanbod en bijsturen waar nodig X X X X

OD016 S-Sport // Recreas ondersteunt haar sportclubs in de uitbouw van een kwalitatief jeugdsportbeleid score kwaliteitsparameters JS
A0058 Sportclubs stimuleren om in te tekenen op het jeugdsportproject X X X X

A0059 Sportclubs begeleiden bij de uitvoering van hun jeugdsportbeleid met als doel een stijgende trend te realiseren in de vooropgestelde kwaliteitsparameters. X X X X

A0060 Clubs die kwaliteits - en/of kwantiteitsverhogende initiatieven nemen krijgen daarvoor een incentive X X X X

A0061 Bij de evaluatie en bijsturing van het jeugdsportproject wordt er specifieke aandacht besteed aan GES X X X X

A0062 Evalueren en bijsturen van de kwaliteitsparameters van het jeugdsportproject X X X X

Timing


