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VOORWOORD 
 
Beste leden van de Algemene Vergadering 
Beste leden 
Beste stakeholders 
 
Vorig jaar heb ik mijn voorwoord beëindigd met de melding dat het jaar 2019 een overgangsjaar zou worden. Na een 
moeilijk jaar 2018 met heel wat personeelsverloop en de daaruitvolgende problemen en uitdagingen, hebben we 
tijdens het voorbije jaar de draad opnieuw kunnen oppikken. 
 
We hebben, dankzij Christophe Coppens, de samenwerking met Robbe De Temmerman en de rest van het team, op 
administratief vlak heel wat kunnen bereiken. De boekhouding wordt niet langer meer op het kantoor te Berchem 
gevoerd, maar werd uitgegeven aan extern boekhoudkantoor “De Kleine Prins”. In de beginperiode zorgde deze 
overstap voor een aantal uitdagingen, het is namelijk de bedoeling dat de facturen en rekeningen op kantoor worden 
gescand en gecodeerd, waarna ze worden doorgezonden naar het extern boekhoudkantoor. Het heeft enkele 
maanden geduurd alvorens iedereen aan de nieuwe werking gewend raakte, maar dankzij het geduld van het team en 
van het boekhoudkantoor kunnen we momenteel spreken van een vlotte en efficiënte boekhouding. 
 
De sportieve resultaten van de topsporters die bij sneeuwsport Vlaanderen zijn aangesloten hebben het 
sneeuwsportlandschap een positieve boost gegeven. Zowel binnen snowboard als het skiën zijn mooie resultaten 
behaald door onze topsporters, zoals onder meer Sam Maes en Evy Poppe. 
 
Ook in Vlaanderen bruist de sneeuwsport. Er werden in 2019, behalve onze jaarlijkse Skicup van Vlaanderen prachtige 
evenementen georganiseerd voor jong en oud. Ik denk hierbij aan Rail ’n Snow dat in december heel wat volk naar 
Antwerpen heeft gelokt.  
 
Verder hadden we nog de Belgische Kampioenschappen in Val d’Isère, Snowfest in Zwitersland en veel andere 
geslaagde evenementen. 
 
Het jaar 2020 is het jaar waarin de nieuwe beleidsplannen moeten worden opgemaakt voor de komende vier jaar. 
Zoals ik vorig jaar reeds heb aangehaald zijn we, in samenwerking met de Raad van Bestuur en het team van SVl, nog 
druk aan het werk in verband met de praktische uitwerking van het project SVl 2.0. 
 
Het jaar 2020 zal eveneens het jaar zijn waarbij we een reorganisatie zullen moeten overwegen van de verschillende 
commissies. Samen met de clubs (zowel de recreatieve- als de competitieve clubs) moeten we werken aan een 
federatie die er staat voor de Vlaamse wintersportwereld. De mensen moeten hun voordeel zien in een aansluiting bij 
onze federatie. 
 
Het project SVl 2.0 zal mede aan de basis liggen voor het verdere beleid van Sneeuwsport Vlaanderen. Visie en missie 
werden uitgewerkt, en zullen worden omgezet in daden. Samen met de Raad van Bestuur werd hieromtrent een 
mooie werkgroep opgezet. 
 
Bij deze wens ik de leden van de Raad van Bestuur te bedanken voor hun inzet en hun medewerking tijdens het 
voorbije jaar. Samen met het team staan we sterk.  Het belangrijkste blijft immers de sneeuwsport in Vlaanderen op 
de kaart zetten, veel mensen aan het sneeuwsporten krijgen, en deze lid maken van onze federatie. 
 
 
De voorzitter 
Martine Dom  
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1. STRUCTUUR  
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1.1. RAAD VAN BESTUUR 

Sneeuwsport Vlaanderen wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste vijf bestuurders: 
de voorzitters van de verschillende commissies aangevuld met drie gewone mandaten die worden goedgekeurd door 
de AV. 
 
De bestuurders oefenen hun mandaat vrijwillig, zonder vergoeding, geschenken of Voordelen Alle Aard uit. 
Bestuurlijke uitgaven en onkosten worden uitsluitend vergoed als de grootte en de functionaliteit ervan kan 
aangetoond worden en mits akkoord van de RvB. Wie zetelt in de Raad van Bestuur wordt geacht steeds integer te 
werken en handelen en dit rekening houdend met de waarden en normen van Sneeuwsport Vlaanderen. 
 
Tijdens het boekjaar 2019 vonden volgende wijzigingen plaats: 

• Martine Dom werd herverkozen als voorzitter van de Clubcommissie. Op de AV van 19 mei 2019 werd haar 
benoeming als voorzitter bevestigd per stemming. Hierdoor wordt haar mandaat als afgevaardigde binnen de 
RvB van SVl met vier jaar verlengd. 

• Christophe De Groof werd herverkozen als voorzitter van de Freestylecommissie. Op de AV van 19 mei 2019 
werd zijn benoeming als voorzitter bevestigd per stemming. Hierdoor wordt zijn mandaat als afgevaardigde 
binnen de RvB van SVl met vier jaar verlengd. 

• Chris Masset werd verkozen tot voorzitter van de Technisch Alpijnse Commissie ad-interim. Op de AV van 25 
mei 2020 zal worden gestemd ter bevestiging van haar benoeming als voorzitter van de TAC. Bij goedkeuring 
wordt ook haar vierjarig mandaat als lid van de RvB van SVl bevestigd.  

 
In 2019 ontvingen de leden van de Raad van Bestuur noch vergadervergoedingen, noch onkostenvergoedingen voor 
hun prestaties ten aanzien van Sneeuwsport Vlaanderen. 
 
Daarnaast werden er in het boekjaar 2019 geen belangenconflicten vastgesteld binnen de Raad van Bestuur. 
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1.1.1. SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR 

Dagelijks bestuur 

Martine Dom, voorzitter 
Voorzitter Club Commissie 
marine@sneeuwsport.vlaanderen  
 
Christophe De Groof, secretaris 
Voorzitter Freestyle Commissie 
christophe@sneeuwsport.vlaanderen  

Verkozen bestuurders 

Serge Van Puyvelde, bestuurder 
serge@snowvalley-racingteam.be 
 
Michael Bouas, bestuurder 
michael@thecapitallink.com  
 
Willem De Wachter, bestuurder 
svl.willem@gmail.com  

Commissievoorzitters en afgevaardigden 

Stijn Urkens 
Voorzitter Topsportcommissie 
stijn@sneeuwsport.vlaanderen 
 
Chris Masset 
Voorzitter Technisch Alpijnse Commissie (ad-interim) 
chris.masset@skynet.be  
 
Dries Van Stevens 
Voorzitter Jeugdsportcommissie 
dries@zondal.be 
 
Kim Semadeni 
Voorzitter Opleidingscommissie 
kim.semadeni@gmail.com  
 

mailto:marine@sneeuwsport.vlaanderen
mailto:christophe@sneeuwsport.vlaanderen
mailto:serge@snowvalley-racingteam.be
mailto:michael@thecapitallink.com
mailto:svl.willem@gmail.com
mailto:stijn@sneeuwsport.vlaanderen
mailto:chris.masset@skynet.be
mailto:dries@zondal.be
mailto:kim.semadeni@gmail.com
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1.1.2. MANDATEN RAAD VAN BESTUUR 

Voornaam Naam 1e mandaat 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Michaël Bouas 20/03/2017   X    

Christophe De Groof 02/03/2015 X    X  

Willem De Wachter 26/03/2018    X   

Martine Dom 02/03/2015     X  

Christophe Lemeire 16/02/2012  X     

Chris Masset (ad-interim) ???     X  

Kim Semadeni 26/03/2018    X   

Stijn Urkens 20/03/2017   X    

Serge Van Puyvelde 26/03/2014    X   

Dries Van Stevens 21/03/2016  X     
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1.2. PERSONEEL 

Voornaam Naam Functie 

Maarten Avonds Trainer Topsportschool 

Childeric Bogaerts 
Trainer Topsportschool 
Recreatiemanager Snowboard 

Kevin Bronckaers Toptrainer Eliteteam Snowboard 

Christophe Coppens 
Communicatiemanager 
Marketingverantwoordelijke  
Beleidsmedewerker basiswerking 

Bart De Bie 
Opleidingsmanager 
Contactpersoon TO's 
SnowID bezieler 

Robbe De Temmerman1 
Administratief coördinator 
Beleidsmedewerker basiswerking 

Stijn Urkens 
Technisch Directeur Topsport 
Beleidsmedewerker snowboard  
Lid RvB KBSF 

Simon Vandepitte2 Rookie Trainer Snowboard 

 

1.3. COMMISSIES EN COMMISSIEVOORZITTERS 

Naam Voorzitter Sinds 

Clubcommissie Martine Dom december 2014 

Jeugdsportcommissie Dries Van Stevens oktober 2015 

Opleidingscommissie Kim Semadeni maart 2018 

Freestylecommissie Christophe De Groof augustus 2017 

Technisch Alpijnse Commissie Chris Masset (ad-interim) augustus 2019 

Topsportcommissie Stijn Urkens februari 2018 

 

  

 
1 Sinds 13 mei 2019 
2 Sinds 1 januari 2020 – maakte dus geen deel uit van het boekjaar 2019 
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1.4. CLUBS EN LEDEN 

1.4.1. AANTAL CLUBS 

Op onderstaande grafiek zien we de evolutie van het aantal clubs sinds 2012 waarbij we in 2019 drie nieuwe clubs 
mochten verwelkomen: 

• No Limit 3 

• Ski-Xpert 

• Trackx 
 
In 2019 zijn er geen ontslagnemende clubs. 
 

 
 
In 2019 noteren we onderstaande clubs: 

• Airborne Freeskiteam 

• Airness Ride Your Style 

• Antwerp Ski Team 

• ASP ski & snowboardschool 

• Casablanca Skiclub 

• Freestyle Team Snowvalley 

• Ice Mountain Racing Team 

• Indoor Ski Club 

• Koninklijke Skiclub Zondal 

• No Limit 

• Racing Team Aspen 

• Ski- en snowboard Travel White-Club 

• Ski-Xpert 

• Skibum online Skiing community 

• Skiclub Snow Valley 

• Skidôme Ski Team 

• Skimasters 

• Snowspirit 

• Sport Team Belgium 

• Sporty Ski en Snowboard 

• Trackx 

• We-Ski 

• Xbrigade 

• Yeti Ski school 

• (Provinciale skiclub) 
 

 
3 No-Limit trad in theorie al toe in 2018, deze werd echter niet vermeld op voorgaande AV. 
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1.4.2. AANTAL LEDEN PER CLUB4 
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1.4.3. SITUERING VAN DE CLUBS 

 

1.4.4. LEDEN PER GESLACHT 
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1.4.5. LEDEN PER LEEFTIJD 

 
 
 

1.4.6. EVOLUTIE LEDENAANTAL (INCLUSIEF PROVINCIALE SKICLUB) 
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1.4.7. AANTAL ONGEVALLENDOSSIERS 

Lichamelijke ongevallen: 81 
Burgerlijke Aansprakelijkheid: 1  
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2. BASISDOELSTELLINGEN 

SD001: SVl is het aanspreekpunt voor elke geëngageerde wintersporter en wordt aanzien als referentie in 
het Vlaamse wintersportlandschap. Via moderne communicatiemiddelen, gerichte promotionele 
activiteiten en innovatieve projecten laten we kennis doorstromen van competitiesport naar 
recreatie en creëren we zo een steeds groter wordend draagvlak. 

OD301 
Via een gevarieerd keuzengamma kinderen (U8) op regelmatige basis laten proeven van de 
snowboardsport 

OD401 Kwalitatief sterke lesgevers opleiden die zorgen voor een groter draagvlak voor de sector 

OD402 Lesgevers binden aan de federatie en hen de kansen bieden om mee te blijven evolueren 

OD404 Jongeren warm maken en houden op het recreatieve niveau van de ski en snowboard sport 

OD405 Meer naambekendheid genereren en het bereiken van meer leden en potentiële partners 

OD406 
Via ski en snowboard boekje het bereik naar de betrokkenheid van skiclubs, reisorganisaties en 
dergelijk vergroten 

OD003 
Online communicatie tools en kanalen optimaliseren voor de laatste technologische trends (mobile 
web, 2.0, social) 

OD004 Sneeuwsport Vlaanderen delegeert op gepaste wijze taken aan comités 

OD005 
De overlegorganen (werkgroepen, commissies) zijn vakexperten en afvaardigingen van clubs die op 
een constructieve manier de toekomst van de sport in goede banen leiden. 

OD006 
De beslissingsorganen (Raad van Bestuur / geschillencommissie) zijn vakexperten die verkozen worden 
binnen de commissie en daardoor zetelen i de Raad van Bestuur, aangevuld door verkozen actieve 
leden van de algemene vergadering. Samen stippelen ze het beleid van de federatie uit.   

OD007 
Sneeuwsport Vlaanderen staat garant voor een open en transparant bestuur, met specifieke aandacht 
voor het democratische principe en proportionele afvaardiging van alle stakeholders 

OD010 
SVl voert een preventief en reactief antidopingbeleid in lijn met het Antidopingdecreet en de Wereld 
Antidopingcode. SVl streeft een dopingvrije sport na en werkt daarbij nauw samen met NADO 
Vlaanderen. 

OD011 
SVl neemt maatregelen die nodig en wenselijk zijn om het kwaliteitsbeleid, preventiebeleid en 
reactiebeleid rond lichamelijke en seksuele integriteit te verbeteren, om risico’s te verkleinen en om 
incidenten te voorkomen en correct af te handelen 

OD103 Specifieke initiatieven en een communicatieplatform lanceren voor de doelgroep onder 10-jarigen 

OD104 
Scholenwerking uitbreiden op lagere-schoolniveau om meer kinderen in contact te brengen met onze 
clubs 

OD105 Sportkampenaanbod in kaart brengen 

OD106 Recreatieve werking Sneeuwsport Vlaanderen uitbreiden voor Alpine Ski 

OD306 Opstart Werking Cross 

OD307 Opstar Werking freeride 

OD308 
Instroom nieuwe freestyle-leden genereren door promoacties in combinaties / ter aanvulling van 
bestaande events die op sneeuwsporters betrekking hebben 
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SD002 Op Vlaams, Nationaal en Internationaal niveau is SVl een gerespecteerde partner die actief op 
zoek gaat naar duurzame samenwerkingsverbanden met andere federaties, overheidsinstanties, 
reisorganisaties, enz.… SVl wordt dankzij een flexibel en positief imago als bindmiddel aanzien 
tussen de verschillende stakeholders. 

OD304 
Sport specifieke kennis gebruiken om een aanbod te creëren voor de recreatieve snowboarder (van 
14j tot ) 

OD401 Kwalitatief sterke lesgevers opleiden die zorgen voor een groter draagvlak voor de sector 

OD403 Door samenwerking op internationaal vlak de referentie zijn en blijven qua kennis  

OD104 
Scholenwerking uitbreiden op lagere-schoolniveau om meer kinderen in contact te brengen met onze 
clubs 

OD105 Sportkampenaanbod in kaart brengen 

OD306 Opstart Werking Cross 

OD307 Opstar Werking freeride 

SD003 SVl is een moderne organisatie die gepassioneerde medewerkers flexibel laat functioneren binnen 
een systeem dat werkt met taken en verantwoordelijkheden in plaats van een klassieke 
vijfdagenweek - "9 to 5". Een light administratie met minimale basiskosten zorgt voor een gezond 
personeelsbeleid dat zekerheid biedt op lange termijn. 

OD403 Door samenwerking op internationaal vlak de referentie zijn en blijven qua kennis. 

OD001 
Online ledenplatform dat zo intuïtief mogelijk is en zo weinig mogelijk humane tussenkomst vereist 
voor een vlotte aansluiting, betaling en opvolging voor ledenverzekering, inschrijvingen en aankopen.  

OD002 
Up to date panel van communicatiekanalen om de club en leden zo snel en gemakkelijk mogelijk te 
informeren. 

OD003 
Online communicatie tools en kanalen optimaliseren voor de laatste technologische trends (mobile 
web, 2.0, social). 

OD004 Clubcommissie 

OD005 
De overlegorganen (werkgroepen, commissies) zijn vakexperten en afvaardigingen van clubs die op 
een constructieve manier de toekomst van de sport in goede banen leiden. 

OD006 
De beslissingsorganen (Raad van Bestuur / geschillencommissie) zijn vakexperten die verkozen worden 
binnen de commissie en daardoor zetelen i de Raad van Bestuur, aangevuld door verkozen actieve 
leden van de algemene vergadering. Samen stippelen ze het beleid van de federatie uit. 

OD008 Uitwerken en optimaliseren van de criteria rond Goed Bestuur. 

SD004 SVl voert een actief beleid op medisch, ethisch en ecologisch vlak. Een gezonde geest, in een 
gezond lichaam, in een gezonde leefwereld vormen de uitgangspunten voor een beleid dat gericht 
is op het sociale en familiale karakter van wintersport. 

OD009 
SVl wenst een efficiente procedure van schadesossiers van de leden en overzichtelijke analyse van 
jaarlijkse kwetsuren 

OD106 Recreatieve werking Sneeuwsport Vlaanderen uitbreiden voor Alpine Ski 
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SD005 Dankzij een verhoging van de eigen inkomsten en rationalisering van de uitgaven is de balans 
tussen eigen financiële inbreng en overheidssubsidies meer in evenwicht. De financiële impact van 
bepaalde beleidsfocussen/acties/activiteiten is een vast criteria in het beslissingsproces.  

OD008 Uitwerken en optimaliseren van de criteria rond Goed Bestuur 

OD405 Meer naambekendheid genereren en het bereiken van meer leden en potentiële partners 

OD101 Organiseren van Vlaams wedstrijdcircuit Alpine Ski 

OD102 Ondersteunen van wedstrijdbeoefening op Vlaams en nationaal niveau 

SD006 SVl staat in de eerste plaats voor een kwalitatief aanbod en dit zowel binnen de eigen acties als 
binnen de clubwerking, de competities en de opleidingen. Door in te spelen op de specifieke 
noden van de verschillende doelgroepen en rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken 
van elke leeftijdscategorie voorziet SVL een traject van levenslang wintersporten. 

OD302 
Een gevarieerd en continu aanbod van kwalitatieve snowboardactiviteiten organiseren en promoten, 
specifiek gericht op de doelgroep U12 

OD303 
Intensieve en kwalitatieve trainingsprogramma's voorzien, complementair aan het clubaanbod, om 
maximale doorstroom richting topsportschool te creëren in de leeftijdscategorie 12-14j 

OD305 
Uitbouwen van een gedifferentieerd en kwalitatief trainings- en wedstrijdaanbod per leeftijdscategorie 
om drop-out tegen te gaan (van 14j tot ...) 

OD306 Opstart Werking Cross 

OD307 Opstar Werking freeride 

OD308 
Instroom nieuwe freestyle-leden genereren door promoacties in combinaties / ter aanvulling van 
bestaande events die op sneeuwsporters betrekking hebben 

OD156 
Uitbouwen van een gedifferentieerd en kwalitatief trainings- en wedstrijdaanbod per leeftijdscategorie 
om drop-out tegen te gaan (van 14j tot) 

OD201 Competiewerking onderhouden en optimaliseren 

OD202 
Instroom nieuwe freestyle-leden genereren door promoacties in combinaties / ter aanvulling van 
bestaande events die op sneeuwsporters betrekking hebben 

OD401 Kwalitatief sterke lesgevers opleiden die zorgen voor een groter draagvlak voor de sector 

OD402 Lesgevers binden aan de federatie en hen de kansen bieden om mee te blijven evolueren 

OD404 Jongeren warm maken en houden op het recreatieve niveau van de ski en snowboard sport 

OD406 
Via ski en snowboard boekje het bereik naar de betrokkenheid van skiclubs, reisorganisaties en 
dergelijk vergroten 

OD407 Door het uitwerken van een nieuw opleidingstraject meer trainers en lesgevers opleiden  

OD408 Integratie van de VTS-opleiding in de topsportschool  

OD101 Organiseren van Vlaams wedstrijdcircuit Alpine Ski 

OD102 Ondersteunen van wedstrijdbeoefening op Vlaams en nationaal niveau 

OD103 Specifieke initiatieven en een communicatieplatform lanceren voor de doelgroep onder 10-jarigen 

OD104 
Scholenwerking uitbreiden op lagere-schoolniveau om meer kinderen in contact te brengen met onze 
clubs 

OD106 Recreatieve werking Sneeuwsport Vlaanderen uitbreiden voor Alpine Ski 

OD107 Topsportresultaten en erkenning nastreven in Alpine ski 
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2.1. ALPIJNS SKIËN 

OD101 Organiseren van Vlaams wedstrijdcircuit Alpine Ski 

A10101 Organiseren van Vlaams wedstrijdcircuit Alpine Ski 

 Doelstelling:  
Geen timing of planning, maar een continue bewaring van de operationele doelstelling doormiddel van deze actie.  

  

 Resultaten:   
7 heenrondes, 7 terugrondes: in totaal 14 wedstrijden met telkens 2 manches. Op het einde van het seizoen wordt de 
Vlaams Kampioen Indoor bekend gemaakt.  
 

 Evaluatie:  
Dit loopt nog steeds zeer organisch vlot en kwalitatief goed. In 2019 wordt elke clubcommissie wel beladen met de 
discussie of we dit circuit moeten inkrimpen of uitbreiden. Het aantal wedstrijden zit (qua planning en timing) bijna aan 
zijn maximum. Tijdens de Clubcommissie werd aangegeven dat voor verschillende atleten (en hun ouders) de planning te 
zwaar ligt. Er zouden te veel weekends worden gespendeerd aan telkens “maar” 1 wedstrijd. Zo hebben 2 clubs hun 
wedstrijden op dezelfde piste gepland om zo 2 wedstrijden in 1 weekend te kunnen afwerken. Dit maakt dat de atleten 
een weekend extra “vrij” hadden om te trainen in het buitenland of om buitenlandse wedstrijden aan te vatten.  
Naar komende jaren toe moet er worden bekeken hoe dit nog mogelijks vol te houden is met heen –en terugrondes, of we 
meer wedstrijden op eenzelfde dag zullen organiseren of niet. Momenteel hebben maar 2 clubs beginnen samenwerken 
om rond dit issue een constructieve oplossing te bouwen. Dit werd positief onthaalt, doch zijn er geen meerdere clubs 
dezelfde methode wensen te volgen. Het staat de clubs, in samenspraak met Clubcommissie en Technisch Alpijnse 
Commissie vrij om tot een zo goed mogelijke wedstrijdkalender te bekomen. 

A10102 Kwaliteit wedstrijdcircuits op peil houden en permanent evalueren 

 Doelstelling:  
Geen timing of planning, maar een continue bewaring van de operationele doelstelling doormiddel van deze actie. 
 

 Resultaten:  
Een status quo is op te merken in de aantallen competitielicenties. Elke TAC-commissie vergadering worden de 
opmerkingen besproken die zich tijdens bepaalde wedstrijden hebben voorgedaan. Na elke wedstrijd maakt de TD van die 
wedstrijd een wedstrijdverslag op. Alles wordt genoteerd en bijgehouden. Indien er klachten zijn, worden deze allereerst 
opgelost door de TD ter plaatse. Kan dit niet, dan wordt het op tafel gelegd tijdens een volgende TAC-
commissievergadering.  Dit wordt nauwkeurig bijgehouden en verslagen worden onderling gedeeld onder de clubs, ter 
extra informatie gaande over de Vlaamse wedstrijdcircuits. 
 

 Evaluatie:  
De kwaliteit wordt zeer streng bewaard tijdens de vele TAC-commissievergaderingen. Men kan altijd een juiste en tijdige 
consensus vinden, gesteund door de eigen reglementeringen, zo niet door deze van de FIS.  
Het is zeker te melden dat de voorzitter van deze commissie Christophe Lemeire, zijn ontslag heeft aangeboden. Christel 
Masset heeft deze rol half seizoen opgenomen. Sindsdien zijn er minder vergaderingen doorgegaan. Iets wat opgedreven 
zal worden wanneer de ad-interimvoorzitter op volle kracht kan meedraaien. 
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A10103 Commissiewerking optimaliseren en permanent evalueren 

 Doelstelling:  
Geen timing of planning, maar een continue bewaring van de operationele doelstelling doormiddel van deze actie. 

  

 Resultaten:  
Er zijn dit jaar 5 commissievergaderingen doorgegaan met de clubcommissie. De Technische Alpijnse Commissie sloot dit 
jaar af op 3 vergaderingen. Elk jaar trachten we 5 vergaderingen per commissie te laten doorgaan om de kwaliteit te 
vrijwaren. Er ontstaat een continue begeleiding van onze officials in het kader “without officials no sport”, zo zijn er 
bijscholingen en infomomenten voor officials. Ook hier wordt er samengewerkt met de cel opleidingen om deze topics ook 
mee te integreren in de theorielessen/brevetten of diploma’s te officialiseren via deze weg.  
 

 Evaluatie:  
Voor de clubcommissie bestaat geen groter engagement. Veelal zijn er een heleboel clubs aanwezig om mee te 
discussiëren over bepaalde topics, die dan op hun beurt worden in vraag gesteld bij de TAC of RvB. Zo ontstaat er een 
continue flow van informatie die overheen de commissies tot in de RvB terechtkomt en vice versa. 
 
Zo komt de “Dag van de Official” tot stand, de herwerking van het skicup reglement, de samenwerking met de cel 
opleidingen, enzovoort. Het is een kluwen van notules, discussies en inzichten, maar men slaagt er jaarlijks in om 
allerhande topics de nodige aandacht te schenken. 

A10104 Organiseren van een jaarlijkse prijsuitreiking 

 Doelstelling: 
Geen timing of planning, maar een continue bewaring van de operationele doelstelling doormiddel van deze actie. 
 

 Resultaten: 
Jaarlijks wordt er tijdens de Winter Closing overgegaan tot de prijzenuitreiking na de laatste Skicup van Vlaanderen. 
 

 Evaluatie: 
Telkens een leuke opkomst van renners, ouders en grootouders. Verder wordt hier niet meer volk op aangetrokken, ook 
niet meteen realistisch of geschikt.  
Dit jaar werd de Skicup van Vlaanderen specifiek genoemd als Dynastar Skicup van Vlaanderen. Dynastar is een 
gerenommeerd skimerk, die een positieve indruk nalaat bij onze doelgroep. Distributeur van dit merk kon dan ook de 
prijzen voorzien voor de prijsuitreiking. Zo kreeg elke 1ste plaats een dons jas (2nd layer) van het merk Protest, verder 
kregen de andere medaillisten prijzen gaande van competitie bescherming, tot skizakken, schoenzakken, rugzakken of 
reistassen. 
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A10105 Bijscholingen aanbieden voor vrijwilligers/officials 

 Doelstelling: 
Minstens twee bijscholing aanbieden  

  

 Resultaten:  
 Twee bijscholingen voor poortrechters werden georganiseerd; totaal 13 aanwezigen. 
 1 Technical Delegee-Forum werd georganiseerd te Brussel (vanuit FIS) 
 Verder kunnen de officials altijd rekenen op een individuele opvolging.  
 TD Forum; internationale bijscholing te Glasgow in het kader van FIS gerechtigde wedstrijdorganisatie.  
 Dag van de Official tijdens de Week van de Official, op 9 oktober 2019, werd georganiseerd ter bedanking van de 

officials. Ze werden uitgenodigd en getrakteerd op een brouwerijbezoek in Brouwerij De Koninck. Daarna kregen ze een 
korte zitting voorgeschoteld met apotheose een bedanking vanuit Sneeuwsport Vlaanderen. Iedereen ter plaatse kreeg 
een Survival kit voor officials. (Muts, thermosfles, buff, parkeerschijf, zonnecrème en lippenbalsem, allemaal gebrand 
met logo SVL) 
 

 Evaluatie:   
De wijze van bijscholen of opleiden van vrijwilligers wordt zeer positief onthaald. We blijven eens zo meer inzetten op de 
opvolging van deze vrijwilligers. We ondervinden dat men het ter harte apprecieert wanneer we hen jaarlijks bedanken. Dat 
zorgt voor een grotere motivatie om dit te blijven doen. Voor de sport, voor de kinderen.  
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OD102 Ondersteunen van wedstrijdbeoefening op Vlaams en nationaal niveau 

A10201 Vlaamse renners aansporen tot deelname aan het KBSF-wedstrijdcircuit 

 Doelstelling:  
Geen timing of planning, maar een continue bewaring van de operationele doelstelling doormiddel van deze actie. 

 

 Resultaten:  
Vlaamse renners worden, dankzij de clubwerking, continue aangespoord om deel te nemen aan de nationale wedstrijden in 
binnen- en buitenland.  
 

 Evaluatie:  
In totaal noteren we 69 Vlaamse licenties onder de Koninklijke Belgische Ski Federatie, waarvan 47 licenties in de categorie 
Alpijns Skiën, 15 in Snowboard en 7 in skicross.  
 
In 2019 zijn er 14 nieuwe KBSF-licenties afgesloten onder de 3 categorieën. 

A10204 Trainersbijscholingen in Alpine Ski organiseren (traçage, reglementeringen, trainingsprogramma's, 
wedstrijdprogramma's) 

 Doelstelling:  
Twee bijscholingen organiseren voor trainers in Alpiene Ski. 

  

 Resultaten:  
Er werden 2 traçagebijscholingen georganiseerd voor clubtrainers. Eén in Aspen en in één in Snow Valley. 
 

 Evaluatie:   
Vanuit het personeel en Dagelijks Bestuur wordt gewezen op een correctere kennisdeling zodat men in de toekomst ook 
minder discussies genereerd tussen wedstrijdleiding en trainers en/of ouders. Taak voor Technisch Alpijnse Commissie om 
hier een gestandaardiseerd document voor op te stellen, duidelijk en correct voor iedereen. 
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A10205 Overgang van atleet naar leraar/trainer faciliteren via aangepast opleidingstraject 

 Doelstelling:  
Het aanbieden van een aangepast opleidingstraject voor atleten binnen onze werking. 

  

 Resultaten:   
Na de oproep in de clubcommissies en de aparte communicatie naar clubs en leden hebben we in het jaar 2019 een 
aangepast opleidingstraject kunnen laten doorgaan. Dit met 6 deelnemers. Voor resultaten verwijzen we naar het 
werkingsverslag van Opleidingen. 
 

 Evaluatie:  
Deze actie werd zeer positief onthaald, daar vele atleten het normale opleidingstraject onmogelijk kunnen volgen wegens 
hun trainingsprogramma in het winterseizoen. Renners met 150 KBSF-punten (of minder) en de leeftijd hebben van 16 jaar 
mogen deelnemen aan dit aangepaste opleidingstraject.  
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OD103 Specifieke initiatieven en een communicatieplatform lanceren voor de doelgroep onder 10-jarigen 

A10301 In kaart brengen van alle bestaande initiatieven in Alpine Ski onder 10-jarigen 

 Doelstelling:  
In kaart brengen en promoten van alle bestaande initiatieven in Alpine Ski voor kinderen jonger dan 10 jaar. 
 

 Resultaten: 
Aantal jeugdsport bevorderende georganiseerde clubevents: 

 

 

 Evaluatie:  
Deze resultaten hebben we mogen ontvangen via het Jeugdsport Dossier en wijst op het aantal jeugdsport bevorderende 
georganiseerde events voor kinderen t/m 18 jaar. 
 
Voor events enkel onder de 10 jaar refereren we naar de Otto Theimer Cup, georganiseerd door Koninklijke Skiclub Zondal 
(jaarlijks een 100 deelnemers tijdens deze laagdrempelige open skiwedstrijd). 
 
Het blijft elk jaar moeilijk om bestaande initiatieven die enkel targetten op de leeftijdsgroep onder 10 jaar te vinden. Bij 
snowboard kunnen we dit wel bewerkstelligen omdat het materiaal daar perfect voor is op aangepast.  
 
We sporen de clubs ook aan om SnowID events op te zetten, hiervoor worden ze beloond. Echter is er slechts één club die 
hier mee aan de slag ging in 2019. Zolang deze datasets zo laag blijven, lijkt het ons onnodig om hier verder rond te werken 
in deze Olympiade. Indien elke club een event per jaar voor U10 organiseert maken we een geweldige stap dichter bij het 
aangroeien van onze leden U10. Echter merken we dat de clubs alreeds zeer druk bezig zijn om de basisclubwerking te 
bewerkstelligen. 
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A10303 Initiaties slalomskiën organiseren of faciliteren voor de doelgroep kleiner dan 10-jaar 

 Doelstelling:  
Drie initiaties organiseren voor doelgroep onder 10-jarigen. 

  

 Resultaten:   
Dit hebben we geïntegreerd in de clubwedstrijden van verschillende clubs (Zondal Racing Team, Ice Mountain Racing Team 
met hun mini club, etc.), Tijdens de Openbedrijvendag 2019 te Aspen is er de mogelijkheid geweest om aan een initiatie 
slalom deel te nemen. Voor zowel kinderen onder de 10 jaar als voor volwassenen, zeer laagdrempelig. We kunnen spreken 
over drie slalominitiatielessen die zijn doorgegaan voor kinderen onder de 10-jaar. 
 

 Evaluatie:  
We dienen het vermarkten van deze events in de toekomst anders aan te pakken. Deze events worden veelal vanuit de clubs 
georganiseerd met de steun van de federatie. Echter ligt er in de communicatie dan te weinig focus op het feit dat we 10-
jarigen targetten om te proeven van een initiatie slalomskiën. Enkel bij de Otto Theimer Cup is dit wel aan de orde.  
 
Stubbies zijn aangekocht door de federatie, clubs kunnen beroep doen op dit materiaal wanneer nodig. Doch blijft het een 
te hoge drempel om meteen kinderen te laten introduceren met het competitieskiën. We voorzien in de clubcommissie en 
de jeugdsportcommissie een bredere focus op dit geheel. 

A10304 Clubinitiatieven voor deze doelgroep belonen via jeugdsport 

 Doelstelling:   
Jaarlijkse evaluatie van de ingediende Jeugdsportdossiers. 

  

 Resultaten:   
Hier werd in het jaar 2018 duchtig over gedebatteerd in de jeugdsport commissie onder een rubriek jeugdinitiatieven voor 
jongeren onder 10 jaar. Daaruit is voortgevloeid dat we de SnowID, BF Inno en het progressieboekje voor kinderen, 
zouden ondersteunen vanuit de federatie in het jeugdsportdossier. Zijnde; organisatie van een SnowID event dat wordt 
gesteund vanuit de federaties met logistieke levering van tenten en banners en gratis SnowID’s. 
 
Grotendeels worden de jeugdsportevents georganiseerd ter aanwerving van kinderen rond 10 jaar, daar de wedstrijden 
beginnen vanaf acht jaar officieel. Doch zijn er al clubs die events organiseren voor kinderen van zes jaar tot en met 11 
jaar. Mooiste voorbeeld is de Otto Theimer Cup, georganiseerd door Zondal Racing Team. 
 

 Evaluatie:  
Seizoen 2017-2018 zagen we nog een daling in het aantal jeugdleden. Clubs brieften dat zij voldoende leden hadden, en 
zelfs ledenstops moesten inlassen omdat ze geen trainers meer konden inzetten, zodoende daalde het aantal jeugdleden 
in clubs.  
 
In 2019 zien we een heropflakkering. We stijgen naar bijna 500 jeugdleden en dit is te wijten aan de groei van enkele clubs 
die de focus van competitie naar recreatie hebben verlegd. Plus enkele nieuwe clubs die hun intrede niet hebben gemist 
(bv. Skimasters). Dergelijke clubs hebben ook meer baat bij het organiseren van SnowID-events, althans dat merken we 
op. De toekomst moet blijken of dit effectief het geval is. 
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OD104 Scholenwerking uitbreiden op lagere-schoolniveau om meer kinderen in contact te brengen met 
onze clubs 

A10401 Samenwerkingen aangaan met scholengroepen en SVS 

 

 Doelstelling:  
Uitrollen van de scholenwerking. 
 

 Resultaten:   
Koninklijke Skiclub Zondal en Ice Mountain Racing team organiseren steeds scholenwedstrijden met een gemiddelde van 
120 deelnemers op elke wedstrijd. Skiclub Casablanca is trekker om hier een scholencompetitie rond te bouwen in de 
toekomst. Zij staan in contact met MOEV om dit globaal overheen heel Vlaanderen trachten te organiseren. Als federatie 
staan we hier zeker achter en trachten we de partijen constructief samen te brengen. Echter zijn de gesprekken in 2019 
stilgevallen. 
 

 Evaluatie:  
De algemene samenwerking op Vlaams niveau is wat te betreuren. Clubs die al enige tijd een scholenwerking hebben 
opgebouwd staan niet te springen om naar een uitgebreider circuit te gaan waarmee meerdere clubs zich aansluiten. Als 
federatie trachten we de partijen constructief samen te brengen. Als de clubs hierin een andere visie op na houden, dan 
moeten we zoeken naar een andere oplossing om deze opportuniteit toch ten volle trachten te benutten. 
 
Spijtig is ook dat de herstructurering van SVS-MOEV ervoor zorgt dat zij de initiatieven niet steunen zoals dit vroeger het 
geval was. Ze hebben een meer sturende rol in het landschap en de uitvoerende rol kunnen ze niet meer waarmaken. 
Spijtig enerzijds, anderzijds een opportuniteit voor de clubs om hier het heft in eigen handen te nemen.  

A10402 Clubinitiatieven voor scholenwerking belonen via jeugdsportproject 

 Doelstelling:  
Jaarlijkse evaluatie van de ingediende Jeugdsportdossiers. 

  

 Resultaten:   
In de scores werd de scholenwerking mee opgenomen als de kans om een extra jeugdsport event te kunnen/mogen 
organiseren, met als resultaat het behalen van extra punten. 
 

 Evaluatie:   
Het jeugdsportreglement werd aangepast in 2018 en trad dus in voegen in het jaar 2019. De clubs die geen slagkracht 
hadden om deze scholenwerking op te zetten hebben we gemotiveerd door deze nieuwe deelcriteria ook te laten gelden 
voor een extra jeugdevent. Zodoende dat niet alleen de clubs met de jarenlange scholenwerking-ervaring enkel de punten 
kunnen scoren. Dit wordt positief onthaald, echter hopen we dat deze maatregel niet het doel zal missen in de toekomst. 
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OD105 Sportkampenaanbod in kaart brengen 

A10501 Sportkampenaanbod oplijsten en publiceren op een apart onderdeel van de website 

 Doelstelling: 
Updatedata; publicatie website. 

  

 Resultaten: 
Mits weinig inbreng van clubs, maar eerder van indoorpistes dienen we de focus van deze analyse te wijzigen. Bij een 
georganiseerd clubbezoek in de zomer van 2019 werd deze dataverzameling mee opgenomen in de bevraging. 
 
Elke indoor of kunstpiste organiseert steevast een sportkamp in de kerst-, de paas en de zomerperiode. Zo staat de teller 
op negen sportkampen in Vlaanderen, georganiseerd door Aspen, Snow Valley, Ice Mountain en Yeti kunstpiste. Daar deze 
kampen eerder van private aard zijn (met de focus op winstbejag), kunnen we deze niet opnemen in een eventkalender 
vanuit de federatie. We ondersteunen deze initiateven wel via onze sociale mediakanalen, mits deze events ter promotie 
van onze sport worden georganiseerd door erkende partners van de federatie.  
 

 Evaluatie: 
We hebben dit deels gerealiseerd, en het in kaart brengen is nog lopende. Daar we een commerciële invloed van de 
indoorpiste opmerken zonder doorstroming naar de clubs en niet de clubs zelf die tijd en energie vinden om 
sportkampen op te zetten, dienen we hierin een aparte aanpak te realiseren om de dataverzameling op te zetten. 
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OD106 Recreatieve werking Sneeuwsport Vlaanderen uitbreiden voor Alpine Ski 

A10601 Initiatieven kenbaar maken via gerichte promotie per doelgroep 

 Doelstelling:   
Kenbaar maken. 

  

 Resultaten:   
De SnowID is een perfecte tool met promotie doeleinden om het recreatieve luik binnen de Alpijnse Skiclubs uit te breiden. 
Via de mogelijkheid om in het Jeugdsportfonds hiermee events of initiatieven aan te koppelen kunnen de clubs extra 
gemotiveerd worden om de promotie per doelgroep op gang te brengen.  
 

 Evaluatie:  
De recreatieve werking van Sneeuwsport Vlaanderen is steeds meer belangrijk. Indien we het ledenaantal aanzienlijk 
wensen te verhogen dan blijkt deze doelgroep de perfecte target te vormen voor in de toekomst. Met het SnowID 
product maken we makkelijk connectie met recreatievelingen en zelfs met de clubs die een recreatievere werking zien 
zitten in de toekomst. 
 

A10602 Recreatieve werking van de clubs stimuleren en faciliteren via jeugdsport 

 Doelstelling: 
Gewicht recreatieve initiatieven opdrijven 

  

 Resultaten: 
Omdat we in 2018 deze actie niet hebben kunnen volbrengen hebben we dit jaar meteen de invoering volbracht in het 
jeugdsportdossier, alsook een significante weging toegepast op het deelcriterium. 
 

 Evaluatie: 
We dienen hier meer op toe te zien dat Jeugdsportdossier zijn vruchten afwerpt in deze materie. De SnowID events 
werden onvoldoende georganiseerd. Nochtans lijkt het ons een no-brainer, aangezien de federatie zelf deze events 
maximaal zal ondersteunen. 
 
Vanuit TAC kunnen de deelopdrachten worden gemaakt die de deelnemende clubs in het jeugdsport dossier dienen uit te 
voeren. Hier merken we nog steeds te weinig interesse van het TAC naar het Jeugdsportdossier.  
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2.2. OPLEIDINGEN 

OD107 Kwalitatief sterke lesgevers opleiden die zorgen voor een groter draagvlak voor de sector 

A40101 Organisatie workshops, toelatingsproeven 

Workshops en toelatingsproeven. We concluderen een slagingspercentage van 52 %. 
 

# Datum Plaats 
# Deelnemers # Geslaagden 

Ski Snowboard Ski Snowboard 

1 12/01 Wilrijk, Aspen 11 / 9 / 

2 20/01 Komen, IM 7 / 2 / 

3 27/01 Peer, SV 7 / 4 / 

4 02/02 Wilrijk, Aspen 14 6 5 3 

5 15/02 Komen, IM 9 3 9 2 

6 17/03 Komen, IM 7 9 8 4 

7 23/03 Wilrijk, Aspen 32 15 11 3 

8 25/05 Peer, SV 20 8 10 9 

       

9 8/09 Peer, SV 10 / 1 / 

10 13/09 Komen, IM 10 / 6 / 

11 21/09 Wilrijk, Aspen 18 11 11 4 

12 28/09 Landgraaf 11 / 1 / 

13 06/10 Komen, IM 9 7 5 4 

14 12/10 Wilrijk, Aspen 19 7 16 9 

15 17/11 Wilrijk, Aspen 24 / 10 / 

16 24/11 Komen, IM 13 6 3 6 

17 01/12 Peer, SV 16 6 8 4 

18 07/12 Wilrijk, Aspen 10 2 3 / 

Subtotaal 247 80 122 48 

TOTAAL 327 170 

 

* extra toelatingsproeven buitenland door docenten en trainers A ter plaatse. 
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Onderstaande grafiek geeft het aantal deelnemers aan de toelatingsproeven doorheen de jaren weer. 

 
 
Initiator ski, Module 3. 
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Instructeur B ski, Module 3. 

 
 
 
Initiator snowboard, Module 3. 
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Initiator snowboard, Module 3. 

 
 
 
Deelnemers Module 3 in vergelijking. 
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A40102  Organisatie cursussen ski en snowboard 

De gegevens m.b.t. opleidingscursussen zijn gebaseerd op alle cursussen van einde januari 2019 tem Kerst 2019. 
 
INITIATOR 
 

Balans 2019 praktijkcursus M3 Initiator Ski 

Datum Organisatie Plaats # dlnmrs # geslaagden % 

Nieuwjaar Sporty Nassfeld 8 7 87 

Lesvrijeweek KUL Wagrain 9 8 88 

Lesvrijeweek Odissee Wildkirchen 7 4 57 

Pasen 1 Snowmania Val Di Sole 30 25 83 

Pasen 2 SkiFriends Les 2 Alpes 13 13 100 

Pasen 2 Kriski Galtür/ ISchgl 18 15 83 

Augustus SVL Aspen, Wilrijk 6 6 100 

Herfst Kriski Stubai 20 16 80 

Herfst SkiFriends Kaprun 11 8 72 

Herfst Snowmania Kaprun 33 28 84 

Voor Kerst Flowtrack Gressoney 4 4 100 

Kerst SkiFriends Les 2 Alpes 17 13 76 

Totaal  176 147 84% 

 

Balans 2019 praktijkcursus M3 Initiator Snowboard 

Datum Organisatie Plaats # dlnmrs # geslaagden % 

Pasen 1 Snowmania Val Di Sole 13 9 69 

Pasen 2 Skifriends Les 2 alpes 8 5 62 

Herfst Skifriends Kaprun 7 4 57 

Herfts Snowmania Kaprun 6 3 50 

Totaal  34 21 61% 
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INSTRUCTEUR 
 

Balans 2019 praktijkcursus M3 Instructeur b Ski 

Datum Organisatie Plaats # dlnmrs # geslaagden % 

Pasen 2 Kriski Iscghl 13 9 69 

Pasen 2 SkiFriends Les 2 Alpes 7 5 71 

Kerst Skifriends Les 2 Alpes 10 4 40 

Totaal  30 18 60% 

 
 

Balans 2019 praktijkcursus M3 Instructeur b Snowboard 

Datum Organisatie Plaats # dlnmrs # geslaagden % 

Herfst Snowmania Kaprun 6 4 66 

Totaal  6 4 66% 

 

A40103  Organisatie van technische stages 

Voor de organisatie van technische stages werken we samen met onze partner-reisorganisatoren: 

 Kriski 

 SnowMania 

 Skifriends 

 Snowfriends 
 
De technische stages worden ingelast tijdens de Herfst-, Kerst- en Paasvakantie. De stages worden gedoceerd door 
Docenten, Trainers A of Instructeurs B. Het beoogde doel van de stages betreft het verbeteren van eigen techniek, de 
voorbereiding tot het behalen of het upgraden van een VTS Diploma. 
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OD402 Lesgevers binden aan de federatie en hen de kansen bieden om mee te blijven evolueren 

A40201  Organisatie bijscholingen 

GEORGANISEERDE BIJSCHOLINGEN SNEEUWSPORT VLAANDEREN 

Datum Onderwerp Locatie 

16/02/19 Workshop Freestyle Ski & Snowoard Snowvalley Peer 

13/02/19 Workshop waxen & slijpen Zwerver Herentals 

28/04 -1/05/19 Bijscholing gediplomeerde Hintertux Oostenrijk 

24/03/19 Workshop Freestyle Ski & Snowoard Ice Mountain Komen 

27/03/19 Voorbereiding Instructeur B Snow Aspen Wilrijk 

28/09/19 Voorbereiding Instructeur B Snow Aspen Wilrijk 

13/10/19 Bijscholing Dryslope Dry Slope Genk 

19/10/19 Workshop Jury Freestyle Aspen Wilrijk 

4/12/19 Workshop waxen & slijpen Zwerver Herentals 

10/12/19 Workshop Freestyle Ski & Snowoard Aspen Wilrijk 

 

 Er werden verschillende bijscholingen voor clubs en reisorganisaties gegeven rond onze SnowID; voor 
Airness, Travelwhite, … 

 De workshops freestyle die werden georganiseerd, waren een stuk minder succesvol dan afgelopen jaar. 

 De workshops waxen en slijpen zijn een succesverhaal, we bereiken er niet enkel relatief groot aantal leden 
mee, we betrekken ook nieuwe mensen in onze werking. Sterk punt aan deze workshops is dat we deze 
organiseren in samenwerking met onze partner-(winter)sportwinkels. 

A40202 Organisatie stages voor Credits 

 Paasvakantie 2019: Voorbereiding Skileraar te Les 2 Alpes, Frankrijk. 

 Herfstvakantie 2019: Voorbereiding Skileraar te Kaprun, Oostenrijk. 

A40203  Cursustekst module 3 aanbieden via de website 

Onze cursustekst wordt online te koop aangeboden in de webshop van ons ledenplatform: www.snowid.be/shop.  
  

http://www.snowid.be/shop
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OD403  Door samenwerking op internationaal vlak de referentie zijn en blijven qua kennis  

A40301 Bijscholingen en opleidingen personeel 

Robbe De Temmerman 
 Het nieuwe verenigingsrecht voor sportfederaties 
 Basismodule voor beginnende federatiemedewerkers 
 Jaarrekening leren lezen en begrijpen 
 VSF Inspiratiedag 
 Kennisplatform werken met dashboards 
 Kennisplatform PowerBI 

 
Christophe Coppens 

 Infomoment Shared Services kleine sportfederaties 
 Overlegmoment beleidsplan in de praktijk 
 Overlegmoment beleidsfocus jeugdsport 
 Bijscholing “Je sport in de pers” 
 Overlegmoment ledenbinding 
 VSF Inspiratiedag 
 Bijscholing “Profileer je sportfederatie” 

 
Stijn Urkens 

 VSF Inspiratiedag 
 Traject hedendaags leidinggeven 
 Bijscholing sporttechnische inspiratie voor federaties 
 Opleidingstraject Technisch Directeur 

 
Childeric Bogaerts 

 Projectmanagement: Agile & Scrum 
 Studiedag onderzoeksplatform, Sport Vlaanderen 
 Innovatief Sportcongres 2019, Sport Vlaanderen 

 
Maarten Avonds 

 Opleidingstraject coaches 
 Shapeclinic 
 Atletenvolgsysteem 
 Bijscholing krachttraining: circuittraining kracht 
 Vlaams Coaches Platform ‘Presteren onder druk’ 
 Bijscholing dryslope 
 Bijscholing krachttraining: gebruik van swissball en periodisering in basketbal 

 
Kevin Bronckaers 

 Opleidingstraject coaches, Sport Vlaanderen 
 Shapeclinic, Sneeuwsport Vlaanderen 
 Vlaams Coaches Platform ‘Presteren onder druk’ 
 Sporttechnische module instructeur B snowboard, VTS 
 Disciplineoverschrijdende module instructeur B Alpijns skiën/Snowboard, VTS 

 
Bart De Bie 

 Docentenbijscholing Module 3: basisschool, Aspen 
 Docentenbijscholing Module 3, Zermatt  
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A40302 Bijscholingen en opleidingen voor docenten 

GEORGANISEERDE BIJSCHOLINGEN SNEEUWSPORT VLAANDEREN 

Datum Onderwerp Locatie 

25/08/19 Docenten bijscholing Module 3: basisschool Aspen Wilrijk 

9/11/19 – 11//11/19 Docenten bijscholing Module 3 Zermatt Zwitserland 

 

 In Aspen betrof het een bijscholing rond de basisschool. Hier werden de violen gelijkgestemd op gebied van 
de demo’s en de toelatingsproef. Jammer dat er geen snowboard docenten aanwezig konden zijn. 

 16 docenten ski namen deel aan de bijscholing in Zermatt, de bijscholing was zeer nuttig en gaf ons het 
inzicht dat we als niet Alpijns ski land goed bezig zijn met onze opleidingen. Er namen geen snowboard docenten 
deel aan het bijscholingsweekend. 
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OD 404 Jongeren warm maken en houden op het recreatieve niveau van de ski en snowboard sport 

A40401 Ontwikkeling, lancering, verankering van een ski/snowboard diploma, groeiboekje 

Voor dit verslag verwijzen we naar de rapportering van de Beleidsfocus Innovatie: SnowID. 

OD 405 Meer naambekendheid genereren en het bereiken van meer leden en potentiële partners 

A40501 Promotie opleidingen en bijscholingen via allerlei kanalen  

Voor de promotie van onze opleidingen zetten we sterk in op sociale media Facebook en Instagram. Ook 
communiceren we enkele keren per jaar via een nieuwsbrief die rechtstreeks gericht is aan alle gediplomeerde leden. 
 
Vanzelfsprekend wordt de promotie en communicatie van onze opleidingen en bijscholingen ook opgenomen op onze 
website en trekken we de lijn door via brochures en media van onze partner-reisorganisatoren en partner-
(winter)sportwinkels. 
 
Verder zijn we ook visueel aanwezig op de verschillende Vlaamse indoorpistes. 
 
Twee voorbeelden van de visuals die worden ingezet bij de communicatie van onze opleidingen: 
 

     
  

https://www.facebook.com/SneeuwsportVlaanderen/
https://www.instagram.com/sneeuwsportvlaanderen/
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A40502 Maken van promo filmpjes 

In 2019 werd geen (nieuwe) promofilm gelanceerd. We zetten nog steeds het materiaal van voorgaande jaren in. 
 
www.facebook.com/SneeuwsportVlaanderen/videos/890982414390275/ 
 

A40503 T-shirts, gadgets, uitwerken, maken, … 

Cursisten kregen tijdens het afgelopen werkingsjaar niet alleen een gratis T-shirt, maar ook een 
lippenbalsem/zonnecrème, Sneeuwsport Vlaanderen sticker en de “Sneeuwsport Vlaanderen Pistemap van 
Vlaanderen”. 

OD406 Via ski en snowboard boekje het bereik naar de betrokkenheid van skiclubs, reisorganisaties en 
dergelijk vergroten 

A40601 Contacten leggen bij nieuwe skischolen, clubs, reisorganisaties, … 

Voor dit verslag verwijzen we naar de rapportering van de Beleidsfocus Innovatie: SnowID. 

A40602 Bijscholing Ski/snowboard boekje 

Voor dit verslag verwijzen we naar de rapportering van de Beleidsfocus Innovatie: SnowID. 

OD407 Door het uitwerken van een nieuw opleidingstraject meer trainers en lesgevers opleiden  

A40701 Herwerken en uitwerken cursusteksten leraar opleiding 

In 2017 zijn de drie praktijkweken Module 3 van de nieuwe opleiding Skileraar doorgegaan te Les 2 Alpes tijdens de 
Paasvakantie en te Kaprun tijdens de Herfstvakantie. 
 
Ondertussen zijn er 5 gediplomeerde Skileraars, anderen zijn nog aan de opleiding bezig (skiproeven met tijdsmeting). In 
2019 noteren we dus één gediplomeerde extra ten opzichte van 2018. 

A40702 Uitwerking Trainer B / Trainer A 

Gesprekken voor nieuwe stramienen Trainer B opgestart met de VTS. 
  

http://www.facebook.com/SneeuwsportVlaanderen/videos/890982414390275/
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OD408 Integratie van de VTS-opleiding in de topsportschool  

A40801 Organisatie verkorte versie module 3 in 3de graad 

Gesprekken zijn opgestart. 

A40802 Organisatie module 2a en 2b in de 3de graad  

Gesprekken zijn opgestart. 
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2.3. FREESTYLE 

OD 301  Via een gevarieerd keuzengamma kinderen (U8) op regelmatige basis laten proeven van de 
snowboardsport 

A30101:  Opstarten & uitbouwen online community die fungeert als basis/referentiekader, gericht op ouders 

 Doelstelling: 
Ouders via een online community betrekken bij snowboarden. Hier kunnen ze informatie en ervaringen met elkaar delen. 
Communicatie tussen ouders stimuleren via de community door foto’s en filmpjes te delen. Er worden tal van zaken gepost; 
kindvriendelijke skigebieden, materiaal te koop, tips over lessen, evenementen of andere activiteiten van snowboarden en 
meer. 
 

 Resultaten: 
De online community heeft een stijging gemeten van 78 nieuwe leden. Van 240 in 2018 naar 318 in 2019. Uit analyse 
(zie bijlage) ondervinden we dat 90% van de leden tussen 25-44 jaar is. Het merendeel (122 van 427) zijn vrouwen 
tussen 35 en 44 jaar. Qua regio komen de meeste leden uit Antwerpen, gevolgd door Brugge, Leuven, Gent, Roeselare 
en Kortrijk. 408 komen uit België en de overige 19 uit de rest van de wereld. 
 
Voor meer details hieromtrent verwijzen we naar de beleidsfocus Innovatie: Kids & Parents. 
 

 Evaluatie: 
We kregen enkele heel leuke getuigenissen binnen (zie bijlage). Ook uit de tevredenheidsenquête (zie bijlage) kunnen 
we een algemene tevredenheid meten. Uiteraard zijn er nog werkpunten, maar dat horen we graag om uit onze 
fouten te leren en nog sterker te worden. Op naar de komende jaren! Met dank aan Sport Vlaanderen. 

A30102: Aangaan van partnerships met reissector om een gevarieerd aanbod te creëren 

 Doelstelling: 
De reissector stimuleren voor een groter aanbod aan snowboardreizen voor kinderen. Materiaal voorzien of een activiteit 
aanbieden voor kinderen van 3-6 jaar. Een eerste kennismaking met snowboarden op een leuke manier. 
 

 Resultaten:  
Uit de enquête concluderen we dat er vraag is naar een Kids & Parents reeks in het buitenland, dus dat is goed 
nieuws. Hier vloeit onze samenwerking met touroperator Flowtrack Family uit voort. In 2019 organiseerde deze 
reisorganisator een Kids & Parents editie in het buitenland.  
 

 Evaluatie: 
Het partnership tussen Decathlon, Aspen, Flowtrack en Sneeuwsport Vlaanderen is een succesverhaal. We hadden een 
tussentijdse evaluatie met alle partners en de feedback was positief.  We kijken samen uit naar de samenwerking voor de 
komende jaren. 
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OD 302  Een gevarieerd en continu aanbod van kwalitatieve snowboardactiviteiten organiseren en 
promoten, specifiek gericht op de doelgroep U12 

A30201:  Opstarten & uitbouwen online community die fungeert als basis/referentiekader, specifiek gericht 
op kinderen 

 Doelstelling: 
Kinderen op een leuke manier informeren over de verschillende mogelijkheden tot snowboarden in België of op vakantie. 
Ze met de sport ook betrekken naast de piste. Een overzichtelijke website met een kids luik. 
 

 Resultaten: 
In 2019 werd geen verdere actie ondernomen rond deze doelstelling. We wensen dit in 2020 wel te realiseren. 
 

 Evaluatie 
N.v.t. 

A30202:  Optimaliseren van de werking van de Kids Clubs om doorstroom naar Freestyle Club te genereren 

 Doelstelling:  
De kinderen van de Kids Club klaarstomen voor de Freestyle Club. De drempel lag te hoog waardoor er voordien te weinig 
instroom was. De Kids Club vangt dit op door de kinderen hierop voor te bereiden. Een kwalitatieve doorstroom. Zij werken 
op een veilige wijze aan techniek en de eerste stappen in freestyle. 
 

 Resultaten: 
Het is in 2019 ongelofelijk hoe een groot netwerk/bereik we hebben met kids en snowboarden in Vlaanderen dankzij 
het innovatief project Kids & Parents, mogelijk dankzij de steun van Sport 
Vlaanderen. Drie jaar geleden wist niemand dat je onder de zes jaar kon snowboarden en nu hebben er al bijna 300 
kinderen deelgenomen aan vier lessen op de sneeuw! Dit is exact waar we wilden staan met het Kids & Parents 
project. 
 

 Evaluatie: 
De samenwerking tussen het Kids & Parents en de clubs wordt ieder jaar sterker. Er is kruisbestuiving tussen indoor 
sneeuwbaan/clubs/lesgevers en ouders. We proberen steeds te werken met lesgevers die nauw verbonden zijn met 
lesgeven aan de indoor sneeuwbaan en/of de club. Zij zijn het beste aanspreekpunt voor verdere doorstroom. 
 
Na drie jaar merken we de eerst resultaten van kinderen met vraag en/of doorstroom naar de clubs. De eerste generatie 
kinderen dat drie jaar geleden op hun drie jaar gestart zijn, zijn nu op hun zes jaar klaar om in te stromen in de club. Hier 
willen we nog sterk(er) op inzetten. Via diploma, mail en mondeling wordt er reeds naar de clubs verwezen, maar we willen 
deze drempel nog verlagen. Het Kids program binnen de clubs is hiervoor de gelegenheid. Momenteel zijn er twee op de 
drie clubs dat een Kids program draaien waar kinderen vanaf zes jaar kunnen instromen. In 2020 zou de derde club een Kids 
program starten. Het is een beginnend programma waar de kids vanaf zes jaar voor het eerst terecht kunnen zonder ouders. 
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A30203:  Opzetten samenwerking met multi-sportfederaties 

 Doelstelling: 
Samenwerking met multi-sportfederaties om Rookiecamps te organiseren. Het werk van Sneeuwsport Vlaanderen 
optimaliseren door een samenwerking. Administratieve en logistieke zaken van de Rookiecamps uitbesteden en extra 
promo maken via de multi-sport federaties. 
 

 Resultaten: 
In 2019 werden er geen verdere acties ondernomen rond deze doelstelling. We wensen dit in 2020 wel te realiseren. 
Het contact met FROS en SPORTA blijft nog wel bestaan. 
 

 Evaluatie 
N.v.t. 
 

A30204:  Optimaliseren van de doorstroom vanuit recreatieve snowboard zomerkampen naar Kids club 
a.d.h.v. scouting 

 Doelstelling: 
Optimaliseren van de doorstroom vanuit recreatieve snowboard zomerkampen naar Kids club. 
 

 Resultaten: 
In 2019 werden er geen verdere acties ondernomen rond deze doelstelling. Wordt bekeken in 2020. 
 

 Evaluatie 
N.v.t. 
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OD303  Intensieve en kwalitatieve trainingsprogramma's voorzien, complementair aan het clubaanbod, 
om maximale doorstroom richting topsportschool te creëren in de leeftijdscategorie 12-14j 

A30301:  Organisatie eigen trainingsstages indoor gericht naar de competitie rider 

 Doelstelling: 
Kwalitatieve trainingsweken organiseren onder de noemer ‘rookie camps’. Hierbij worden talentvolle kinderen uit de 
clubs opgepikt. Bedoeling is om deze rookies, onder begeleiding van gediplomeerde trainers, zoveel mogelijk ervaring 
te laten opdoen. D.m.v. vier indoor- en vier outdoor rookie camps is er een ruim aanbod aan trainingen voorzien. Dit 
jaar werd er tijdens de binnenlandse kampen geprofiteerd van een maximale wisselwerking tussen de dryslope en de 
indoorpistes. In het buitenland hebben de rookies kunnen proeven van hun eerste internationale jeugdwedstrijden.  
 
Binnen de rookies is er een selectieproces op gang gekomen om op die manier een select groepje kinderen intensiever 
te kunnen begeleiden. Dit is tevens de eerste aanzet geweest richting het Intensive Rookie Program dat sinds 2020 
lopende is. Tijdens de schoolvakanties zijn de rookies, zowel in het binnenland als het buitenland, nog steeds welkom. 
 

 Resultaten: 
In 2018 stonden drie indoor en drie outdoor rookie camps op het programma. Het aantal trainingsweken is dus 
toegenomen. Het grote verschil tussen 2018 en 2019 is vooral de toename aan talentvolle jongeren met oog op een 
eventuele instap in de topsportschool. 
 

 Datum Plaats Aantal deelnemers 

Indoor 2019 

01/07 - 05/07 Snow Valley  7 extern 

19/08 - 23/08 Aspen 7 intern 

26/08 - 30/08 Kattevennen 6 intern, 2 extern 

28/10 - 01/11 Kattevennen 9 intern, 3 extern 

 Datum Plaats Aantal deelnemers 

Outdoor 2019 

09/02 - 16/02 Innsbruck 7 (GTT) 

02/03 - 03/03 Mayrhofen (wedstrijd) 17 (GTT, rookies, junioren) 

04/03 - 09/03 Innsbruck 15 (GTT, rookies, junioren) 

07/04 - 14/04 Laax 13 (GTT, rookies) 

27/04 - 28/04 Hintertux (wedstrijd) 6 (GTT) 

29/04 - 04/05 Stubai 6 (GTT) 

 

 Evaluatie: 
Deze kampen zijn cruciaal voor de talentontwikkeling en voorbereiding op de topsportschool. De kinderen worden 
voorbereid op sporttechnisch vlak. Hiernaast wordt ook gewerkt aan een fitte en gezonde levensstijl. Gevarieerde 
voeding, blessurepreventie, onderhoud materiaal en meer. Er wordt ook gewerkt aan een afgewerkte tool om de 
criteria nog beter af te lijnen. Hiervoor werken we nauw samen met de trainers van de club en de kampen. 
 
De kampen blijven een vitale schakel in de talentontwikkeling en de opvolging van de talentrijke jonge riders. Er wordt 
steeds gezocht naar een zo groot mogelijke kwaliteit. Naar programma toe betekent dit dat naast het snowboarden 
ook tijd gemaakt wordt voor aanvullende bewegingsactiviteiten zoals skateboarden en trampolinespringen.  
 
Een belangrijk werkpunt in functie van de kwaliteit zijn de trainers en de opvolging van de jonge riders. We beschikken 
over voldoende en hoogopgeleide trainers (Trainer A). De grote verscheidenheid aan trainers waarmee gewerkt 
wordt, zorgt voor moeilijkheden in de continuïteit van de stages. In functie daarvan werd een eenvoudig 
atletenvolgsysteem opgezet om de evolutie van de riders bij te houden. Naast deze trainingsverslagen wordt telkens 
een briefing gedeeld om zo goed mogelijk het individuele leertraject van elke rider te blijven aansturen. 
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A30302:  Contactmomenten freestyle club: doorstroom van kennis top to bottom, van topsport naar de 
freestyle clubs, via trainersmeetings. 

 Doelstelling: 
Coherent samenwerken binnen federatie en club. Bijscholing organiseren zodat de trainers en federatie op dezelfde 
lijn zitten. Trainersbijscholing aanbieden met de nieuwste tricks en tips. Brainstormen om ideeën samen te leggen. 
 

 Resultaten: 
De federatie is regelmatig gaan observeren bij de clubs en clubtrainers. Contact behouden, kids observeren en 
bijpraten met de trainers. Er worden ook soms filmpjes of foto’s gemaakt als extra promo voor de club. Er werden ook 
meetings gepland om het einde van het seizoen te evalueren.  
 
De federatie is regelmatig gaan observeren bij de clubs en clubtrainers. Contact behouden, kids observeren en 
bijpraten met de trainers. Er worden ook soms filmpjes of foto’s gemaakt als extra promo voor de club. Er werden ook 
meetings gepland om het einde van het seizoen te evalueren.  
 
Om de drie contactmomenten per club te realiseren werden een aantal initiatieven genomen: 

 Een bijscholing voor clubtrainers. 

 Een opleiding initiator snowboard, gericht op de clubtrainers. 

 De aanstelling van contacttrainers vanuit de topsportwerking voor elke club. Deze trainers fungeren als een 
aanspreekpunt voor de clubs, maar kunnen ook rechtstreeks in de clubs kennis aanbrengen en delen. 

 Startmoment met de clubs. 

 Integratie van clubtrainers in de rookie- en topsportwerking. 

 Bijscholing voor shapers van het snowpark. 
 

 Evaluatie: 

Voor 2020 werd de opstart van een Intensief Rookie Programma gepland. In aanloop naar de opstart werden 
een aantal infomomenten voorzien met de clubs om de visie van Sneeuwsport Vlaanderen met betrekking tot de 
talentenwerking uit te rollen. 
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OD304  Sport specifieke kennis gebruiken om een aanbod te creëren voor de recreatieve snowboarder 
(van 14j tot ... ) 

A30401:  Content op sociale media i.f.v. de recreant 

 Doelstelling: 
Via de website en e-mail wordt een newsletter “Freestyle Recap” verspreid. Op deze manier verspreiden we nieuws 
en info uit de snowboard wereld en creëren we zo content. 
 

 Resultaten: 
Freestyle Recaps (en extra communicatie): 

 Actieve inschrijvingen op de nieuwsbrief:  596 
 Aantal verstuurde nieuwsbrieven:   15 
 Gemiddelde open rate:     35,08 % 
 Gemiddelde click rate:     8,25 %  

 
Naast de Freetyle recaps werd er ook actief promo gevoerd via Facebook en Instagram. 

 Evaluatie 
De organisatie van Rail ’n Snow, in samenwerking met de stad Antwerpen gaf een enorme boost aan onze 
zichtbaarheid op sociale media en in de pers. 
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A30402  Organisatie sportkampen en trainingsstages voor recreanten via partnerships met andere actoren 

 Doelstelling: 
De insteek van de samenwerking met Elephant Camps was het verhogen van de instroom van jonge snowboarders en 
de bekendheid van de sport bij een breder publiek en ook in de niet-wintermaanden te verhogen. 
 
Daarnaast werd verder gekeken naar het organiseren van kampen in samenwerking met Sport Vlaanderen. 

 

 Resultaten: 
Het kamp in samenwerking met het Freestyle Snowboard Team Ice Mountain en Elephant Camps werd niet verder 
opgevolgd. De club en Elephant Camps regelen dit onder elkaar. 
 
 In het kader van de dryslope werden 2 kampen gepland: 

 Een "board and edit" -kamp: een kamp dat de combinatie maakt tussen de boardsporten, het in beeld 
brengen van boardsporten en het monteren van filmpjes. 

 Een board experience kamp: een kamp gericht op het kennis maken met verschillende boardsporten 
 
 
Het eerste kamp ging uiteindelijk niet door. De communicatie rond de sportkampen kon door Sport Vlaanderen Genk 
pas laat opgestart worden. Zij besloten daarom om het kamp te annuleren. Het board experience kamp ging wel door. 
Hier waren 5 deelnemers die een aanbod voorgeschoteld kregen bestaande uit snowboarden, skateboarden, 
wakeboarden en aanverwante activiteiten. Het kamp werd bijzonder goed onthaald. Doordat de instapvoorwaarden 
niet goed omschreven waren, lag het niveau van de kinderen erg ver uit elkaar. Als gevolg daarvan moest een extra 
trainer voorzien en enkele activiteiten aangepast worden. Dit zorgde er uiteindelijk voor dat de kostprijs te hoog was 
om dit kamp in 2020 op een gelijkaardige manier te organiseren. 
 
In samenwerking met een stagiaire werd de "Snow To School" campagne vormgegeven. Dit project staat klaar om 
verder uitgerold te worden. 
 

 Evaluatie 
De evaluatie van de sportkampen was positief en voor 2020 werden de kampen opnieuw ingepland. De bestaande 
samenwerking tussen Freestyle Snowboard Team Ice Mountain en Elephant Camps loopt en vraagt geen tussenkomst 
meer van Sneeuwsport Vlaanderen. 
 
De kampen in samenwerking met Sport Vlaanderen Genk ivm de Dryslope worden verder gezet, zij het met een 
aangepast programma en de nodige instapvoorwaarden. 
 
Wij hebben ook gepland om in 2020 het concept "Snow to School" verder uit te rollen en snowboarden te integreren 
in scholen. 
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OD305  Uitbouwen van een gedifferentieerd en kwalitatief trainings- en wedstrijdaanbod per 
leeftijdscategorie om drop-out tegen te gaan (vanaf 14 jaar tot …) 

A30501:  Vlaamse wedstrijd organiseren, aangepast aan de leeftijdscategorieën en internationale standards 

 Doelstelling:  
Organiseren van drie wedstrijden op Vlaams niveau. 
 

 Resultaten: 
Op de winterclosing (Snow Valley, Peer) (25/05/2019) streden 11 teams van ongeveer vier personen in een ludieke 
wedstrijd voor de overwinning. Hoge (N)Oorden (Aspen, Wilrijk) (30/03/2019) kende 56 snowboarders en net zoals in 
2018, 24 freeskiërs. Alles bij elkaar een toename van 23 riders in hun 2e editie. Hit the Roof Snow Valley, Peer) 
(19/01/19) leverde 47 boarders op en de freeskiërs kwamen in een groter aantal aan de start wat zich vertaalde in 25 
riders. In totaal kwamen in het VK 18-19 108 verschillende riders aan de start waarvan iets meer dan de helft twee of 
meer wedstrijden heeft gereden. 
 
De kick-off van de tour vond plaats op 6/10/19 in Snowworld Zoetermeer. Zo vroeg op het seizoen waren onmiddellijk 
54 boarders en 19 freestyle skiërs aanwezig. Een goede 20 deelnemers maakten de verre oversteek naar Nederland. 
De volgende 2 stops vonden ook in Ned plaats. Snowworld Landgraaf was op zaterdag het decor voor een SS-wedstrijd 
(69snow/29ski) en op zondag een rail competitie (71snow/21ski). De eerste en enige Vlaamse wedstrijd in 2019 was 
Into the Woods: The cutdown in Ice Mountain. In totaal kon de wedstrijd rekenen op 53 snowboarders en 13 skiërs. 
 
 

 Evaluatie: 
In 2019 werd er eindelijk werk gemaakt van het uitbreiden van de Freestyle Tour. Een hol begrip dat we tot nog toe 
als overkoepelende term hebben gebruikt voor alles wat SVl aan wedstrijden heeft georganiseerd. Afgelopen jaar 
hebben we deze term gebruikt om een wedstrijdcircuit tussen Nederland en Vlaanderen te houden. NskiV 
organiseerde tot voorheen nog steeds zijn Dutch Cups en SVl zijn Vlaams Kampioenschap. Alle wedstrijden telden dit 
seizoen mee voor de Freestyle Tour. 
 
De hele tour kent (te verwachten) nog wat kinderziektes die in de loop van het seizoen opgevangen zullen worden en 
helemaal weggewerkt moeten zijn als de Freestyle Tour zijn 2e seizoen in gaat in 2020-21. 
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A30502:  Organiseren van een nationale- en een FIS-wedstrijd 

 Doelstelling:  
Organiseren van een Belgisch Kampioenschap Freestyle waarop de Olympische disciplines slopestyle en big air de 
belangrijkste onderdelen vormen. 
 

 Resultaten: 
Het Belgisch Kampioenschap freestyle stond voor een heuse opdracht: verhuizen van gebied en alles in eigen handen. 
Gelukkig konden ze rekenen op de samenwerking met NskiV. Deze keer met goed weer, in een topgebied en met een 
grote groep enthousiastelingen. Laax faciliteert uitgebreid in logies voor de crew, eten, … en kent een high-end 
snowpark waar de shapers van Europa ter onze beschikking staan. 
 
25 snowboarders, twee internationale deelnemers en negen skiërs namen deel van 14/4- 19/4 2019 in Laax, wat een 
terugval was voor Freestyle ski, dit was te wijten aan het ontbreken van alle senioren. 
 
 

 Evaluatie:  
Een debriefing van Snowfest leerde dat: 

 Laax een prachtige partner is en het gebied alles biedt wat we nodig hebben voor een kwalitatief BK 

 De samenwerking met NskiV en dus de crew rijk is aan ervaring 

 We in 2020 enkel in de eerste week van de paasvakantie terecht kunnen in Laax omdat zij sluiten met het 
paasweekend. 

 

A30503:  Workshops i.v.m veiligheid organiseren voor snowboard en freeski 

 Doelstelling:  
Opstartgesprekken en format van de workshops. 
 

 Resultaten: 
In 2019 werd geen verdere acties ondernomen rond deze doelstelling. Wordt herbekeken in 2020. 
 

 Evaluatie 
N.v.t.  
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A30504:  Juryclinics organiseren voor snowboard en freeski 

 Doelstelling:  
Opstartgesprekken en format van de workshops. 
 

 Resultaten: 
Bart Van Hombeek en Simon Vandepitte namen in september deel aan de internationale juryclinic in 
Sarajevo. Meer dan 60 juryleden en 21 nationaliteiten van alle niveaus waren aanwezig om zich bij te scholen. Door 
actief aanwezig te zijn binnen het jureren hebben deze twee judges ondertussen ook al enkele internationale events 
kunnen judgen zoals WRT, JWC en diverse EC. Binnen de clinic hebben ze interessant beeldmateriaal en inzichten 
meegekregen die ook gedeeld werden op onze eigen georganiseerde clinic in België. 

 

 Evaluatie:  
Onze clinic was met 19 geïnteresseerden een heus succes. De deelnemers kenden een gevarieerd niveau: van ervaren 
judges tot mensen die voor het eerst in aanraking kwamen met een jurysport.  
 
De deelnemers werden in vier groepen verdeeld om voor homogene groepen te zorgen. De dagplanning bestond uit 
drie delen.  

 Eerste deel: Code of conduct + how to judge diciplines,  

 Tweede deel: beeldmateriaal + headjudge, 

 Derde deel on-snow: simulatie contest.  
 
Uit de groep zijn drie deelnemers doorgestroomd naar een stage. Hun verdere groei is absoluut noodzakelijk voor 
onze werking. Wesley Guns heeft als skiër de clinic meegevolgd om inspiratie op te doen voor een nationale freeski 
juryclinic. 
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OD306  Opstart Werking Cross 

A30601:  Verzameling skicross atleten die focus leggen op deze discipline 

 Doelstelling:  
Doormiddel van promotie van skicross het aantal atleten in Vlaanderen te laten groeien. 
 

 Resultaten: 
Op het BK-skicross 2019 noteerden we maar liefst 78 deelnemers aan de start. 
 
Wanneer het volgende seizoen aanbrak, was het overduidelijk. De interesse in skicross groeit bij de atleten die zich 
alreeds op deze discipline stortten. Zeker wanneer de Jeugd Olympische Spelen in 
Lausanne dichterbij komen. 
 

 Evaluatie:  
Vanuit de werkgroep werd opgeroepen om selectiecriteria op te maken, gezien het behaalde niveau tijdens de 
voorbije wedstrijden en de interesse van de atleten om aanwezig te zijn op het YOG. KBSF, en in het bijzonder onder 
leiding van Stijn Urkens en Christophe Coppens hebben in samenspraak met het BOIC enkele strengen selectienormen 
opgesteld. Hieruit is voortgevloeid dat één atlete zich wist te plaatsen voor het YOG. 

A30602:  Organisatie van eigen trainingstages indoor gericht op skicross met focus op start en jumps 

 Doelstelling:  
Eén organisatie realiseren. 
 

 Resultaten: 
Er werden trainingssessies ingelast, voornamelijk starttrainingen voor Noa Spoelders. Ook andere gegadigden 
vervoegden deze trainingen. 
 

 Evaluatie:  
De discussie werd opgeworpen naar een volgend verloop, hoe trainers worden geselecteerd en worden verloond. De 
werkgroep vertoonde breuken allerhande met onenigheden vandien. Daarom werd eind 2019, begin 2020 dan ook de 
werkgroep as such stopgezet en overgenomen door het personeel van Sneeuwsport Vlaanderen. 
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A30603  Organisatie van buitenlandse trainings –en wedstrijdweekends (Open Audi skiCross) 

 Doelstelling:  
1 organisatie realiseren 
 

 Resultaten: 
Er werden trainingsstages aangevat naar Laax en één wedstrijdweekend voor Junior FIS-wedstrijd in Saas-Fee. Dit 
werd cluboverschrijdend uitgevoerd, met twee deelnemers van Aspen Racing Team, drie deelnemers van WeSki en 
één deelnemer uit Casablanca Skiclub. Samen konden ze deze reis in groep maken zodat de kosten konden gedrukt 
worden. Er werd een persoonlijke trainer van één lid meegenomen die dan ook voor de hele groep de reis faciliteerde. 
De meeste trainings- en wedstrijdmogelijkheden gaan van start in het tweede deel van het seizoen, in 2020.  
 

 Evaluatie:  
Dit is het uiteindelijke doel van de werkgroep en ze slaagt hier in haar missie. Het samenbrengen van de skicrossers en 
hiermee cluboverschrijdend te werk gaan. De evaluatie van deze stages worden nog iets te veel in deze kring 
gehouden. Naar de toekomst toe moeten we dit meer gestandaardiseerd aanpakken. De trainer dient meer connectie 
te maken met de federatie om de verwachte evolutie in deze discipline te kunnen blijven vrijwaren. 

A30604  Promotie van deze trendy discipline binnen het wintersportlandschap 

 Doelstelling:  
Social media & web integratie 
 

 Resultaten: 
De facebookgroep ‘Skicross Vlaanderen’ wordt onderhouden door de beheerders van de werkgroep. Op onze website 
hebben we een permanent topic staan tussen het overzicht van “Competitie”. 
 

 Evaluatie:  
We dienen in de toekomst meer in te zetten op deze nichesport. Promotie zal leiden tot het meer enthousiasmeren 
bij de huidige competitieskiërs. Skicross is geen concurrentie voor het Alpijns Skiën, integendeel, je hebt de ervaring 
van reuzenslalom nodig om de stap te kunnen zetten naar skicross.  
 
Er is een grote nood aan sensibilisering van de populariteit van deze sport. Clubs zijn te weinig bewust van de mogelijk 
geweldige prestaties die zij kunnen leveren met hun jeugdtalent. Echter gaat het hier om steeds verre verplaatsingen 
voor o.a. wedstrijden. De interesse groeit en we hopen op een goede prestatie van Noa Spoelders op het YOG. Haar 
selectie heeft alleszins al voldoende populariteit teweeggebracht. 
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A30605  Optimalisatie werkgroep; verzameling van experten en stakeholders 

 Doelstelling:  
Optimalisatie werkgroep. 
 

 Resultaten: 
De werkgroep skicross die in 2018 ontstond ging in 2019 op hetzelfde pad verder. Een werking met veel potentieel, 
weinig structuur, tal van mogelijkheden met gebrek aan daadkracht en uitvoering. Typische kinderziekten voor een 
startend project. 
 

 Evaluatie:  
Gezien de mankementen in de bestaande werkgroep, werd eind 2019, begin 2020 uit noodzaak beslist de werkgroep 
te laten superviseren door het personeel van SVl.  
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OD307  Opstart werking freeride 

A30701:  Verzameling freeride atleten 

 Doelstelling:  
Verzameling van het aantal freeride atleten in Vlaanderen. 
 

 Resultaten: 
Circa 26 riders (freeski en snowboard samen) namen deel aan het BK freeride. Dit was een terugval van 14 riders t.o.v. 
2018. 
 

 Evaluatie:  
Een terugval in het aantal riders is waarschijnlijk toe te schrijven aan de plaatsing in het seizoen. Daarenboven valt er 
natuurlijk geen rekening te houden met blessures en personen op seizoen. 

A30702:  Organisatie BK freeride 

 Doelstelling:  
Organiseren van een Belgisch Kampioenschap freeride waaraan freeski en snowboard samen deelnemen. 

 Resultaten: 
Het BK freeride zocht voor zijn 3e gezamenlijke editie opnieuw de flanken van Nendaz op. De succesformule bleek 
opnieuw. 

 Evaluatie:  
Riders en organisatoren waren ook dit jaar lyrisch over de omstandigheden en kadering van de wedstrijd. Een 
succesvolle organisatie onder de vlag van de freeride World Tour. De omkadering van de wedstrijd is professioneel, 
biedt een veilig kader en zowel de wedstrijdleiding als het gebied Nendaz zijn zeer opgezet met onze aanwezigheid. 
Een succesverhaal om verder uit te bouwen! 
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A30703:  Promotie van deze trendy discipline binnen het wintersportlandschap 

 Doelstelling:  
10% meer web bereik. 

 Resultaten: 
BKfreeride.be is in handen van de organisaties Snowbite en Skibum. Freestyle Recap is een nieuwsbrief vanuit 
Sneeuwsport Vlaanderen, door Christophe De Groof, die ook freeride nieuws vermeld. Ook in de algemene 
nieuwsbrief van Sneeuwsport Vlaanderen nemen we dit op. Zoals de webartikels die rond dit evenement worden 
gepubliceerd. We zien een stijgend clickrate op deze artikels op onze eigen website. 
 
Echter is de webversie van 2019, via www.bkfreeride.be,  niet meer voorhanden om daaruit cijfers te trekken. De 
organisatie van het BK heeft besloten om dit volgend jaar op te nemen in een website die rechtstreeks verbonden is 
met de reisorganisatie. Facebookpagina en Instagram account is ook in handen van deze organisatie en wordt vanaf 
november tot eind maart heel actief in leven gehouden.  

 Evaluatie:  
De mate van communiceren is dit jaar verdubbeld, aangezien ook de organisatie op een eigen website de 
communicatie opzet. Tussen beide partijen (de organisatie en de federatie) wordt er zeer nauwlettend 
gecommuniceerd zodat de communicatie gelijktijdig de wereld wordt ingestuurd. 
Tijdens het BK Freeride 2019 zijn er twee journalisten meegegaan met de organisatie, waaronder één van HLN.be die 
een volledig artikel wijde aan dit evenement. Een leuke coverage in onze Vlaamse persbladen. 

A30704:  Aanboren van potentiële sponsorships en partnerschappen 

 Doelstelling:  
Opstartgesprekken farmen 
 

 Resultaten: 
Opstartgesprekken met Protest Belgium, TCK Sports (Ortovox, Dalbello, Volkl, …), Peak Performance, … werden in 
2018 opgestart door de federatie. De organisatie zelf is verder aan de slag gegaan met de behartiging van deze 
belangen. 
 

  Evaluatie:  
De editie 2019 heeft ervoor gezorgd dat de connecties met de plaatselijke partners te Nendaz (Zwiterland) zijn 
versterkt. Zodoende men de volgende edities nog betere voorwaarden kan bemachtigen. 

A30705:  Optimalisatie werkgroep; verzameling van experten en stakeholders 

 Doelstelling:  
Progressie 
 

 Resultaten: 
De freeride commissie kwam in 2019 niet samen. 
 

 Evaluatie:  
N.v.t.  

http://www.bkfreeride.be/
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OD308  Instroom nieuwe freestyle-leden genereren door promoacties in combinatie/ter aanvulling van 
bestaande events die op sneeuwsporters betrekking hebben 

A30801:  Organiseren van het Snow Festival/World Snowday/Wintersportdag met initiatielessen 

 

 Doelstelling:  
Registreren van het aantal georganiseerde events en de doorstroming van de deelnemers. 
 

 Resultaten: 
De samenwerking tussen Decathlon, Aspen, Flowtrack en Sneeuwsport Vlaanderen, opgestart in 2018, loopt ook in 2019 
door. Een tour met drie missies. 15 stops per jaar verdeeld over vier jaar. 
 

 Evaluatie:  
Met dit project kunnen we als federatie de brug vormen tussen clubs, indoorpistes, pers en overige organisaties die 
baat hebben bij het mede organiseren van een snowboard event. 
 
Qua doorstroom stellen we dat er steeds 1/3 van de deelnemers naar de volgende missie overgaat. En samen met 1/9 
van de deelnemers uit de Decathlon-sessies in Aspen een reeks van vier lessen heeft geboekt. Niet enkel qua 
deelnemers, maar ook financieel is dit voor ons een goede steun in de rug. Zeker op lange termijn. 
 
Meer details over dit project staan beschreven in de rapportering van onze Innovatieve beleidsfocus Kids & Parents. 

A30802:  Ontwikkeling van nieuwe freestyle (ski) clubs promoten en ondersteunen 

 

 Doelstelling:  
In elke indoorpiste 1 club. 
 

 Resultaten: 
Op clubniveau zien we een afname in aantal leden bij Airborne. Snow Valley blijft constant, Ice Mountain daalt opmerkelijk 
in leden. Xbrigade kent een gigantische groei. Mooi om te vermelden is dat het team van IM zijn 10-jarig bestaan heeft 
kunnen vieren met een wedstrijd en feestje. Proficiat! 
 

 Evaluatie:  
Waar nodig tracht de commissie als mediator te acteren tussen club/piste en ze te ondersteunen in hun werking. De 
commissie staat steeds open voor opmerkingen/kritiek en vragen.   
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2.4. JEUGDSPORT 

Voor dit verslag verwijzen we naar de rapportering van de Beleidsfocus Jeugdsport. 
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2.5. LAAGDREMPELIG SPORTEN 

OD 701  Snowboarden toegankelijk maken op jonge leeftijd (U5) 

A70101:  Mini Kids Tour Snowboard, On & Off Snow 

 

 Doelstelling: 
Een tour door Vlaanderen organiseren met een mobiel snowboard park. Kinderen van drie tot zes jaar oud een gratis 
en unieke snowboard ervaring aanbieden tijdens de verschillende stops in shopping centra, kerstmarkten, 
evenementen, … Er worden telkens een 3-tal evenement georganiseerd rond een piste. Dit als promo voor de 
Kidsdays on Snow in één van de drie Belgische pistes. In 2020 zouden we graag een kids club openen in Ice Mountain. 

 

 Resultaten: 
In 2017 organiseerden wij 19 evenementen off snow en 3 kidsdays on snow. De ene stops heeft meer deelnemers dan 
de andere. De drie kidsdays waren telkens voor meer dan 90% volgeboekt. in het totaal telden men 2300 deelnemers.  
 
In 2018 organiseerden we slechts 15 evenementen, maar ze waren wel kwalitatiever. Er is meer doorstroom naar het 
Kids & Parents gemeten. Voor de eerste editie van de Kids on Snow partnership telden we 270 kids Missie 1, 90 kids 
Missie 2 en 30 kids Missie 3 (Kids & Parents). We hadden een kleiner deelnemersveld, maar een grotere doorstroom 
naar het Kids & Parents. Ook de Kidsclub dat in 2018 in Aspen geïntroduceerd is, telt al 12 deelnemers waarvan 
verschillende kids uit het Kids & Parents. 
 
In 2019 waren er 16 evenementen (1000 deelnemers) van de KOS-tour, waarvan negen stops die doorgingen in een 
Decathlon winkel, vier stops in een Plopsaland pretpark en drie andere. Er waren ook vijf Kids Days (450 deelnemers) 
verdeeld over de drie indoor sneeuwbanen. De Kids clubs zijn actief in Snowvalley en Aspen. Hier tellen we samen 
bijna 30 deelnemers. Hiernaast waren er ook 168 deelnemers aan het Kids & Parents voor een reeks van vier lessen. 
Alles samen zagen we 1800 kinderen van drie tot zes jaar oud op een snowboard. 
 

 Evaluatie 
Wij kunnen spreken over een succesvol jaar en richten ons op nog meer volgend jaar. Een valkuil is de vrijwilligers. 
Deze zijn moeilijk om vast te krijgen en haken soms last minute af. In 2017 konden we 152 plaatsen voor vrijwilligers 
vullen. 
 
Wij zijn eind 2018 gestart met een nieuwe Kids on snow tour om extra instroom voor het Kids & Parents te genereren. 
Dit is een partnership tussen Decathlon (materiaal), Aspen (piste), Flowtrack (tour operator en logistiek 
verantwoordelijk) en Sneeuwsport Vlaanderen als sportfederatie. We hebben de Kids on Snow tour in 3 missies 
gedeeld. Tijdens iedere missie krijg je een sticker en zo kan je de drie stickers verzamelen om het officieel Snow ID 
diploma te bemachtigen.  

 Missie 1: de ontsnapping, een mobiel snowboard park waarbij alle kinderen van 3-6 jaar gratis kennismaken 
met snowboarden in 8 verschillende Decathlons in Vlaanderen. 

 Missie 2: de zoektocht, na missie 1 krijgen ze een uitnodiging voor een Kidsday in Aspen op echte sneeuw. Dit 
is een teaser voor het Kids & Parents. Vinden ze het leuk en zijn ze opzoek naar meer, dan is missie 3 de 
volgende stap.  

 Missie 3: de verovering, Dit is een reeks van het Kids & Parents in Aspen. De doelstelling is om deze tour op 
termijn ook aan de andere indoor pistes te koppelen.  
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Alle info kan je hier terugvinden: www.kidsonsnow.be. 
 
Voor 2019 kunnen we zeggen dat de Kids on Snow tour een groot succes is. Uniek is het hoge rendement aan 
doorstroom doorheen de programma’s. Dit is een goede stap in de promotie van het snowboarden. Op deze manier 
wensen wij het maximale aantal kinderen naar alle pistes te brengen om ze te leren snowboarden. 
 
Ook het Kids & Parents telt een verdubbeling t.o.v. 2017.  We hebben de beslissing genomen om geen aanvraag te 
doen voor het 4 de jaar Kids & Parents project innovatie bij Sport Vlaanderen, maar dit te integreren in het totaal 
laagdrempelig project Kids on Snow tour. 
 
Als we vandaag, in 2019, kijken waar we stonden in 2017, mogen we spreken over een groot succes. Ongelofelijk om 
de basiswerking op zo een korte tijd zo groot en bekend te maken. 
 

 
 

         

http://www.kidsonsnow.be/
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2.6. INNOVATIEVE PROJECTEN 

Voor deze verslagen verwijzen we naar de rapportering van de Innovatieve Beleidsfocussen: SnowID en Kids & 
Parents. 
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2.7. TOPSPORT 

Voor de topsportwerking verwijzen we naar de rapportering Topsport. 
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2.8. ALGEMENE WERKING 

OD001 Online ledenplatform dat zo intuïtief mogelijk is en zo weinig mogelijk humane tussenkomst 
vereist voor een vlotte aansluiting, betaling en opvolging voor ledenverzekering, inschrijvingen en 
aankopen. 

A00101 Updaten en vergelijken van mogelijke platformen die aangepast zijn voor de constant evoluerende 
vereisten op technisch vlak 

 Doelstelling:  
Een volwaardig online ledenplatform uitkiezen en uitbouwen. 

  

 Resultaten: 
Odoo is reeds volledig geïmplementeerd in onze werking. Een softwaremanagement tool met focus op ERP en CRM.  
 

 Evaluatie:  
Aan het ledenplatform werd gedachtig gesleuteld om dit werkbaar te maken voor onze sportsector. We ondervinden heel 
wat PRO’s; zijnde dat de updates maandelijks automatisch worden ingeschakeld zodat we nooit op een achterstand komen 
te staan met dit pakket. Er kan eindeloos worden gebouwd en ontwikkeld in functie van onze noden. Het is relatief 
gebruiksvriendelijk, we krijgen af en toe wat respons van onze doelgroep wanneer iets hen niet meteen lukt, minder dan 5% 
van onze leden hebben klachten. Niet 1% van de klachten kan niet worden verholpen.  
 
De CONTRA’S spreken ook voor zich; we werken met een freelancer die op budgetvriendelijke manier ons platform wenst 
verder te ontwikkelen en te onderhouden. Echter is dit soms niet de meest evidente keuze, er kan niet tijdig worden 
gereageerd of ontwikkelingen duren zeer lang vooraleer ze gerealiseerd worden. 
 

 Nota: 
In 2019 werd de optie om met een bestaand platform, Twizzit , in zee te gaan grondig onderzocht. Verschillende platformen 
werden vergeleken. Het onderzoek naar een eventuele overstap loopt verder in 2020. 
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OD002 Up to date panel van communicatiekanalen om de clubs en leden zo snel en gemakkelijk mogelijk 
te informeren 

A00201 Website en maandelijkse nieuwsbrief dagdagelijks actualiseren 

 Doelstelling:  
Maandelijks (federatie)nieuws verspreiden onder de fans via nieuwbrief en nieuwsartikels op onze website. 

  

 Resultaten:  
 
Algemene nieuwsbrieven: 

 Actieve inschrijvingen op de nieuwsbrief:   6870 
 Aantal verstuurde nieuwsbrieven:    7 
 Gemiddelde open rate:     23,91 % 
 Gemiddelde click rate:     2,89 %  

 
Freestyle Recaps (en extra communicatie): 

 Actieve inschrijvingen op de nieuwsbrief:   596 
 Aantal verstuurde nieuwsbrieven:    15 
 Gemiddelde open rate:     35,08 % 
 Gemiddelde click rate:     8,25 %  

 
Vergeleken met de gemiddelde statistieken behalen we nog steeds goede cijfers. 
 

 Evaluatie:  
De Sneeuwsport Vlaanderen nieuwsbrieven behalen zeer goede resultaten. Zeker de moeite om zo verder te doen. 
 
Dankzij onze nieuwsbrieven wordt het verkeer op onze website enorm aangesterkt. De tabel hieronder geeft de meest 
aangeklikte links weer van een willekeurige nieuwsbrief uit 2019. 
 

www.sneeuwsportvlaanderen.be/heet-van-de-naald/early-bird-actie 225 

www.sneeuwsportvlaanderen.be/opleidingen 67 

www.sneeuwsportvlaanderen.be/kids-on-snow-tour 59 

www.sneeuwsportvlaanderen.be/heet-van-de-naald/een-nieuw-jasje-voor-sneeuwsportvlaanderenbe 25 

www.sneeuwsport.vlaanderen/heet-van-de-naald/golden-boy-down-under 17 

 
  

http://www.sneeuwsportvlaanderen.be/heet-van-de-naald/early-bird-actie
http://www.sneeuwsportvlaanderen.be/opleidingen
http://www.sneeuwsportvlaanderen.be/kids-on-snow-tour
http://www.sneeuwsportvlaanderen.be/heet-van-de-naald/een-nieuw-jasje-voor-sneeuwsportvlaanderenbe
http://www.sneeuwsport.vlaanderen/heet-van-de-naald/golden-boy-down-under


 
 

 

www.sneeuwsport.vlaanderen 

Info@sneeuwsport.vlaanderen 

+32 3 286 07 85 

 
63 

Boomgaardstraat 22/27 – B2600 Berchem – Belgium 

A00202 Berichten via de 3 mainstream sociale mediakanalen delen voor een efficiënt bereik en non-paper 
promotie 

 Doelstelling:  
Gerealiseerd 

  

 Resultaten:   
Facebook en Instagram worden gebruikt ter promotie van de federatie, haar clubs, recreatieve initiatieven, internationale 
wedstrijden, … 
 

 Evaluatie:  
Ook in 2019 werd er enorm veel geïnvesteerd in een breed en gevarieerd aanbod van communicatie op onze sociale media. 
Met diverse posts, video’s, wedstrijden en visuals trachten we net als in 2018 onze volgers te informeren, illustreren, 
vermaken en verwittigen. 
 
Naast eigen voorziene content zetten we ook in op UGC (User-Generated-Content), voorzien door onze leden en atleten. 
 
Voor meer details en statistieken verwijzen we naar punt ”4.2 Eigen sociale media” in dit werkingsverslag. 

A00203 Voor de verschillende wedstrijdcircuits (Internationale, Nationale en Vlaamse wedstrijden een online 
inschrijving en klasseringssyteem uitwerken en actualiseren 

 Doelstelling:   
Skicup van Vlaanderen volledig digitale inschrijving 

 

 Resultaten:   
Skicup van Vlaanderen werkt volledig digitaal en automatisch. Clubs, renners kunnen zich inschrijven, het wedstrijdgeld 
betalen en achteraf de resultaten online waarnemen.  
 

 Evaluatie:  
Deze doelstelling werd reeds in voorgaande werkingsjaren gerealiseerd. Enkel een praktische opvolging van het systeem is 
noodzakelijk. 
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OD003 Communicatie tools en kanalen optimaliseren voor de laatste technologische trends (mobile web, 
2.0, social, Paper) 

A00301 Responsive website, qua technologie en content up to date houden 

 Doelstelling:  
Gerealiseerd 

  

 Resultaten:   
Momenteel is onze nieuwe website bereikbaar via zowel www.sneeuwsportvlaanderen.be als 
www.sneeuwsport.vlaanderen. 
 

 Evaluatie:  
In 2018 werd de nieuwe, responsieve website in gebruik genomen. Vandaag vraagt de website het normale onderhoud. Ref. 
A00201. 
 
Op onderstaande grafiek geven we het aantal websitebezoekers weer (2019-2020). 
 

 
 

A00302 Maandelijkse nieuwsbrief met relevante content versturen 

Zie A00201 

A00303 De mainstream sociale mediakanalen dagelijkse content 

Zie A00202 
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A00304 Ontwikkeling, drukkosten, activatie 

 Doelstelling:  
Gerealiseerd 

  

 Resultaten:   
In 2018 werd gekozen om een freelancer in te zetten die homepage, sociale media, flyers en brochure designs ontwikkelt 
om een zo een duidelijke en herkenbare communicatie te kunnen voeren. Ook in 2019 werken we in deze lijn verder. 
 

 Evaluatie:  
In 2019 werd de “Sneeuwsport Vlaanderen Pistemap van Vlaanderen” uitgewerkt en verdeeld. Deze pistemap, waarin alle 
Vlaamse (kunst)pistes en rolbanen zijn opgenomen dient er promotie van de Vlaamse infrastructuren, onze clubs en de 
wintersport in het algemeen. Samen met de sociale media, onze website en onze nieuwsbrieven vormt het momenteel de 
ruggengraad van onze communicatie. 
 
Hieronder een impressie van de Pistemap, op onze website is het volledige ontwerp terug te vinden. 
 

 

https://www.sneeuwsport.vlaanderen/heet-van-de-naald/ski-nooit-meer-verloren-met-onze-pistemap-van-vlaanderen
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OD004 Sneeuwsport Vlaanderen delegeert op gepaste wijze taken aan comités 

A00401 De clubcommissie is bij uitstek het overlegorgaan dat grieven en wensen van clubs groepeert en 
bespreekt. Het biedt advies aan alle andere commissies en de raad van bestuur 

 Doelstelling:  
Een overlegorgaan waarin de clubs hun wensen en grieven tot de federatie kunnen richten. 

  

 Resultaten:   
Er gingen vijf clubcommissies door in 2019 met altijd het beoogde resultaat. 
 
Opmerkingen, klachten en wensen werden altijd op een menselijke manier behandeld en bijgehouden in verslagen die 
transparant raadpleegbaar zijn. 
 

 Evaluatie:  
De organisatievorm van de clubcommissie werkt, maar we voelen de nood naar vernieuwen/verjonging/... Een nieuwe 
structuur met een nieuwe opzet zou welkom zijn. We zien te sporadisch clubs afhaken, zodat enkel de competitieve 
clubs overblijven die kunnen discussiëren of adviseren over de wedstrijdvormen binnen de federatie. Echter dient het 
doel van deze commissie te zijn om deze adviezen te verzamelen alsook om kennisdelingsmomenten in te lassen 
waarbij clubs over bepaalde topics kunnen worden geïnformeerd ter optimalisatie van hun clubwerking. Naar de 
nieuwe Olympiade bereiden we een verandering voor die deze commissie zal versterken in de toekomst. 

A00402 De marketing en sponsoring werkgroep doet beroep op professionals die als agent optreden voor 
het begeleiden van projecten voor sponsoring & activatie van externe partners 

 Doelstelling:  
Niet-gerealiseerd 

  

 Resultaten:  
Geen 
 

 Evaluatie:  
De marketing en sponsoring werkgroep is niet actief. 
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OD005 De overlegorganen (werkgroepen, commissies) zijn vakexperten en afvaardigingen van clubs die 
op een constructieve manier de toekomst van de sport in goede banen leiden 

 Doelstelling:   
Gerealiseerd 

 

 Resultaten:  
De actieve commissies en werkgroepen hebben kwalitatief werk afgeleverd in 2019. 

 

 Evaluatie: 
De overlegorganen leveren inderdaad kwalitatief werk af. De vraag is zij de connectie niet kwijt zijn met elkaar. Hoeft er 
een connectie te zijn? En waar en hoe dient deze tot stand te komen?  
 
We trachten voor de nieuwe vierjarige beleidsplannen van de Olympiade 2021-2024 deze overlegorganen grondig onder 
de loep te nemen. Bekijken hoe we de communicatieflow en alsook de workflow geïntegreerd kunnen opnemen in de 
werking.  
 
Het is belangrijk dat overlegorganen van elkaar weten welk topic op welk moment net “hot” wordt behandeld. Zodoende 
kan er sneller en efficiënter kennis worden gedeeld om tot de juiste oplossing te komen. Hierin kunnen we de 
opzet/structuur van deze commissies best allereerst in vraag stellen.  Niet om afbreuk te doen op de voorbije jaren 
kwalitatief werk. Maar om net een evaluatie door te voeren die ons tot nieuwe inzichten kan brengen.  

OD006 De beslissingsorganen (Raad van Bestuur/geschillencommissie) zijn vak experten die verkozen 
worden binnen de commissie en daardoor zetelen in de Raad van Bestuur, aangevuld door 
verkozen actieve leden van de algemene vergadering. Samen stippelen ze het beleid van de 
federatie uit.   

 Doelstelling:  
De beslissingsorganen betrekken in het beleid van Sneeuwsport Vlaanderen. 

  

 Resultaten: 
Focusgroep “Sneeuwsport Vlaanderen 2.0”, oprichting in 2018, voor een nauwere betrekking van de Raad van Bestuur. De 
RvB van Sneeuwsport Vlaanderen heeft verder een hoge nood aan meer onafhankelijke leden met meer specifieke kennis 
in verschillende vakdomeinen. 
 
De geschillencommissie en bijhorend tuchtreglement zitten in de laatste fase van opmaak alvorens beide zullen worden 
uitgerold voor Sneeuwsport Vlaanderen. In 2020 moeten beiden gefinaliseerd worden. 
 

 Evaluatie: 
Met de focusgroep “Sneeuwsport Vlaanderen 2.0” werd onze RvB actief betrokken bij de voorbereidingen voor de nieuwe 
beleidsperiode van 2021-2024. Dit gaf ons een grote voorsprong in de aanloop naar de nieuwe beleidsplannen. Verdere 
optimalisatie en een meer gedetailleerde uitwerking wordt verwacht in 2020. 
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OD007 Sneeuwsport Vlaanderen staat garant voor een open en transparant bestuur, met specifieke 
aandacht voor het democratische principe en proportionele afvaardiging van alle stakeholders 

 Doelstelling:  
Een open, transparant, democratisch bestuur met proportionele afvaardiging.  

  

 Resultaten:  
Ook in 2019 is de RvB samengesteld uit de voorzitters van onze verschillende commissies, tevens leden van onze aangesloten 
clubs. Deze worden aangevuld met drie extra bestuurders, waarvan slechts één lid volledig clubonafhankelijk is. 
 

 Evaluatie:  
Op vlak van transparant, democratisch bestuur werden het afgelopen jaar heel wat stappen gezet. Hier is een duidelijke 
verbetering te merken. In een nieuwe beleidsperiode wensen we de onafhankelijkheid van onze RvB als extra 
aandachtspunt in te zetten. 
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OD008 Uitwerken en optimaliseren van de criteria rond Goed Bestuur  

A00801 Onderhoud van de 29 harde indicatoren zoals omschreven in het studiedocument Goed Bestuur 

 Doelstelling:  
Het behalen van een zo hoog mogelijke score en het uitwerken van werkdocumenten die de werking drastisch verbeteren. 

 

 Resultaten 
In 2017 werden de harde indicatoren bestudeerd en de haalbaarheid binnen SVl geanalyseerd. Waar nodig werden reeds 
bestaande documenten aangepast en aangevuld. Ook heel wat documenten en procedures werden uitgeschreven om een 
duidelijker/transparanter bestuur te creëren. Dit werd in stand gehouden in 2019 ter bevordering van de werkbaarheid. 

 

 Evaluatie 
Door het uitvallen en switch van de Administratief Coördinator begin 2019 was de score van Goed Bestuur een stuk 
minder dan voorgaande jaren. In 2020 wordt dit een belangrijk aandachtspunt. 

A00802 Inzetten op de indicator 3: De SVl website vermeldt basisinfo over de aangesloten clubs.  

 Doelstelling:  
Niveauverhoging van niveau 3 naar niveau 4 tegen 2017 
 

 Resultaten: 
Per club zijn volgende gegevens gepubliceerd:  

 Het aantal (individuele) aangesloten leden 
 Naam, website, adres en email 
 Het competitieve en/of recreatieve sportaanbod. 

 

 Evaluatie 
Het hoogst te behalen niveau van deze zachte indicator werd behaald. De weergegeven informatie wordt jaarlijks 
geëvalueerd en aangepast waar nodig. 

A00803 Inzetten op de indicator 4: SVl heeft gelimiteerde ambtstermijnen 

 Doelstelling:  
Niveauverhoging van niveau 0 naar niveau 2 gaan tegen 2020 

 

 Resultaten 
De statuten zijn herschreven en volgende items werden opgenomen:  
De mandaten van alle bestuursleden worden beperkt tot 12 jaar aaneengesloten 

 

 Evaluatie 
Het vooropgestelde doel werd gerealiseerd in 2018. 
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A00804 Inzetten op de indicator 6: SVl betrekt interne belanghebbenden in haar beleid 

 Doelstelling:  
Niveauverhoging van niveau 0 naar niveau 1 tegen 2017 en een verhoging naar niveau 2 in 2019 

 

 Resultaten 
Bevraging stakeholders in 2019: clubs, partner-reisorganisatoren en (kuns)pisteuitbaters naar aanleiding van de nieuwe 
beleidsperiode. 

 

 Evaluatie 
Mede dankzij de focusgroep “Sneeuwsport Vlaanderen 2.0” die in 2018 werd opgericht, werden er in 2019 belangrijke 
gesprekken met onze verschillende stakeholders gehouden: clubs, reisorganisators en de Vlaamse (kunst)pistes. 

A00805 Inzetten op de indicator 8: SVl heeft een financieel of audit comité 

 Doelstelling: 
Niveauverhoging van niveau 0 naar niveau 1 tegen 2018 

 

 Resultaten 
SVl stelde een onafhankelijk en deskundige rekeningnazichter aan. Dit blijkt onvoldoende te zijn voor het nakomen van de 
niveauverhoging, daar er twee onafhankelijke toezichters moeten worden aangeduid. Bijgevolg scoorden we niet op deze 
doelstelling. 

 

 Evaluatie 
Hierin trachtten we met Raad van Bestuur een oplossing te zoeken, die we anno 2019 niet hebben gevonden. Dit zal in 2020 
worden aangepakt in navolging van het kader “Goed Bestuur”. 

A00806 Inzetten op indicator 12: SVl heeft een geschikte klachtenprocedure  

 Doelstelling: 
Niveauverhoging van niveau 1 naar niveau 2 
 

 Resultaten 
Er werd een klachtenprocedure opgesteld en goedgekeurd door de RvB in 2017. Deze dient te worden opgenomen in het 
huishoudelijk reglement in 2018. Wat bij een volgende controle dan toch niet is gebeurd. Er werd nagevraagd in welke fase 
men zit bij de Raad van Bestuur. Er is een nieuw Huishoudelijk Reglement opgeladen waarin dit niet is te vinden, alsnog in 
de statuten. Bij de opgemaakte tucht –en klachtenprocedure dienen nog de alle mogelijke overtredingen en bijhorende 
straffen worden goedgekeurd door RvB. Dit werd steeds geagendeerd op de vergaderingen maar verder niet afgewerkt.  

 

 Evaluatie 
De vooropgestelde doelstelling werd niet behaald, ook in 2019 slaagde de RvB er niet in om het tuchtreglement af te 
werken. Momenteel zit dit project in de afrondingsfase. We mogen dus voor 2020 wel een niveauverhoging 
verwachten. 
  



 
 

 

www.sneeuwsport.vlaanderen 

Info@sneeuwsport.vlaanderen 

+32 3 286 07 85 

 
71 

Boomgaardstraat 22/27 – B2600 Berchem – Belgium 

OD009 SVl wenst een efficiënte procedure van schadedossiers van de leden en overzichtelijke analyse van 
jaarlijkse kwetsuren 

A00901 Samenwerking met de vereniging voor sport- en keuringsartsen en de verzekeringspartner voor 
integratie in de database 

 Doelstelling:  
Het creëren van een geïntegreerde database waar artsen, patiënten, verzekeraars en Sneeuwsport Vlaanderen een 
gezamenlijk overzicht hebben over de stand van zaken van kwetsuren. 

  

 Resultaten:  
Cfr. 2017: Er werd een vergadering belegd met alle betrokken partijen. In het overleg bleek geen goede 
gemeenschappelijke visie ontwikkeld. Daarnaast was er geen overeenkomst over de financiële input van de 
verschillende partners. 
 

 Evaluatie:  
De vraag naar dit platform kwam vanuit de sector van de artsen. Wij wachten af of dit thema terug opgenomen wordt. 

A00902 Koppeling van de Vlaamse data met de gegevens van de medische commissie van de FIS en in 
samenspraak met de KBSF 

 Doelstelling:  
In samenwerking met de verschillende gemeenschappen gegevens delen met FIS over schadestatistieken gekoppeld 
aan het skiën in België. 

  

 Resultaten:  
Cfr. 2017. De data van de verschillende gemeenschappen werden samengebracht. De methode voor het verzamelen 
van de statistieken in de verschillende gemeenschappen is echter zo fundamenteel verschillend dat het samenbrengen 
van de data een zeer vertekend beeld oplevert. De statistieken werden niet gedeeld met de FIS. 
 

 Evaluatie:  
Om deze doelstelling te realiseren moeten de methodes en de basis voor het verzamelen van de gegevens in de 
verschillende gemeenschappen meer op elkaar afgestemd worden. Dit zal binnen de nationale federatie verder 
uitgewerkt moeten worden. 
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OD010 SVl voert een preventief en reactief antidopingbeleid in lijn met het Antidopingdecreet en de 
Wereld Antidopingcode. SVl streeft een dopingvrije sport na en werkt daarbij nauw samen met 
NADO Vlaanderen. 

Ook in 2019 nam Sneeuwsport Vlaanderen mee aan de Play True Day in samenwerking met NADO. 
 
Alle sporters worden via de website van SVl actief geïnformeerd over alle domeinen van Dopingpreventie. 
Sporters worden begeleid in het indienen van hun aanvraag tot toestemming therapeutische noodzaak. 

OD011 SVl neemt maatregelen die nodig en wenselijk zijn om het kwaliteitsbeleid, preventiebeleid en 
reactiebeleid rond lichamelijke en seksuele integriteit te verbeteren, om risico’s te verkleinen en 
om incidenten te voorkomen en correct af te handelen 

In het kader van preventie en behandeling van klachten rond lichamelijke en seksuele integriteit werden de laatste 
maanden van 2017 heel wat inspanningen geleverd. Er werd een klachtenprocedure opgesteld zodat voor iedereen de 
mogelijk te nemen stappen duidelijk zijn.  
 
In de zomer van 2018 werden er posters uitgedeeld aan de clubs waarmee ze de contactgegevens van de club-API 
konden verspreiden. 
 
Er werd binnen de clubs en ook voor Sneeuwsport Vlaanderen een aanspreekpersoon aangesteld. Voor Sneeuwsport 
Vlaanderen wordt er beroep gedaan op een extern/onafhankelijk persoon. 
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3. COMMISSIEVERSLAGEN 

3.1. COMMISSIEVERSLAGEN 

3.1.1. TOPSPORTCOMMISSIE 

Voor de topsportcommissie verwijzen we naar de rapportering Topsport. 
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3.1.2. TECHNISCH ALPIJNSE COMMISSIE 

Jaarverslag TAC Sneeuwsport Vlaanderen 2019 

 
Verslag nog niet beschikbaar.  
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3.1.3. FREESTYLE COMMISSIE 

Jaarverslag Freestyle commissie Sneeuwsport Vlaanderen 2019 

De freestyle commissie zijn samenstelling is niet veranderd en bestaat uit een harde kern waarvan twee freestyle 
skiërs, twee snowboarders, instroom van professionelen wanneer nodig en de opvolging/feedback van de 
snowboardtrainers van SVl. 
 
De commissie communiceert via mail, telefoon en WhatsApp. Verder worden er drie vergaderingen per jaar gepland. 
Verslagen zijn een werkpunt en worden op de achtergrond geschoven o.w.v. andere prioriteiten of het dagelijks 
beroep van onze vrijwillige commissieleden. 
 
Na de eerste wedstrijd in Ice Mountain (zie jaarverslag 2018) stond in het Vlaams Kampioenschap de manche in Snow 
Valley op het programma. Net zoals in IM werd het een waanzinnig succes. Gelijkaardige deelnemersaantallen werden 
bekomen. Er werd al voorzichtig opgemerkt dat er moet nagedacht worden over de timing om de dag tijdig rond te 
krijgen. Hoge (N)Oorden, de wedstrijd in Aspen vormde het einde van het VK. In hun 2e editie wist X-Brigade mee te 
surfen op de golf van indoorwedstrijden en zo een fraai deelnemersaantal te scoren. 
 
Op de winterclosing (Snow Valley, Peer) (25/05/2019) streden 11 teams van ongeveer vier personen in een ludieke 
wedstrijd voor de overwinning. Hoge (N)Oorden (Aspen, Wilrijk) (30/03/2019) kende 56 snowboarders en net zoals in 
2018, 24 freeskiërs. Alles bij elkaar een toename van 23 riders in hun 2e editie. Hit the Roof Snow Valley, Peer) 
(19/01/19) leverde 47 boarders op en de freeskiërs kwamen in een groter aantal aan de start wat zich vertaalde in 25 
riders. In totaal kwamen in het VK 18-19 108 verschillende riders aan de start waarvan iets meer dan de helft twee of 
meer wedstrijden heeft gereden. 
 
In 2019 werd er eindelijk werk gemaakt van het uitbreiden van de Freestyle Tour. Een hol begrip dat we tot nog toe 
als overkoepelende term hebben gebruikt voor alles wat SVl aan wedstrijden heeft georganiseerd. Afgelopen jaar 
hebben we deze term gebruikt om een wedstrijdcircuit tussen Nederland en Vlaanderen te houden. NskiV 
organiseerde tot voorheen nog steeds zijn Dutch Cups en SVl zijn Vlaams Kampioenschap. Alle wedstrijden telden dit 
seizoen mee voor de Freestyle Tour. 
 
De kick-off van de tour vond plaats op 6/10/19 in Snowworld Zoetermeer. Zo vroeg op het seizoen waren onmiddellijk 
54 boarders en 19 freestyle skiërs aanwezig. Een goede 20 deelnemers maakten de verre oversteek naar Nederland. 
De volgende 2 stops vonden ook in Ned plaats. Snowworld Landgraaf was op zaterdag het decor voor een SS-wedstrijd 
(69snow/29ski) en op zondag een rail competitie (71snow/21ski). De eerste en enige Vlaamse wedstrijd in 2019 was 
Into the Woods: The cutdown in Ice Mountain. In totaal kon de wedstrijd rekenen op 53 snowboarders en 13 skiërs. 
 
De hele tour kent (te verwachten) nog wat kinderziektes die in de loop van het seizoen opgevangen zullen worden en 
helemaal weggewerkt moeten zijn als de Freestyle Tour zijn 2e seizoen in gaat in 2020-21. 
 
Op clubniveau zien we een afname in aantal leden bij Airborne. Snow Valley blijft constant, Ice Mountain daalt 
opmerkelijk in leden. Xbrigade kent een gigantische groei. Waar nodig tracht de commissie als mediator te acteren 
tussen club en piste en ze te ondersteunen in hun werking. De commissie staat steeds open voor opmerkingen/kritiek 
en vragen. Mooi om te vermelden is dat het team van IM zijn tienjarig bestaan heeft kunnen vieren met een wedstrijd 
en feestje. Proficiat! 
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Het Belgisch Kampioenschap freestyle stond voor een heuse opdracht: verhuizen van gebied en alles in eigen handen. 
Gelukkig konden ze rekenen op de samenwerking met NskiV. Deze keer met goed weer, in een topgebied en met een 
grote groep enthousiastelingen. Laax faciliteert uitgebreid in logies voor de crew, eten, … en kent een high-end 
snowpark waar de shapers van Europa ter onze beschikking staan. 
 
Een debriefing van Snowfest leerde dat: 

 Laax een prachtige partner is en het gebied alles biedt wat we nodig hebben voor een kwalitatief BK 

 De samenwerking met NskiV en dus de crew rijk is aan ervaring 

 We in 2020 enkel in de eerste week van de paasvakantie terecht kunnen in Laax omdat zij sluiten met het 
paasweekend. 

 
25 snowboarders, twee internationale deelnemers en negen skiërs namen deel van 14/4- 19/4 2019 in Laax, wat een 
terugval was voor Freestyle ski, dit was te wijten aan het ontbreken van alle senioren. 
 
Het BK freeride zocht voor zijn 3e gezamenlijke editie opnieuw de flanken van Nendaz op. De succesformule bleek 
opnieuw. Riders en organisatoren waren lyrisch over de omstandigheden en kadering van de wedstrijd. Een terugval 
in het aantal riders is waarschijnlijk toe te schrijven aan de plaatsing in het seizoen. Daarenboven valt er natuurlijk 
geen rekening te houden met blessures en personen op seizoen. 
 
Circa 26 riders (freeski en snowboard samen) namen deel. Dit was een terugval van 14 riders t.o.v. 
2018. 
 
Bart Van Hombeek en Simon Vandepitte namen in september deel aan de internationale juryclinic in 
Sarajevo. Meer dan 60 juryleden en 21 nationaliteiten van alle niveaus waren aanwezig om zich bij te scholen. Door 
actief aanwezig te zijn binnen het jureren hebben deze twee judges ondertussen ook al enkele internationale events 
kunnen judgen zoals WRT, JWC en diverse EC. Binnen de clinic hebben ze interessant beeldmateriaal en inzichten 
meegekregen die ook gedeeld werden op onze eigen georganiseerde clinic in België. 
 
Deze clinic was met 19 geïnteresseerden een heus succes. De deelnemers kenden een gevarieerd niveau: van ervaren 
judges tot mensen die voor het eerst in aanraking kwamen met een jurysport. De deelnemers werden in vier groepen 
verdeeld om voor homogene groepen te zorgen. De dagplanning bestond uit drie delen. Eerste deel: Code of conduct 
+ how to judge diciplines, tweede deel: beeldmateriaal + headjudge en een derde deel on-snow: simulatie contest. Uit 
de groep zijn drie deelnemers doorgestroomd naar een stage. Hun verdere groei is absoluut noodzakelijk voor onze 
werking. Wesley Guns heeft als skiër de clinic meegevolgd om inspiratie op te doen voor een nationale freeski 
juryclinic. 
 
De werkgroep SkiCross die in 2018 ontstond ging in 2019 op hetzelfde pad verder. Een werking met veel potentieel, 
weinig structuur, tal van mogelijkheden met gebrek aan daadkracht en uitvoering. Typische kinderziekten voor een 
startend project.  
 
Het BK-skicross 2019 werd gehouden in Val d’Isère met zo’n 78 deelnemers aan de start. De werkgroep stond in voor 
de organisatie ter plaatse. Deze groep mensen was aanvankelijk een bende van tien personen, maar eens dichter bij 
de start van het BK, werd het duidelijk dat de equipe kleiner was. Door personeelstekort op het bureel van 
Sneeuwsport Vlaanderen, kon Christophe Coppens zich niet vrijmaken om ter plaatse te kunnen helpen. Er werd ter 
plaatse op korte termijn heel wat organisatorisch valkuilen vermeden in samenwerking met de correcte organisatie 
van het skistation Val d’Isère. De werkgroep kon beroep doen op de immer bereidwillige vrijwilligers van Alpine. Zo 
kon een wedstrijd alsnog zeer kwalitatief worden afgewerkt. Het BK was een succes voor elke deelnemer, al werden 
de lessen achter de schermen zeker getrokken. 
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Wanneer het volgende seizoen aanbrak, was het overduidelijk. De interesse in skicross groeit bij de atleten die zich 
alreeds op deze discipline stortten. Zeker wanneer de Jeugd Olympische Spelen in 
Lausanne dichterbij komen. Vanuit de werkgroep werd er dan ook opgeroepen om selectiecriteria op te maken, 
gezien het behaalde niveau tijdens de voorbije wedstrijden en de interesse van de atleten om aanwezig te zijn op het 
YOG. Hierin werd er overigens heel duidelijk waargenomen dat de huidige werkgroep, die veelal bestaat uit ouders 
van skicross atleten, niet de juiste slagkracht kan hebben. 
KBSF, en in het bijzonder Stijn Urkens en Christophe Coppens, hebben in samenspraak met het BOIC enkele strenge 
selectienormen opgesteld. Hieruit is voortgevloeid dat één atlete zich wist te plaatsen voor het YOG. Tijdens de Junior 
FIS-wedstrijd in Saas-Fee diende men bij de beste helft van het deelnemersveld te eindigen. Enkel Noa Spoelders 
slaagde hierin om de selectienorm te behalen. Zo werd er nog cluboverschrijdend gewerkt binnen de werkgroep 
skicross. 
 
Er werden trainingssessies ingelast, voornamelijk starttrainingen voor Noa Spoelders. Ook andere gegadigden 
vervoegden deze trainingen. De discussie werd opgeworpen naar een volgend verloop, hoe trainers worden 
geselecteerd en worden verloond. De werkgroep vertoonde breuken allerhande met onenigheden tot gevolg. Daarom 
werd eind 2019, begin 2020 dan ook de werkgroep as such stopgezet en overgenomen door het personeel van 
Sneeuwsport Vlaanderen. 
 
Alles werd in werking gesteld om Noa Spoelders zo optimaal mogelijk te laten vertrekken richting Lausanne. Noa 
Spoelders behaalde een mooie 14e plaats en werd spijtig genoeg tijdens het teamevent na een crash afgevoerd naar 
het ziekenhuis in Lausanne. Los van het dramatische einde, komt zij hier zeer sterk uit en is ze mentaal klaar voor een 
volgende uitdaging in skicross. 
 
Voor Sneeuwsport Vlaanderen is het momenteel zaak om deze discipline al dan niet uitgesprokener op te nemen in 
haar nieuwe beleidsplannen 2021-2024, om van dit verhaal een potentieel succesverhaal te maken. 
 
De andere werkgroep binnen de commissie freeride is niet meer samen gekomen in 2019. De verslaggeving van onze 
sporten wordt voornamelijk gevoerd via sociale media en de Freestyle Recap. De recap werd 13 keer uitgestuurd in 
2019. Drie keer minder dan vorig jaar en voornamelijk toe te schrijven aan te weinig tijd. Er zijn 596 mensen die hem 
ontvangen (status quo) en het voorbije jaar had het een open rate van 35% (status quo) wat het dubbel is van een 
normale sportgerelateerde nieuwsbrief. 
 
Eind 2019 kreeg de federatie de opportuniteit om in Antwerpen, op Winter in Antwerpen een rail wedstrijd te 
organiseren. De Scheldenkaaien werden het decor voor aan waanzinnige dag en avond railen op sneeuw aangebracht 
door Aspen en een stelling ontworpen door Erik Ravijts. De shape crew, Snapback, van Ice Mountain zorgde voor een 
leuke setup en onderhoud van de pistes. Het hele event werd uitgewerkt door Cravat Events i.s.m. SVl. We kijken 
terug op een gigantisch (media) succes en kijken uit naar een volgende editie. 
 
Als commissievoorzitter wil ik nadrukkelijk alle commissieleden bedanken voor hun inbreng. De grootste pluim gaat 
naar de vrijwilligers, de clubs en hun trainers die er wekelijks voor zorgen dat de jeugd op professionele wijze kan 
genieten van de freeski- en snowboardsport! 
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Onze doelstellingen voor 2020: 

 Freestyle Tour: kinderziektes wegwerken en een succesvol 2e seizoen (tijdig) lanceren 

 Concrete sponsoring voor de Freestyle Tour 

 Ledenaantal clubs behouden en uitbreiden voor freestyle ski 

 Freeride: vergroten van de groep deelnemers 

 Jurering freeski ondersteunen 

 Logistieke (wedstrijdreglementen, inschrijvingen, puntenlijsten, …) zaken vergemakkelijken 
 
Evaluatie doelstellingen 2019: 

 Freestyle Tour duidelijk kaderen en een meerwaarde geven →  een wedstrijdtour met 11 wedstrijden 
waarvan er twee in Laax werden gelanceerd. 

 Concrete sponsoring voor het Vlaams Kampioenschap → dit is ondertussen concrete sponsoring voor de 
Freestyle Tour geworden, maar werd niet gevonden. 

 Snelle communicatie van events en wedstrijden → de kalender werd in de zomervakantie gepubliceerd maar 
eind mei/begin juni zou een streefdatum moeten zijn. 

 Ledenaantal clubs uitbreiden → Ice Mountain van 71 naar 47. SnowValley van 69 naar 68. Airborne van 26 
naar 17. XBrigade 50 naar 94. 

 Freeride: ledenwerving en verzekeringskwestie → voor 2020 heeft de organisatie een boeking uitgewerkt 
waarbij de leden onmiddellijk hun lidmaatschap mee geïntegreerd werd. Een hele stap vooruit. 

 Jurering freeski ondersteunen → geen nieuwe bijscholingen of clinics. Een werkpunt voor 2020 om de groep 
juryleden uit te breiden. 

 Samenwerking met NskiV uitbreiden → de banden zijn heel nauw en de samenwerking zal alleen maar meer 
verbreden. De freestyle commissie heeft zich als het ware verbreed met leden uit Nederland. 

 
De voorzitter 
Christophe De Groof 

 
  



 
 

 

www.sneeuwsport.vlaanderen 

Info@sneeuwsport.vlaanderen 

+32 3 286 07 85 

 
79 

Boomgaardstraat 22/27 – B2600 Berchem – Belgium 

3.1.4. OPLEIDINGSCOMMISSIE 

Jaarverslag opleidingscommissie Sneeuwsport Vlaanderen 2019 

Toelatingsproeven 
 
Dit seizoen werden 18 binnenlandse toelatingsproeven georganiseerd. Er werd geprobeerd om de locaties zo goed 
mogelijk te spreiden, alsook proberen we de prijs op alle pistes gelijk te houden (wat jammerlijk genoeg niet lukt bij 
Snowvalley te Peer).  
 
Het stond de clubs vrij om zelf nog toelatingsproeven aan te vragen, mits ze voldoende deelnemers konden 
garanderen, Kazou en Sporty hebben apart een toelatingsproef aangevraagd. Aan de toelatingsproeven namen 327 
skiërs en snowboarders deel. Een lichte daling, maar met 170 geslaagden en een slagingspercentage van 52 % is het 
een goed seizoen. We splitsten de cijfers ook op in Ski & Snowboard, hierbij blijft het aantal deelnemers bij TLP 
Snowboard (soms geen TLP Snowboard georganiseerd of geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen) terugvallen, 
zei het lichtjes dit afgelopen jaar. 
 
Naast de TLP’s in het binnenland worden nog steeds extra toelatingsproeven afgenomen in het buitenland door 
Trainers A/Skileraars en dit steeds meer en meer. Hier konden we een 40-tal geslaagden noteren. 
 
Zoals de vorige jaren wordt de lat vrij hoog gelegd. Dit om te vermijden dat mensen veel geld dienen te betalen (naast 
cursusgeld ook de reis- en verblijfskosten) en zeer weinig kans maken op slagen. Deze strenge selectie blijkt nog 
steeds te werken. Gemiddeld waren er 52b% deelnemers geslaagd op de toelatingsproef, dit is een stijging in 
vergelijking met 2018, dit is iets boven het gemiddelde over alle jaren heen. 
 
Opleidingscursussen praktijk (Module 3) 
 
Het aantal deelnemers op niveau initiator ski zou er lichtjes op vooruit gegaan kunnen zijn, maar door de afgelasting 
van de Herfststage in 2018, hebben we waarschijnlijk wel wat cursisten terug opgepikt in 2019. Het 
slagingspercentage 84 % is goed, hier moeten we blijven naar streven en dit nog optrekken.  
 
Op niveau instructeur B ski is er terug een lichte stijging t.o.v. 2018. Dit is een aantal dat we elk jaar zouden moeten 
kunnen halen, al blijft het eerst afleggen van de algemene theorie Module 1 Instructeur B bij de VTS een struikelblok 
voor velen. Het slagingspercentage is hier niet goed, met 60 % is dit te weinig en moeten we hier goed opletten en 
bekijken waaraan dit kan liggen. 
 
Initiator Snowboard zien we een zeer lichte stijging, ook hier moeten we rekening houden met de terug opgeviste 
cursisten van de herfststage 2018. Het slagingspercentage van 61 % ligt hier veel te laag, snowboard docenten moeten 
werken aan een verbetering van de toelatingsvoorwaarden. 
 
Voor de opleiding Instructeur B Snowboard hadden we zes deelnemers, waarbij we vorig jaar er ook zes hadden op de 
afgelaste cursus, dus daar zijn we er enkele kwijt gespeeld, hopelijk kunnen we deze volgend seizoen nog opvissen. 
Ook hier is het slagingspercentage van 66 % te laag. 
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Theoriecursussen 
 
Afgelopen seizoen werden er vier opleidingscycli initiator georganiseerd en één opleidingscyclus instructeur.  Eén 
moment werd einde zomervakantie gekozen voor de studenten secundaire en hoger onderwijs en dit op twee 
verschillende locaties. Door drie examenmomenten te plannen hadden de cursisten voldoende kans om te studeren 
en te slagen. In totaal waren er ongeveer 170 deelnemers aan de theorielessen initiator en 31 deelnemers voor 
instructeur B komen we op 191 cursisten theorie. De theorie inschrijvingen zijn idem aan vorig jaar.  
 
De verwerking van de resultaten zal voor 2020 even vlot blijven verlopen tussen de opleidingsmanager en de VTS. Via 
de online VTS-database moeten de betrokken docenten nu zelf hun punten ingeven. Hierin is er nog ruimte voor 
verbetering, soms duurt het te lang vooraleer sommige docenten hun punten ingeven in VOTAS. Ze krijgen hiervoor 
maximum 2 weken de tijd, al wordt er in de praktijk naar 1,5 weken gestreefd.  
 
Technische stages en monitorenbijscholingen 
 
Er werd in samenwerking met Kazou een voorbereidende technische stage (screening) georganiseerd naar de 
toelatingsproef toe. Maar ook in het binnenland werden enkele technische stages georganiseerd zoals: voorbereiding 
op de toelatingsproef, bijscholing voor monitoren bij touroperators en freestyle clinic, wax en slijp clinics. Ook werd er 
in mei 2019 een buitenlandse bijscholing voor gediplomeerden georganiseerd, deze vond plaats te Hintertux. 
 
Docentenbijscholingen 
 
Onze docenten, zowel ski als snowboard en zowel praktijk als theorie, zijn verplicht zich regelmatig bij te scholen. 
Deze stages zijn niet enkel belangrijk om de nieuwe technieken en methodieken onder de knie te krijgen, ze zijn 
eveneens van belang om als docententeam op “dezelfde lijn” te blijven staan. 
 
Zo trokken zij eind augustus samen naar Aspen, Wilrijk en naar Zermatt voor een driedaagse bijscholing. 
 
Algemene conclusie 
 
Gevoerde promotie rond sportkaderopleiding (DSKO) 

 Aankondiging van workshops en toelatingsproeven, cursusorganisaties en bijscholing via nieuwsbrief 
Sneeuwsport Vlaanderen; 

 Aankondiging van workshops en toelatingsproeven, cursusorganisaties en bijscholing via website 
Sneeuwsport Vlaanderen; 

 Aankondiging van workshops en toelatingsproeven, cursusorganisaties en bijscholing via facebook en 
Instagram Sneeuwsport Vlaanderen; 

 Promo in brochures van touroperators; 

 Posters op de Vlaamse skipistes; 
 
 
De voorzitter 
Kim Semadeni 
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3.1.5. JEUGDSPORTCOMMISSIE 

Jaarverslag jeugdsportcommissie Sneeuwsport Vlaanderen 2019 

In 2019 hadden we wederom recht op een subsidie voor de beleidsfocus jeugdsport met ons jeugdsportproject Kids 
on Snow. De totale beschikbare subsidie voor 2019 was een bedrag van € 13.034,32. Sneeuwsport Vlaanderen voegde 
€ 2.896,54 toe aan dit bedrag met eigen middelen zodat er een bedrag van € 15.930,86 werd uitbetaald aan onze 
deelnemende clubs. Deze middelen werden via de beoordeling van een subsidiedossier (volgens verdeelsleutel en 
subsidiereglement) verdeeld onder de acht ingestapte clubs.  
 
Ondertussen zijn de voorbereidingen gestart om een nieuw jeugdsportproject en bijhorend subsidiereglement voor de 
beleidsperiode 2021-2024 op te stellen. Hiertoe werd bij de start van het seizoen 2019-2020 een oproep gelanceerd 
onder alle clubs om een werkgroep samen te stellen. Helaas kwam hierop geen enkele reactie. Dit heeft bij 
ondergetekende dan ook geleid tot een groeiend besef dat de samenstelling van de jeugdsportcommissie aan een 
grondige her-evaluatie toe is. Dit zal mee opgenomen worden in een van de strategische prioriteiten die naar voren 
kwamen uit het SVl 2.0 traject: “Efficiënte en effectieve commissies”. 
 
In samenwerking met de Vlaamse Sport Federatie, Twizzit en enkele andere federaties, is er een project gestart om de 
evaluatie van het jeugdsportdossier te integreren in Twizzit, het nieuwe ledenplatform van Sneeuwsport Vlaanderen. 
Op deze manier hopen we in de toekomst de deelnemende clubs administratief te ontlasten en zo ook de 
instapdrempel voor clubs die nog niet deelnemen, te verlagen. 
 
Graag bedank ik alle clubs die hebben ingetekend en de clubvertegenwoordigers binnen de commissie. Verder ook 
een woord van dank aan Christophe Coppens voor de evaluatie van de dossiers en gegevensverzameling en 
rapportering naar Sport Vlaanderen. 
 
 
De voorzitter 
Dries Van Stevens  
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3.1.6. CLUBCOMMISSIE 

Jaarverslag clubcommissie Sneeuwsport Vlaanderen 2019 

 
Verslag nog niet beschikbaar.  
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4. MEDIA 

4.1. PUBLIEKE MEDIA 

Sporza 

 De Buck springt naar 8e plaats, Seppe Smits 12e op WK snowboard - 11 februari 2019 – klik hier 

 Seppe Smits triomfeert in Wereldbeker Big Air in Quebec – 17 maart 2019 – klik hier 

 Seppe Smits wint de WB big air in Canada – 17 maart 2019 – klik hier – klik hier 

 Smits na WB-triomf: "Deed heel veel deugd na zware blessure" – 19 maart 2019 – klik hier 

 Smans springt naar 4e plaats in WB in Italië, geen finale voor de mannen – 3 november 2019 – klik hier 

 Seppe Smits en Loranne Smans missen finale in WB Big Air in Peking – 12 december 2019 – klik hier 

 Smits, De Sloover en Smans stranden in kwalificaties WB Big Air Atalanta – 20 december 2019 – klik hier 

Het laatste nieuws 

 Een vijfde meer ongevallen met gewonden op skipistes – 3 januari 2019 – klik hier 

 BK freeride – 13 maart 2019 

 “Wacht maar, tot mijn verstand op nul staat” Het walhalla voor waaghalzen/Op bezoek op het BK freeride in 
Zwitserland – klik hier 

 VIDEO. Het walhalla voor waaghalzen: op bezoek op het BK freeride in Zwitserland – klik hier 

  ‘Snelle man’ Andy Cocquyt kroont zich tot ‘Sportman van het Jaar’ – 23 maart 2019 – klik hier  
 Evy Poppe wordt beloftevolle jongere 

 Een nieuw snowboardseizoen, nieuwe hoogtes voor snowboardster Evy Poppe (15): “Stilaan klaar voor 
Olympische jeugdwinterspelen van januari” – 25 november 2019 – klik hier 

 Nieuw Belgisch Kampioenschap freestyle skaten en snowboarden komt naar Scheldekaaien –  
3 december 2019 – klik hier 
 

+ aantal keer de verschillende topsporters 
  

https://sporza.be/nl/2019/02/11/wk-snowboard-slopestyle/
https://sporza.be/nl/2019/03/17/seppe-smits-triomfeert-in-wereldbeker-big-air-in-quebec/
https://sporza.be/nl/2019/03/17/seppe-smits-wint-de-wb-big-air-in-canada0/
https://sporza.be/nl/2019/03/17/seppe-smits-wint-de-wb-big-air-in-canada/
https://sporza.be/nl/2019/03/19/seppe-smits/
https://sporza.be/nl/2019/11/03/wb-big-air-modena/
https://sporza.be/nl/2019/12/12/seppe-smits-en-loranne-smans-missen-finale-in-wb-big-air-in-peki/
https://sporza.be/nl/2019/12/20/seppe-smits-en-jules-de-sloover-stranden-in-kwalificaties-wb-big/
https://www.hln.be/reizen/een-vijfde-meer-ongevallen-met-gewonden-op-skipistes~af83cc17/%20%202.BK%20Freeride
https://www.hln.be/de-krant/-wacht-maar-tot-mijn-verstand-op-nul-staat~a93d590c/
https://www.hln.be/sport/meer-sport/video-het-walhalla-voor-waaghalzen-op-bezoek-op-het-bk-freeride-in-zwitserland~a7b18219/
https://www.hln.be/in-de-buurt/zelzate/-snelle-man-andy-cocquyt-kroont-zich-tot-sportman-van-het-jaar~a9d9a5b6/
https://www.hln.be/in-de-buurt/zelzate/een-nieuw-snowboardseizoen-nieuwe-hoogtes-voor-snowboardster-evy-poppe-15-stilaan-klaar-voor-olympische-jeugdwinterspelen-van-januari~a718f135/
https://www.hln.be/in-de-buurt/antwerpen/nieuw-belgisch-kampioenschap-freestyle-skaten-en-snowboarden-komt-naar-scheldekaaien~a58bcdf0/


 
 

 

www.sneeuwsport.vlaanderen 

Info@sneeuwsport.vlaanderen 

+32 3 286 07 85 

 
84 

Boomgaardstraat 22/27 – B2600 Berchem – Belgium 

Het nieuwsblad 

 Evy Poppe nestelt zich tussen de wereldtoppers – klik hier 

 Balens bedrijf mag twee springschansenbouwen in recreatiedomein Kattevennen – klik hier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Erik (46) ontwerpt snowboardschansen... maar zelf durft hij die niet te testen – 13 februari 2019 – klik hier 

 De juiste lippenbalsem, twee skibrillen en een goede verzekering: dit is dé checklist voor je skivakantie – klik 

hier 

 interview Christophe Coppens 

 Evy Poppe derde op Junioren WK – 14 april 2019 – klik hier 

 Antwerp Rail'n Snow brengt de beste snowboarders naar Antwerpen – klik hier 

 
+ aantal keer de verschillende topsporters 

De standaard 

Topsporters komen hier wel een aantal keer aan bod maar Sneeuwsport Vlaanderen niet. 
  

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190102_04072960?articlehash=38C5EBB4F5E5347E3ADCE98DA851A17E6920E6EF0FCBA7A877F5F4F2FA1CA536B16D5A4EA384C6C962C4EF14B2FF8D0A00F136B905698BE1A91CCE659FA02F36
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190111_04096539?articlehash=F072D8D21D8CEBDAEFF1E0F700D481DA4FC43BE8450B6C1764A978A5C0412527131B872AFDBFB0B461B903632E0A944093A4E7DD36D1BAD45AF2256044D951DC
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190212_04172242?articlehash=EEDA388F017347C035AD95211FAD1C952B353942562C38964980FA727F6B12BA13B2C6AE9E1762D7373C5B791B2F6586AD8E78B882F075CB0558F1949474A179
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190227_04212945?articlehash=2E45B046692EC12CEF4B83B90841963246D63866F4544107C62009F0586892D1BE7A45891F138A6C1B635AE60C6A0EBF125BF8AF110724A266A4DEC5A94B6244
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190227_04212945?articlehash=2E45B046692EC12CEF4B83B90841963246D63866F4544107C62009F0586892D1BE7A45891F138A6C1B635AE60C6A0EBF125BF8AF110724A266A4DEC5A94B6244
https://www.nieuwsblad.be/cnt/blkva_04332663
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20191127_04740317
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Het belang van limburg 

 Genk krijgt niet één, maar twee springschansen – 11 januari 2019 – klik hier 

 Plannen voor kruinenpad in Kattevennen – 4 maart 2019 – klik hier 

 Werken springschansen Kattevennen liggen op schema – 31 mei 2019 – klik hier 

 Vlaanderen heeft nu ook een skikaart – 29 november 2019 – klik hier 

 
+ aantal keer de verschillende topsporters 

Gazet van Antwerpen 

 Kempens bedrijf bouwt twee springschansen in recreatiedomein – 11 januari 2019 – klik hier 

 Erik Ravijts ontwerpt snowboardschansen voor parken over hele wereld – 13 februari 2019 – klik hier 

 Winter in Antwerpen: snowboarders en skiërs openen trukendoos op Plantinkaai – 3 december 2019 – klik 

hier  

  

https://www.hbvl.be/cnt/dmf20190110_04093821/genk-krijgt-niet-een-maar-twee-springschansen
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20190303_04228822/plannen-voor-kruinenpad-in-kattevennen
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20190530_04437600/werken-springschansen-kattevennen-liggen-op-schema
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20191129_04744045/vlaanderen-heeft-nu-ook-een-skikaart
https://www.gva.be/cnt/dmf20190111_04095070/kempens-bedrijf-bouwt-twee-springschansen-in-recreatiedomein
https://www.gva.be/cnt/dmf20190212_04172024/ik-durf-er-zelf-niet-af-te
https://www.gva.be/cnt/dmf20191203_04749358/winter-in-antwerpen-snowboarders-en-skiers-openen-trukendoos-op-rijnkaai
https://www.gva.be/cnt/dmf20191203_04749358/winter-in-antwerpen-snowboarders-en-skiers-openen-trukendoos-op-rijnkaai
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4.2. EIGEN SOCIALE MEDIA 

4.2.1. FACEBOOK  

Volgers: 9.262 (vorig jaar afgesloten met 8.861) 
 
Berichten gepost: 250 

Hoogste interactie 
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Hoogste bereik 
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Hoogste aantal klikken 
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Volgers 

 
 

Volgers informatie 
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Vind ik leuk – vind ik niet meer leuk (dal = max -2) 

 
 

Aantal keer dat het profiel van je pagina is bekeken door aangemelde en afgemelde mensen 
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Aantal mensen dat inhoud van of over je pagina heeft gezien (geschatte grafiek) 

 
 

Aantal minuten bekeken video’s 
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Events op Facebook 

Er zijn in totaal 22 events gemaakt op facebook.  
Het eerste heeft de meeste antwoorden op het event, het tweede het grootste bereik. 
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4.2.2. INSTAGRAM 

Volgers: 2700+ 
Posts: 99  

Post met meeste vind-ik-leuks  413 vind-ik-leuks 
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Post met meeste opmerkingen  20 opmerkingen 
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Post met Hoogste betrokkenheid  424 
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Post met meeste deelacties  14 deelacties 
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Post met meeste weergaven  4.803 weergaven 
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4.2.3. TWITTER 

Volgers: 884 
 
We kiezen bewust om niet meer actief te zijn op Twitter, gezien we in het verleden konden ervaren dat hier weinig 
interactie werd bekomen. 
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5. FINANCIËN 

5.1. LIDMAATSCHAPPEN 

5.1.1. BASISLIDMAATSCHAP 

 Individueel 
Gezinstarief  
(3 of meer personen) 

Indoor € 17,00 € 45,00 

Basic Safe Snow € 34,00 € 89,00 

Snow Omnium € 68,00 € 178,00 

 
 

5.1.1. OPTIES 

Competitielicentie bij Basic Safe Snow € 20 

Competitielicentie bij Snow Omnium € 55 

Lerarenaansprakelijkheid basic vrijwilligers* 
(met Sport Vlaanderen diploma) 

Wordt gratis aangeboden 

Lerarenaansprakelijkheid basic vrijwilligers* 
(zonder Sport Vlaanderen diploma) 

€ 20 

Professionele lerarenaansprakelijkheidsverzekering 
(Initiator) 

€ 33 

Professionele lerarenaansprakelijkheidsverzekering 
(Instructeur/Trainer B & A) 

€ 59,00 

Professionele lerarenaansprakelijkheidsverzekering 
(Trainer A, Europese inschaling) 

€ 65,00 

 
* De Lerarenaansprakelijkheid basic zal naar volgend seizoen moeten heropgenomen worden met Arena, onze 
verzekeringspartner. In 2019 ontstond onduidelijkheid over de dekking van deze polis.  
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5.2. INTERPRETATIES BALANS 

Als volgt enkele interpretaties uit onze balans. Ter vergelijking worden de cijfers van 2019 gespiegeld tegen de cijfers 
van voorgaande jaren. De volledige balans wordt als bijlage toegevoegd aan dit jaarverslag. 
 

5.2.1. PROCENTUELE KOSTENVERDELING BELEIDSFOCUSSEN 
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5.2.1. PROCENTUELE OPBRENGSTEN PER BELEIDSFOCUS 
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5.2.1. PROCENTUELE OPBRENGSTEN PER TYPE 

In onderstaande grafiek werd geen rekening gehouden met de inkomsten vanuit Topsport. 
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5.2.1. LIQUIDITEITSRATIO 

De liquiditeit geeft een antwoord op de vraag: zal dit bedrijf op korte termijn in problemen komen? Kan het bedrijf 
haar korte termijnschulden betalen? Dat kan het maar als het genoeg vlottende activa en liquide middelen heeft. Een 
gezonde liquiditeitsratio is groter dan 1. 
 
Liquiditeitsratio = vlottende activa/kortetermijnschulden. 
 

 
 
 

5.2.2. SOLVABILITEITSRATIO 

Hoe is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vermogen ingebracht door derden? Deze ratio toont aan hoe 
financieel afhankelijk een bedrijf is. 
 
Solvabiliteitsratio = eigen vermogen/schulden. 
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5.3. BEGROTING 

Voor de begroting verwijzen we naar Luik 2 van de beleidsplannen. 
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5.1. WAARDERINGSREGELS 

5.1.1. SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS 

De waarderingsregels zijn opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot 
uitvoering van het Wetboek van vennootschappen zoals aangepast door het koninklijk besluit van 19 december 2003 
betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde 
verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen. 
 
De vereniging is conform de criteria van de V&S-wet een grote vereniging. De vereniging voert haar boekhouding en 
maakt de jaarrekening op conform de V&S-wet van 27 juni 1921 en de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 
december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van 
bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen. 
 
Elk bestanddeel van het vermogen werd afzonderlijk gewaardeerd. 
 

5.1.2. SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS  

Oprichtingskosten 

De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen tegen de aanschaffingswaarde in het boekjaar waarop 
zij betrekking hebben. Indien er herstructureringskosten zijn kunnen deze opgenomen worden in de balans onder 
volgende voorwaarden: 

• Het moet gaan om nauwkeurig omschreven kosten 

• Het moet gaan om ingrijpende wijzigingen in de structuur of de organisatie 

• Ze moeten een duurzame en gunstige invloed hebben op de rendabiliteit van de onderneming. 
 
De herstructureringskosten zullen naargelang hun omvang afgeschreven worden en de duur zal telkens verantwoord 
worden in de toelichting. De waardering zal gebeuren volgens de aanschaffingswaarde. 
 
Immateriële vaste activa  

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten kunnen slechts worden afgeschreven als 
bij de aankoop kan worden aangenomen dat de waarde zal dalen tijdens de gebruiksduur.  
 
Software - lineair op 3 jaar 
 
Installaties, machines en uitrusting (*)  

Installaties, machines en uitrusting - lineair op 3 tot 5 jaar 
Hardware - lineair op 3 jaar 
 
 
Rollend materieel (*)  

Rollend materieel - lineair op 5 jaar 
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Kantoormaterieel en meubila ir (*)  

Meubilair - lineair op 10 jaar 
 
Materiële vaste activa  

Aankopen waarvan de aanschaffingsprijs lager is dan € 250 (inclusief btw), worden niet geactiveerd, maar in de kosten 
van het lopende boekjaar opgenomen. De aanschaffingsprijs is de prijs van elk afzonderlijk bestanddeel opgenomen 
op een aankoopfactuur, ongeacht de totale hoegrootheid van het bedrag van de desbetreffende aankoopfactuur. 
 
In de loop van het jaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd. 
 
Er werd geen gebruik gemaakt van de methode 'renewal accounting' voor de waardering van de materiële vaste 
activa. 
 
Financiële vaste activa  

In de loop van het boekjaar werden geen deelnemingen geherwaardeerd. 
 
Voorraden 

Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de FIFO-methode. 
  
Indien de marktwaarde van een bestanddeel lager is dan de waarde bekomen volgens voormelde 
waarderingsmethode, dan wordt dit bestanddeel opgenomen tegen de marktwaarde. 
 
 
Vorderingen 

Vorderingen op meer dan een jaar 
 
De vorderingen worden gewaardeerd aan de nominale waarde. 
In volgende gevallen zijn waardeverminderingen mogelijk: 

• Wanneer er een blijvende onzekerheid is omtrent de betaling op de vervaldag 

• Wanneer op inventarisdatum de realisatiewaarde lager is dan de boekwaarde 
 
Vorderingen op minder dan een jaar 
 
De vorderingen worden gewaardeerd aan de nominale waarde. 
In volgende gevallen zijn waardeverminderingen mogelijk: 

• Wanneer er een blijvende onzekerheid is omtrent de betaling op de vervaldag 

• Wanneer op inventarisdatum de realisatiewaarde lager is dan de boekwaarde 
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Bestemde fondsen 

Een bestemd fonds kan enkel maar worden aangelegd als het resultaat van het huidig boekjaar verhoogd met de 
teruggenomen resultaten uit vorige boekjaren en teruggenomen bestemde fondsen positief is. 
 
De vereniging heeft volgende bestemde fondsen: 

• Sociaal Passief: Bij een positief resultaat zal het sociaal passief aangevuld worden met het positief resultaat tot 
een hoogte van het actueel nodige sociaal passief. Indien er een negatief resultaat is zal pas als laatste aan dit 
fonds gekomen worden. 

• Investeringsfonds: Indien er na aanvulling van het sociaal passief nog een positief resultaat over is en er worden 
nog toekomstige investeringen verwacht zal het resterende positief resultaat aan dit fonds toegevoegd worden. 
Indien er een negatief resultaat is zal eerst de niet bestemde resultaten aangesproken worden en als deze 
ontoereikend zijn zal het resterende negatief resultaat an het investeringsfonds in mindering worden gebracht. 

 
 Indien de bestemde fondsen, of een deel ervan, hun maximumbedrag nog niet bereikt hebben, worden volgende 
prioriteitenregels gehanteerd: Eerst het Sociaal Passief tot het actueel nodige bedrag daarna het investeringsfonds. 
 
Met uitzondering van specifieke bestemde fondsen moet in het boekjaar waarin een feit waarvoor een bestemd fonds 
bestond, zich heeft voorgedaan, het bestemd fonds niet worden teruggenomen, tenzij door dit feit het bestemd fonds 
niet langer een voorwerp zou hebben. 
 
Schulden  

Er zijn geen schulden, noch op korte, noch op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente. 
 
Schulden op meer dan een jaar 
 
Deze worden geboekt tegen nominale waarde. 
 
Schulden op ten hoogste een jaar 
 
Deze worden geboekt tegen nominale waarde  
 
 
Vreemde valuta  

De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en vorderingen uitgedrukt in vreemde valuta gebeurt op volgende 
grondslagen:  op factuurdatum of op het einde van het boekjaar voor kasverrichtingen. 
 
De resultaten uit de omrekening van vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt: financiële opbrengsten 
of financiële kosten – wisselkoersresultaat. 
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6. GOED BESTUUR 

De code goed bestuur bestaat uit 29 Harde Indicatoren (verplicht aan te voldoen) en 14 zachte indicatoren (vrij om 
hieraan te werken. Hier kan SVl een niveau van 0 tot 4 behalen volgens eigen prioriteiten). 

6.1. HARDE INDICATOREN 

6.1.1. TRANSPARANTIE 

 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 

De organisatie publiceert haar statuten, interne reglementen, organigram en 
sportregels op haar website. Deze documenten zijn eenvoudig terug te vinden en voor 
iedereen toegankelijk. 

● ● ●  

De organisatie publiceert haar beleidsplan op haar website. Dit document is eenvoudig 
terug te vinden en voor iedereen toegankelijk. ● ● ●  
De organisatie publiceert het jaarverslag op de website. Dit document is eenvoudig 
terug te vinden en voor iedereen toegankelijk. ● ● ●  
De organisatie publiceert een publieke versie van de notulen van de raad van bestuur 
op haar website. Om redenen van privacy of discretie is volledige transparantie soms 
niet aangewezen. Deze documenten zijn eenvoudig terug te vinden en voor iedereen 
toegankelijk. 

● ● ●  

De organisatie publiceert de notulen van de algemene vergadering op de website. ● ● ●  

De website van de organisatie vermeldt de actuele samenstelling van de raad van 
bestuur en vermeldt voor elk lid van de raad van bestuur de start‐ en einddatum van 
het mandaat. Indien van toepassing vermeldt de website eveneens het aantal en de 
duurtijd van de voorgaande mandaten. 

● ● ●  

De organisatie rapporteert in het jaarverslag op individuele of geaggregeerde wijze over 
de remuneratie van de leden van de raad van bestuur. ● ● ●  

De organisatie rapporteert in het jaarverslag op geanonimiseerde wijze over de 
verklaringen van belangenconflicten en de goedgekeurde besluiten waarbij sprake is 
van belangenconflicten. 

● ● ●  

De organisatie rapporteert in het jaarverslag over het omgaan met de code goed 
bestuur in Vlaamse sportfederaties op basis van de harde en zachte indicatoren. De 
organisatie licht de gevallen waar wordt gekozen om af te wijken van de code 
beargumenteerd toe, volgens het ‘pas toe of leg uit’-principe. De organisatie geeft aan 
welke bestuurswijzigingen in de afgelopen 12 maanden zijn doorgevoerd en welke 
wijzigingen worden gepland. 

● ● ●  
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6.1.2. DEMOCRATIE 

 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 

De raad van bestuur stelt op basis van de visie, missie en strategische doelen van de 
organisatie de gewenste profielen van de leden van de raad van bestuur op. Deze 
worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd. 

● ● ●  

De raad van bestuur legt de procedures vast voor het opstellen van de agenda voor elke 
vergadering, het verloop van de vergadering en de goedkeuring van besluiten. De 
voorzitter van de raad van bestuur ziet toe op de correcte navolging van deze 
procedures. 

● ● ●  

De organisatie bepaalt zowel voor de raad van bestuur als voor de algemene 
vergadering een gepast quorum. ● ● ●  
De organisatie beperkt de mandaten van de leden van de raad van bestuur in de tijd en 
zorgt ervoor dat de maximale aaneengesloten zittingsperiode niet langer is dan 12 jaar. 
* 

Bewust afwijking 

De organisatie stelt een gefaseerd rooster van aftreden in voor de leden van de raad 
van bestuur waardoor telkens slechts een deel van de leden vervangen wordt en de 
continuïteit van het bestuur gewaarborgd blijft. 

● ● ●  

De raad van bestuur vergadert minstens vijf keer per jaar. ● ● ●  
De organisatie stelt een gestandaardiseerde introductieprocedure in voor nieuwe leden 
van de raad van bestuur zodat alle leden voldoende kennis hebben over de organisatie 
en haar omgeving. 

● ● ●  

De algemene vergadering vertegenwoordigt op directe manier of via getrapte 
vertegenwoordiging alle leden van de organisatie. ● ● ●  

Binnen de grenzen van de organisatie bestaan geen zelfstandige of autonome 
(regionale) entiteiten die een eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het door de 
algemene vergadering en de raad van bestuur vastgestelde beleid. 

● ● ●  

* Bewuste afwijking voor onderstaande indicator  

“De organisatie beperkt de mandaten van de leden van de raad van bestuur in de tijd en zorgt ervoor dat de maximale 
aaneengesloten zittingsperiode niet langer is dan 12 jaar.” 

Gezien ons beperkt leden- en clubaantal is het moeilijk om voldoende en relevante kandidaten te vinden voor een 
zetel in onze Raad van Bestuur. Met spijt moeten we dus bewust afwijken van deze indicator. 
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6.1.3. INTERNE VERANTWOORDING EN CONTROLE 

 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 

De afbakening van taken en bevoegdheden tussen de organen van de organisatie wordt 
vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de organisatie. ● ● ●  

De functies van voorzitter van de raad van bestuur en deze van directeur worden niet 
gecumuleerd. ● ● ●  
De organisatie legt in de statuten de onverenigbaarheden met lidmaatschap van de 
raad van bestuur vast. ● ● ●  
De raad van bestuur legt de aan de directie gedelegeerde taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast in het huishoudelijk reglement. Indien 
meerdere personen een directiefunctie bekleden dan maakt het reglement duidelijk 
hoe de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de directieleden 
onderling verdeeld zijn. 

● ● ●  

De raad van bestuur houdt jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur. ● ● ●  
De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan het door de raad van bestuur 
voorgestelde meerjarenbeleid, met inbegrip van de missie en strategie, en de lange 
termijn financiële planning. 

● ● ●  

De organisatie heeft een onafhankelijk financieel of auditcomité dat door de algemene 
vergadering benoemd wordt. Het comité houdt toezicht op het financiële beleid en de 
financiële informatieverstrekking van de organisatie. 

● ● ●  

De raad van bestuur evalueert op jaarlijkse basis haar eigen samenstelling en werking. ● ● ●  

De raad van bestuur stelt een gedragscode op die van toepassing is op bestuurders, 
directie en personeel en onderneemt stappen om te waarborgen dat alle relevante 
actoren op de hoogte zijn van de inhoud van de code en deze begrijpen. 

● ● ●  

De raad van bestuur stelt procedures inzake belangenconflicten vast die 
van toepassing zijn op de leden van de raad van bestuur. ● ● ●  

De raad van bestuur legt jaarlijks een werkplan en bijpassend 
vergaderschema vast. ● ● ●  
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6.2. ZACHTE INDICATOREN 

  ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 

1 De organisatie publiceert een jaarverslag     

2 
De organisatie rapporteert over het omgaan met de code goed 
bestuur in de Vlaamse sportfederaties 

    

3 
De website van de organisatie vermeldt basisinformatie over de 
aangesloten clubs 

(4) 4 4 4  

4 De organisatie heeft gelimiteerde ambtstermijnen  2 2 (2)  

5 
De organisatie heeft een gedifferentieerde, evenwichtige en 
competente Raad van Bestuur 

    

6 De organisatie betrekt interne belanghebbenden in haar beleid (1) 1  (2) 4  

7 De organisatie heeft een beleid inzake sociale vaardigheid     

8 De organisatie heeft een financieel of audit comité 1 (1) 1 1  

9 De organisatie heeft een gedragscode     

10 De organisatie heeft externe leden in haar Raad van Bestuur     

11 De organisatie heeft een gepast systeem voor risicobeheersing     

12 De organisatie heeft een geschikte klachtenprocedure (1) 1 (2)    

13 
De Raad van Bestuur delegeert op gepaste wijze taken aan 
comités 

    

14 
De organisatie heeft een beleid inzake de bestrijding van match-
fixing 

    

 
(X) = streefdoel bij opstelling Beleidsplan 2018-2020 
X = effectief behaalde score 
Scores (1-4) = zie “Eindrapport Goed Bestuur in Vlaamse Sportfederaties” 
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