
01 | 05 OD-ALP-01

A-ALP-0101 ALP01A Organisatie Skicup van Vlaanderen

A-ALP-0102 ALP01B Digitaliseren van de Skicup van Vlaanderen in het online ledenplatform van SVL (planning officials en vrijwilligers, ranking, puntentelling, …)

A-ALP-0103 ALP01C Samenstellen projectgroep 'Wedstrijdreglementering en puntenklassementen'

A-ALP-0104 ALP01D Bijscholingen en bedanking aanbieden voor vrijwilligers/officials

- ALP01E Organiseren van een jaarlijkse prijsuitreiking

01 | 02 | 04 | 05 OD-ALP-02

A-ALP-0201 ALP02A Ontwikkeling en voorziening van clubondersteunende tools in samenwerking met Dynamo-project en andere partners

A-ALP-0202 ALP02B Organisatie opleidingen bestuurders in samenwerking met Dynamo-project en andere partners

A-ALP-0203 ALP02C Trainersbijscholingen in alpine ski organiseren (traçage, reglementeringen, trainingsprogramma's, wedstrijdprogramma's)

A-ALP-0204 ALP02D Ontwikkelen van progressielijnen binnen jeugdwedstrijden in het kader van talentontwikkeling en detectie

A-ALP-0205 ALP02E Talentdetectieprocedure voor de leeftijdsgroep U16 ontwikkelen met focus op doorstroom Vlaamse renners naar KBSF circuit/Lowland circuit/FIS circuit

A-ALP-0206 ALP02F Overgang van atleet naar leraar/trainer faciliteren via aangepast opleidingstraject

01 | 02 | 04 | 05 OD-ALP-03

A-ALP-0301 ALP03A In kaart brengen van alle bestaande initiatieven in alpijns skiën tot de doelgroep U18 met publicatie kalender

A-ALP-0302 ALP03B Onderzoek naar realisatie sportkampenaabod gericht naar U12 en U18 al dan niet i.s.m. clubs

A-ALP-0303 ALP03C Clubinitiatieven voor sportkampenaanbod belonen via jeugdsportdossier

A-ALP-0304 ALP03D Onderzoek naar ontwikkeling en uitbouw scholencompetitie

A-ALP-0305 ALP03E Clubinitiatieven voor scholenwerking belonen via jeugdsportdossier

Analytische 
code

ODSD Omschrijving

SVL creërt, organiseert en promoot een kwalitatief competitieaanbod in Vlaanderen per leeftijdscategorie van U8 tot…

Actie

Alpijns skiën (ALP)

SVL begeleidt en ondersteunt de clubs met het oog op een kwalitatieve, sterke en gezonde clubwerking die kinderen en jongeren de kans geeft om in een 
veilige clubomgeving the groeien

SVL activeert de clubs met het oog op een grotere participatie aan recreatieve events met competitief karakter per leeftijdscategorie (tot U18)



Analytische 
code

ODSD OmschrijvingActie

Alpijns skiën (ALP)

01 | 02 |  05 OD-FS-01

- cfr. A70103 Leeftijdsgroep 3 tot 6 jaar: Kids on Snow tour (laagdrempelige project)

A-FS-0102 FS01B Leeftijdsgroep U8: Learn to Ride: inhouden en methodieken uitwerken i.f.v. zelfstandig snowboarden voor kinderen op basis van SnowID

A-FS-0103 FS01C Leeftijdsgroep U8: Learn to Ride: uitrollen werking in clubs en skischolen

A-FS-0104 FS01D Leeftijdsgroep U10: The Kids Program

A-FS-0105 FS01E Leeftijdsgroep U14: The Rookie Program: intensieve en kwalitatieve trainingsstages (indoor en outdoor) voorzien, complementair aan het clubaanbod

A-FS-0106 FS01F Leeftijdsgroep U18: The Junior Program - drop out tegengaan

02 | 04 | 05 OD-FS-02

A-FS-0201 FS02A Ontwikkeling en voorziening van clubondersteunende tools in samenwerking met Dynamo-project en andere partners

A-FS-0202 FS02B Organisatie opleidingen bestuurders in samenwerking met Dynamo-project en andere partners

A-FS-0203 FS02C Organisatie opleidingen trainers

A-FS-0204 FS02D Organisatie bijscholingen trainers

A-FS-0205 FS02E Contactmomenten freestyle club: doorstroom van kennis top to bottom, van topsport naar de freestyle clubs, via trainersmeetings

A-FS-0206 FS02F Optimaliseren van de doorstroom vanuit recreatieve snowboard zomerkampen naar kids club, freestyle clubs, … a.d.h.v. scouting

01 OD-FS-03

A-FS-0301 FS03A Uitwerken, publiceren en communiceren van een visie op levenlang snowboarden via website en sociale media

A-FS-0302 FS03B Creëren en publiceren van activerende content op sociale media gericht op de freestyle sporter

A-FS-0303 FS03C Specifieke nieuwsbrief (Freestyle Recap) uitsturen om te berichten over de Freestyle Tour

05 OD-FS-04

A-FS-0401 FS04A Organisatie Freestyle Tour doorheen België en Nederland: aangepast aan de leeftijdscategorieën en geënt op internationale standaarden

A-FS-0402 FS04B Organisatie nationale FIS wedstrijd (Belgisch kampioenschap) doorfactureren aan KBSF - Stijn?

A-FS-0403 FS04C Organisatie juryclinics voor snowboard en freeski

01 | 02 | 05 OD-FS-05

A-FS-0501 FS05A Organisatie BK skicross ter promotie trendy discipline

A-FS-0502 FS05B Haalbaarheidstudie innovatief project "Skicross for Gold"

01 | 02 | 05 OD-FS-06

A-FS-0601 FS06A Organisatie BK freeride

A-FS-0602 FS06B Promotie van deze trendy discipline binnen het wintersportlandschap

OD-FS-07

A-FS-0701 FS07A Opstart en uitbouw dryslope

A-FS-0702 FS07B Organisatie van recreatieve trainingen en stages op de dryslope.

Freestyle (FS)
SVL creëert, organiseert en promoot een gevarieerd en continu aanbod kwalitatieve snowboardactiviteiten met het oog op levenslang snowboarden

SVL begeleidt en ondersteunt de freestyle clubs met het oog op een kwalitatieve, sterke en gezonde clubwerking die kinderen en jongeren de kans geeft om in 
een veilige clubomgeving te groeien als freestyle sporter

SVL verenigt en activeert de freestyle community in en rond de Vlaamse freestyle clubs door een doelgerichte, betrokken communicatie van haar freestyle-
verhaal

Uitbouwen van een gedifferentieerd en kwalitatief wedstrijdaanbod per leeftijdscategorie van 10j tot …

Werking skicross

Werking freeride

Dryslope: innovatieve accommodatie freestyle snowboard en ski



Analytische 
code

ODSD OmschrijvingActie

Alpijns skiën (ALP)

01 | 02 | 05 OD-OPL-01

A-OPL-0101 OPL01A Organisatie toelatingsproeven

A-OPL-0102 OPL01B Organisatie workshops voor lesgevers en trainers

A-OPL-0103 OPL01C Organisatie cursussen module 3 ski en snowboard

A-OPL-0104 OPL01D Organisatie technische stages

A-OPL-0105 OPL01E Uitwerken stramien/opleiding trainer B ski

A-OPL-0106 OPL01F Uitwerken stramien/opleiding trainer B snowboard

01 | 05 OD-OPL-02

A-OPL-0201 OPL02A Organisatie bijscholingen (einde seizoen + individuele clubs)

A-OPL-0202 OPL02B Organisatie stages voor credits 

A-OPL-0203 OPL02C Cursustekst module 3 aanbieden via de website

02 | 03 OD-OPL-03

A-OPL-0302 OPL03A Bijscholingen en opleidingen voor docenten

A-OPL-0303 OPL03B Opleidingscommissie

01 | 05 OD-OPL-04

A-OPL-0401 OPL04A Zelfbedruipend houden, verankeren van de SnowID, door bijscholingen, opleidingen en promotie

01 | 02 | 05 OD-OPL-05

A-OPL-0501 OPL05A Promotie van de opleidingen en bijscholingen via allerlei kanalen

A-OPL-0502 OPL05B Maken en publiceren van promotiefilms

A-OPL-0503 OPL05C Uitsturen van een specifieke nieuwsbrief opleidingen

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

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

Opleidingen (OPL)
Kwalitatief sterke lesgevers opleiden die zorgen voor een groter draagvlak voor de sector

Jongeren warm maken en houden op recreatief niveau van de ski en snowboard sport

Meer naamsbekendheid genereren en het bereiken van meer leden en potentiële partners



Analytische 
code

ODSD OmschrijvingActie

Alpijns skiën (ALP)

- - - JS01

- ↑ Subsidies jeugdsport

03 | 04 OD-JS-01 ↑

A-JS-0101 ↑ Integratie jsdossier in het online ledenplatform van SVL

A-JS-0102 ↑ Automatisatie datasets

01 | 02 | 05 OD-JS-02 ↑

A-JS-0201 ↑ Participatiegraad deelname jeugdsportdossier behouden 

A-JS-0202 ↑ Stijging van deelname jeugdsporters aan SnowKidz

A-JS-0203 ↑ Promo voeren voor jeugdactiviteiten en jeugdevents van deelnemende clubs

A-JS-0204 ↑ Logistieke ondersteuning deelnemende clubs voor hun jeugdactiviteiten

01 | 02 | 04 | 05 OD-JS-03 ↑

A-JS-0301 ↑ Opbouwen sterrensysteem 

A-JS-0302 ↑ Invoeren bonusregeling 

A-JS-0303 ↑ Stimuleren van clubs naar verbreding recreatieve >< competitieve events

A-JS-0304 ↑ Schoolsport introduceren binnen jsdossier

A-JS-0305 ↑ Implementeren SnowID in nieuw jsdossier

04 | 05 OD-JS-04 ↑

A-JS-0401 ↑ Relatieve weging van elk jeugdsportcriterium binnen het dossier relevant op peil houden

A-JS-0402 ↑ Instapvoorwaarden opdrijven ter bevordering van de kwaliteit van de jeugdsportwerking

A-JS-0403 ↑ Dag van de jeugdsport organiseren om info te verspreiden en het project doorlopend te evalueren

A-JS-0404 ↑ Implementatie sporttechnische ontwikkelingslijnen 

A-JS-0405 ↑ Sporttechnische bijscholingen voor clubtrainers

A-JS-0406 ↑ Promotionele acties ter bevordering van instroom VTS diploma's 

Analytische code jeugdsport

SVL implementeert digitale transformatie binnen JSdossier SnowKidz ter administratieve ontlasting voor clubs

Het bereik van het jeugdsportproject SnowKidz vergroten

Focusverbreding van het JSdossier SnowKidz

 SVL ondersteunt en stuurt zodanig bij dat de kwaliteit continue wordt geoptimaliseerd van het JSdossier SnowKidz

BF jeugdsport (JS)



Analytische 
code

ODSD OmschrijvingActie

Alpijns skiën (ALP)

01 OD-LS-01

A-LS-0101 A70103 Kids on Snow Tour: organisatie 

- A70104 Kids on Snow Tour: partnership Aspen, Decathlon, Flowtrack en Sneeuwsport Vlaanderen consolideren en uitbreiden

BF laagdrempelig sporten (LS)
Snowboarden toegankelijk maken op jonge leeftijd (U5)



Analytische 
code

ODSD OmschrijvingActie

Alpijns skiën (ALP)

01 | 05 OD-INN-01

A-INN-0101 INN01A Ontwikkeling SnowID voor volwassenen

01 OD-INN-02

A-INN-0201 A80103 Organisatie "Snow to School"- sessies in scholen e.a. publieke aangelegenheden

A-INN-0202 A80104 Doorstroom van "Snow to School" naar clubs 

Via ski en snowboard boekje het bereik naar de betrokkenheid van skiclubs, reisorganisaties en andere partners vergroten

Via een vernieuwde didactische aanpak snowboard introduceren in de lagere scholen

BF innovatieve projecten (INN)



Analytische 
code

ODSD OmschrijvingActie

Alpijns skiën (ALP)

TW-01

TW01A
TW01B
TW01C
TW01D

TW-02

TW02A
TW02B

TW-03

TW03A
TW03B Subsidies KBSF

TW03C

TW-04

TW04A
TW04B
TW04C
TW04D

TW-05

TW05A
TW05B
TW05C

TW-06

TW06A
TW06B
TW06C

Schenkingen en subsidies gerelateerd aan de prestatieprogramma's

Loon trainer topsportschool (Maarten Avonds)

Subsidies prestatieprogramma's

Sponsoring prestatieprogramma's

Loon trainer Intensive Rookie Program (Simon Vandepitte)

Schenkingen en subsidies gerelateerd aan de onttwikkelingsprogramma's

Topsportschool (TSS): voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden
Intensive Rookie Program (IRP): talentdetectie en -ontwikkeling
BeGold project
Transitieprogramma

Prestatieprogramma: Sebbe De Buck (+ gelijke verdeling van trainerskosten)

Sponsoring ontwikkelingsprogramma's

BF topsport (TW)

Personeelskosten gerelateerd aan de prestatieprogramma's

SVl participeert in één of meerdere ontwikkelingsprogramma’s, met het oog op het behalen van topsportresultaten op (middel)lange termijn

Personeelskosten gerelateerd aan de ontwikkelingsprogramma's

Loon (Jean Valère Demard)
Loon (Kevin Bronckaers)

Subsidies ontwikkelingsprogramma IRP

Loon trainer topsportschool (Childeric Bogaerts)

Subsidies ontwikkelingsprogramma TSS

Prestatieprogramma: Seppe Smits (+ gelijke verdeling van trainerskosten)
Prestatieprogramma: Jules De Sloover (+ gelijke verdeling van trainerskosten)
Prestatieprogramma: Loranne Smans (+ gelijke verdeling van trainerskosten)

SVl participeert in één of meerdere prestatieprogramma’s, met het oog op het behalen van topsportresultaten op korte termijn



Analytische 
code

ODSD OmschrijvingActie

Alpijns skiën (ALP)TW-07

TW07A
TW07B

TW-08

TW08A
TW08B
TW08C

TW-09

TW09A
TW09B
TW09C
TW09D
TW09E Andere kosten

TW09F

Algememene personeelskosten topsportwerking

Algemeen

Aankoop verbruiksgoederen kantoor/vergaderingen

Relatiegeschenken

Lidgelden aan derden

Wagenpark snowboard: 1-JHV-146
Wagenpark snowboard: 1-TGH734
Wagenpark snowboard: 1-XSQ-007

Loon technisch directeur topsport (Stijn Urkens)
Verplaatsingen personeel topsportwerking

(Mobiele)telefonie en internetkosten
Verzekeringen betreffende kantoor, personeel en materiaal

Wagenpark topsportwerking



Analytische 
code

ODSD OmschrijvingActie

Alpijns skiën (ALP)

03 OD-BW-01

A-BW-0101 BW01A De bestuursgroep algemene werking houdt het globale overzicht omtrent de basiswerking van SVL

A-BW-0102 BW01B De projectgroep marketing en sponsoring adviseert en neemt initiatieven i.f.v. een professionele marketing en het aantrekken van sponsors

03 OD-BW-02

A-BW-0201 BW02A Het verzamelen van de jaarverslagen van de bestuursgroepen i.f.v. het jaar- en rapporteringsverslag

03 OD-BW-03

A-BW-0301 BW03A Het organiseren van de bijeenkomsten van het bestuursorgaan

A-BW-0302 BW03B Het opmaken, opvolgen en rapporteren van luik II i.f.v. de vooropgestelde budgetten

A-BW-0303 BW03C De opmaak van het jaar- en rapporteringsverslag

A-BW-0304 BW03D Het organiseren van de algemene vergadering(en)

A-BW-0305 BW03E Het voorbereiden, opmaken en indien nodig bijwerken van het beleidsplan

03 OD-BW-04

A-BW-0401 BW04A Opleidingen en studiedagen voor het personeel ter ondersteuning van de basiswerking

A-BW-0402 BW04B Opvolgen van opleidingssubsidies VIVO (Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de social profit)

03 OD-BW-05

A-BW-0501 BW05A Het organiseren van regelmatige teammeetings

A-BW-0502 BW05B Organisatie van een teambuildingsactiviteit

A-BW-0503 BW05C Het recruteren van stagiairs en hen optimaal inzetten en begeleiden binnen een afgebakend vakgebied

A-BW-0504 BW05D Het voorzien van een attentie bij geboorte of huwelijk en bij het einde van een mandaat, contract, stageperiode of tewerkstelling

03 OD-BW-06 BW06

A-BW-0601 ↑ Het inschakelen van externe jurist(en) en/of expertise wanneer verreist

A-BW-0602 ↑ Het up-to-date houden van de statuten

A-BW-0603 ↑ Het up-to-date houden van het internreglement

03 OD-BW-07 BW07

A-BW-0701 ↑ Onderhouden van de harde indicatoren Goed Bestuur

A-BW-0702 ↑ 13; Het bestuursorgaan delegeert op gepaste wijze taken aan comités (bestuursgroepen)

A-BW-0703 ↑ 09; SVL heeft een gedragscode

A-BW-0704 ↑ 02; SVL rapporteert over het omgaan met de code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties

A-BW-0705 ↑ 05; SVL heeft een gedifferentieerde, evenwichtige en competent bestuursorgaan

A-BW-0706 ↑ 03; de SVL website vermeldt basisinfo over de aangesloten clubs

A-BW-0707 ↑ 06: SVL betrekt interne belanghebbenden in haar beleid

SVL voert een professioneel en hedendaags personeelsbeleid

SVL voert een juridisch correcte algemene werking

Basiswerking (BW)

Het bestuursorgaan stippelt samen met het personeel op transparante wijze het beleid van de federatie uit en houdt hierbij rekening met de inbreng van de 
clubs en de bestuursgroepen

Sneeuwsport Vlaanderen delegeert op gepaste wijze taken aan bestuurs- en projectgroepen

Uitwerken en optimaliseren van de criteria rond Goed Bestuur

De overlegorganen (bestuurs- en projectgroepen) zijn vakexperten en afgevaardigden van clubs die op een constructieve manier de toekomst van de sport in 
goede banen leiden en rapporteren aan het bestuursorgaan van SVL

SVL streeft naar een kwalitatief en divers personeelsbestand dat op de hoogte is van de laatste trends en oppurtiniteiten binnen ieders vakgebied



Analytische 
code

ODSD OmschrijvingActie

Alpijns skiën (ALP)03 OD-BW-08 BW08

A-BW-0801 ↑ Lidmaatschap Vlaams Sport Tribunaal

A-BW-0802 ↑ Deelname Play True

A-BW-0803 ↑ Het publiceren van een up-to-date tuchtreglement anti-doping

03 OD-BW-09 BW09

A-BW-0901 ↑ SVL beschikt over een medische en ethische commissie die bestaat uit minstens één arts, eventueel aangevuld met diverse betrokkenen

A-BW-0902 ↑ SVL maakt een analyse en doet aan preventie van sportspecifieke risico’s

A-BW-0903 ↑ SVL neemt en publiceert haar beslissing inzake de nood aan een sportmedisch geschiktheidsonderzoek in samenspraak met de medische commissie

A-BW-0904 ↑ SVL stelt leeftijdsgrenzen voor sporters

03 OD-BW-10 BW10

A-BW-1001 ↑ SVL organiseert een aanspreekpunt integriteit (API)

A-BW-1002 ↑ SVL doet aan preventie, vorming en sensibilisering (P-V-S)

A-BW-1003 ↑ SVL heeft een medische en ethische commissie dat proactief en reactief advies kan verlenen aan het bestuur en aan het API van de sportfederatie

A-BW-1004 ↑ SVL heeft een gedragscode

A-BW-1005 ↑ SVL beschikt over een handelingsprotocol, zodat een duidelijk stappenplan en procedure beschikbaar zijn bij vragen, meldingen of incidenten

A-BW-1006 ↑ SVL beschikt over een tuchtrechtelijk systeem – specifiek voor grensoverschrijdend gedrag

A-BW-1007 ↑ SVL organiseert sportclubondersteuning ‘integriteitsbeleid op clubniveau’

04 OD-BW-11

A-BW-1101 BW11A Dagelijkse opvolging en bijsturing van het ledenplatform - aanpassingen op maat
A-BW-1102 BW11B Bijscholingen ledenplatform voor aangesloten clubs
A-BW-1103 BW11C Toename van het ledenaantal met focus op de clubs

- BW11D Jaarlijkse abonnementsbijdragen

04 OD-BW-12

A-BW-1201 BW12A Up-to-date, gebruiksvriendelijke en toegankelijke website
A-BW-1202 BW12B Versturen van relevante digitale nieuwsbrieven
A-BW-1203 BW12C Efficiënt gebruik van de relevante, hedendaagse sociale media
A-BW-1204 BW12D Inzetten van paper-communicatie ter ondersteuning van onze non-paper acties

- BW12E Aankoop en abonnementskosten voor relevante software
- BW12F Drukwerk algemeen promotiemateriaal

04 OD-BW-13 BW13

A-BW-1301 ↑ Duidelijke en gedigitaliseerde procedure voor het aangeven van een ongeval geïntegreerd in het ledenplatform
A-BW-1302 ↑ Evaluatie met de betreffende verzekeringspartner

SVL past het GES-decreet toe op medisch vlak

SVL past het GES-decreet toe op ethisch vlak

Een efficiënt en up-to-date online ledenplatform ten dienste van onze clubs met zo min mogelijk administratieve last voor federatie en club met als extra 
doelstelling een groei in het aantal leden

Gevarieerde samenstelling van communicatiekanalen om clubs en leden snel en efficiënt te informeren

SVL biedt een waardevolle verzekering en streeft naar een efficiënte procedure en verwerking voor schadedossiers van haar leden

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.



Analytische 
code

ODSD OmschrijvingActie

Alpijns skiën (ALP)AW
AW-01

AW01A
AW01B

AW-02
AW02A
AW02B
AW02C
AW02D
AW02E
AW02F
AW02G

AW-03
AW03A
AW03B

AW-04
AW04A
AW04B
AW04C
AW04D
AW04E

AW-05
AW05A
AW05B
AW05C

AW-06
AW06A
AW06B

AW-07
AW07A

Andere financiële kosten

Basislidgeld via clubs

Overige

Lidgelden derden

Aankoop verbruiksgoederen kantoor/vergaderingen

Niet te categoriseren uitgaven

Technologisch materiaal
Meubilair
Software

Subsidies basiswerking
Sponsoring

Verplaatsingen personeel basiswerking

Huur kantoor en parkeerplaatsen
(Mobiele)telefonie en internetkosten
Onderhoud kantoor en bureaumateriaal
Verzekeringen betreffende kantoor, personeel en materiaal

Personeel

Algemeen

Afschrijvingen

Schenkingen, subsidies

Financiën

Een transparant beeld van algemene, overkoepelende kosten

Kosten extern boekhoudkantoor

Competitielicentie via clubs
Lerarenaansprakelijkheid via clubs
Jaarlijkse clubbijdrage

Lidmaatschap en lidgelden

Aankoop (klein) bureaumateriaal

Lonen personeel basiswerking

Relatiegeschenken


