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Waarom we doen wat we doen: onze missie.



missie

Samen met de clubs zijn 
we dé motor om

de sneeuwsport in
Vlaanderen te  

promoten en te 
ondersteunen.



Hoe zien we dat: een visie van betrokkenheid, 
kwaliteit en promotie.



betrokkenheid

We streven naar een 
optimale betrokkenheid in 

de samenwerking met al 
onze partners



kwaliteit

• het ondersteunen van administratie,
• het faciliteren van wedstrijden,
• het begeleiden van (top)sporters,
• het organiseren van opleidingen,
• …

We streven naar kwaliteit en 
innovatie in



promotie

We streven naar de promotie
van de sneeuwsport in 
Vlaanderen én de uitbreiding
van ons ledenaantal



Hoe pakken we dat aan: onze waarden.



Sneeuwsport Vlaanderen
waarden

samenwerking kwaliteitvertrouwen betrokkenheid communicatie



Sneeuwsport Vlaanderen
samenwerking

• We hebben een gemeenschappelijk plan
• We steunen, helpen en versterken elkaar
• We verwelkomen verschillende competenties en inzichten
• We stellen elkaar vragen en overleggen met elkaar

De kracht van het team



Sneeuwsport Vlaanderen
vertrouwen

• Kunnen rekenen op elkaar
• Optimistische kijk naar de toekomst
• Bereidheid om een rol te spelen in het grotere geheel 
• Geloven dat iedereen doet wat van hen verwacht wordt

Vertrouwen in elkaar met het 
oog op de toekomst



Sneeuwsport Vlaanderen
kwaliteit

• Streven naar continue verbetering
• Innovatieve oplossingen bedenken
• We kennen en begrijpen de behoeften van onze partners
• We staan open voor feedback

We zijn een lerende organisatie



Sneeuwsport Vlaanderen
betrokkenheid

• We doen onze job met toewijding
• We nemen samen verantwoordelijkheid
• We zijn deel van een groter geheel
• We zijn duurzaam verbonden met onze organisatie, onze job en 

onze collega’s

Iedereen ambassadeur



Sneeuwsport Vlaanderen
communicatie

• We communiceren doelgericht, open, transparant en duidelijk
• We respecteren elke mening
• We luisteren om te begrijpen
• We nemen tijd voor elkaar

Klaar en duidelijk



Focus:
onze strategische prioriteiten.



Sneeuwsport Vlaanderen
strategische prioriteiten

• Ondersteuning partners bij ledenwerving, 
verzekering, events, …

• Efficiënt ledenplatform

• Talent-ontwikkeling en jeugdsport

• Verhoging geloofwaardigheid opleidingen naar 
partners

• Efficiënte en effectieve commissiewerking

• Strategische communicatie

• Rechtstreekse ledenwerving



Vertaling naar beleidsplan
en budget.



Beleidsplan

De beleidsprioriteiten worden vertaald naar strategische doelstellen.

Strategische doelstellingen

Worden opgedeeld in concrete acties.

Operationele doelstellingen



Hoe we vertalen dit 
naar de praktijk? 



https://storage.googleapis.com/smooty-1220.appspot.com/uploads/1935/1605030445_20201110Ficheorganigram.pdf


https://storage.googleapis.com/smooty-1220.appspot.com/uploads/1935/1605030519_20201110Fichealpijnsskin.pdf
https://storage.googleapis.com/smooty-1220.appspot.com/uploads/1935/1605030504_20201110Fichefreestyle.pdf
https://storage.googleapis.com/smooty-1220.appspot.com/uploads/1935/1605030531_20201110Fichetopsport.pdf
https://storage.googleapis.com/smooty-1220.appspot.com/uploads/1935/1605030484_20201110Ficheopleidingen.pdf


Tandems
Samenwerking (BO, BG en personeel)

• Bestuursgroep Alpijns skiën (Chris M., Christophe C.)
• Bestuursgroep Freestyle (Christophe D.G., Simon V.)
• Bestuursgroep Topsport (tandem Michaël B, Stijn U.)
• Bestuursgroep Opleidingen (tandem Kim S., Bart D.B.)

Focusgroepen
Dynamisch van aard

• Focusgroep Alpine Competition
• Focusgroep Skicross
• Focusgroep Freeride

Tandems en focusgroepen



Voorzitter bestuursgroep
• Wordt voorgedragen aan het bestuursorgaan en al of niet benoemd 

door het bestuursorgaan.
• Mandaat van vier jaar met een maximum van twee termijnen.

Leden bestuursgroepen
• Worden door de voorzitter van de bestuursgroep voorgedragen en al of 

niet bevestigd door  het bestuursorgaan.
• Mandaat van twee, drie of vier jaar en herbenoembaar door het 

bestuursorgaan.

Mandaten bestuursgroep



Interesse om mee te
bouwen?

We kijken uit naar jouw kandidatuur om 
samen het nieuwe beleid vorm te geven.
Deadline 26 november 2020

klik hier om te kandideren

www. twizzit.com/go/kandidatuur

https://app.twizzit.com/v2/public/form/073d295dcae7f8e5dc1e2ba9d09969aa
http://www.twizzit.com/go/kandidatuur


De clubcommissie wordt omgevormd tot 
club corners.

informatieve meetings voor alle clubs om info, best-
practices en nieuwigheden te delen en samen thema’s te 
bespreken en actualiteiten uit te diepen.
Meer hierover in onze volgende communicaties. 

Wat met de
clubcommissie?



• Feedback van jullie
• Verspreiding fiches onder jullie mede clubbestuurders en 

geïnteresseerden
• Kandidaatstelling en invulling bestuursgroepen (26nov)
• Aanpassing statuten en intern reglement 
• Goedkeuring tijdens BAV (nog te plannen)
• Planning eerste bestuursgroepen

26 nov 5 dec 7 dec 1 jan

Deadline
kandidaatstelling

Meeting BO Benoeming
kandidaten
(laatste CC)

Let’s go!

Wat zijn de
volgende stappen?
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