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Nota: 

Op het moment van de opmaak van deze rapportering is onze sporttechnisch coördinator in 

ziekteverlof. Ze is echter al sinds november ziek, en werkt sindsdien op een lager pitje. Ze 

heeft nog tot in februari proberen door te werken om een aantal deadlines en grote 

projecten zoals de Belgian Boatshow mee af te werken, echter toen hebben ze vastgesteld 

dat ze klierkoorts heeft. En sindsdien is zij thuis.  

Doordat Waterski Vlaanderen echter maar 3 VTE heeft in totaal, is het wegvallen van 1 VTE 

een zware klap. Grotendeels lukt het om alles bij te houden, maar bij sommige van de 

minder belangrijke puntjes qua rapportering moeten we jammer genoeg verwijzen naar de 

onmogelijkheid om dit te verwerken door tijdsgebrek. Onze excuses hiervoor. 
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2. BASIS OPDRACHT 1 - TOTAALAANBOD VAN 
 COMPETITIE  TOT RECREATIE 
 

De gesubsidieerde unisportfederatie moet in het kader van een integraal, kwaliteitsvol en 

maatschappelijk toegankelijk sportbeleid een totaalaanbod van competitieve tot recreatieve 

sportbeoefening organiseren. 

 

SD 1 Gedurende de volgende olympiade willen we in de disciplines racing, klassiek skiën, 

blootvoeten en wakeboard minimum een behoud van het aantal promotionele wedstrijden 

en deelnemers aan deze wedstrijden t.o.v. het referentiejaar 2016.  

 

OD 1.1 TOU - In de volgende olympiade willen we voor klassiek skiën een behoud van het 

aantal promotiewedstrijden en een behoud van het gemiddeld aantal deelnemers per 

wedstrijd t.o.v. de nulmeting in 2016. 

 

Klassiek 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal promotiewedstrijden 4 6 6   

Totaal aantal verschillende deelnemers 25 26 27   

Gemiddeld aantal deelnemers per stop 16 17 14   

 

2018 was zeer gelijkaardig aan 2017 qua aantal wedstrijden en aantal verschillende 

deelnemers. We merken dat het niet gemakkelijk is om hier verdere evolutie in te krijgen. Er 

zijn momenteel niet veel jongeren die deze discipline beoefenen.  

 

 

OD 1.2 RAC - In de discipline racing wensen we dat gedurende de volgende olympiade het 

aantal wedstrijden hetzelfde zal blijven als het ruime aantal wedstrijden georganiseerd in 

2016. 

 

Promotiewedstrijden Racing BK andere Totaal 

2016 7 1 8 

2017 9 1 10 

2018 7 2 9 

2019    

2020    

 

In 2018 werden 9 wedstrijden georganiseerd waaraan een reeks "beginnelingen" is 

gekoppeld.  
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De commissie racing werkt zeer goed, waardoor we vanuit het secretariaat deze discipline 

minder moeten opvolgen. Niet tegenstaande proberen we hen zoveel mogelijk te 

ondersteunen.  

Om de teams te motiveren hebben we voor elk team een pagina gemaakt op onze website. 

De teams moeten de informatie wel zelf up to dat houden. 

 

 

OD 1.3 WAK - In de volgende olympiade willen we jaarlijks minimum één promotionele 

wedstrijd/contest wakeboard organiseren. 

 

Wakeboard 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal promotiewedstrijden 0 2 6   

 

In 2017 hebben we op recreatief niveau wakeboard achter de boot 

(21/07/2017) gecombineerd met wakeboard aan de kabel 

(23/09/2017). De deelnemers worden aangemoedigd om aan beide 

stops deel te nemen, ongeacht de eigen voorkeurdiscipline. Ideaal 

om kennis te maken met de collega-discipline en -riders! 

 

Dit maakt dat we een nieuwe stimulans hadden om hiermee verder 

te gaan en konden we terug meerdere stops per jaar aanbieden. 

Door ook terug een sponsor te vinden hoopten we deze tour terug 

een boost te geven. 

In 2018 hadden we 6 stops (3 aan de kabel en 3 achter de boot). Uiteindelijk waren de 

deelnemers er toch niet zo enthousiast over. De kabel-riders kwamen heel zelden naar een 

wedstrijd aan de boot. De boot-riders hadden er minder problemen mee, maar deze riders 

konden we op één hand tellen, terwijl bij de stops aan de kabel er veel meer deelnemers 

waren.  

Op het einde van 2018 is dit dan ook grondig geëvalueerd, en besloten we dat er te weinig 

animo was om de wedstrijden aan de boot te laten verder bestaan. In 2019 zal de Hyperlite 

Rookie Tour dan ook enkel aan de kabelbanen doorgaan. Op het overlegmoment met de 

kabelbanen is er besloten dat 3 stops per jaar voldoende is. Maar alle 5 de kabelbanen zijn er 

enthousiast over, dus het wordt met een beurtrol afgesproken welke kabelparken aan de 

beurt zijn om de organisatie op zich te nemen. Anders dan vroeger zal het dus geen 

zoektocht meer zijn naar extra clubs die het willen organiseren. De focus zal liggen op 

kwaliteit van de organisatie en het aanmoedigen van het aantal deelnemers uit alle 

kabelparken. 
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OD 1.4 BAR - Voor de discipline blootvoeten willen we een jaarlijkse stijging van het aantal 

deelnemers aan boomwedstrijden met 10%. 

 

Blootvoeten - doelstelling 2016 2017 2018 2019 2020 

Gemiddeld aantal deelnemers aan boomwedstrijden 6,7 7,4 8,0 8,7 9,4 

Jaarlijkse stijging van 10% 100% 110% 120% 130% 140% 

 

Blootvoeten 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal boomwedstrijden 4 4 6   

Totaal aantal verschillende deelnemers 13 17 18   

Aantal verschillende clubs waartoe de deelnemers 
behoren 

4 6 9   

Gemiddeld aantal deelnemers per stop 6,7 7,5 5,5   

Jaarlijkse stijging van het gem. aantal deelnemers per 
stop 

100% 112% 82%   

 

In 2018 bereikten we niet de doelstellingen die we voorop gesteld hebben. We zijn er echter 

toch ook niet ongelukkig mee. Er zijn immers 2 wedstrijden extra georganiseerd, en in totaal 

hebben we weer een extra unieke deelnemer erbij. Voor deze extreme discipline is 18 

unieke deelnemers best hoog, als we beseffen dat een aantal jaren geleden deze discipline 

zo goed als niets meer voorstelde. Door de extra wedstrijden, gingen blijkbaar de 

deelnemers echter niet meer mee rond naar elke stop, waardoor het gemiddeld aantal 

deelnemers wel zakte.  

 

 

SD 2 Tegen het eind van volgende Olympiade willen we onze competitiesporters en 

commissies (in de verschillende disciplines) beter ondersteunen en begeleiden. 

 

OD 2.1 Gedurende de volgende olympiade willen we de bestaande ondersteuning voor de 

organisatie van wedstrijden behouden. 

 

De werking rond wedstrijd- en promolicenties gaat prima en is behouden. 

Rond de geplande inspanningen betreffende de communicatie met KBWSF zijn te weinig 

inspanningen geleverd wegens tijdsgebrek. Dit staat echter zeker nog hoog op de agenda.  

Er is wel werk gemaakt van beter overleg bij de jury van de racing. Hier waren problemen 

opgedoken, en de STC heeft kunnen realiseren dat er wijzigingen zijn gekomen in de 

afspraken om te jureren, waardoor er nieuwe, jonge extra juryleden zullen gaan helpen en 

erbij komen. 

De rescue draait prima en is behouden op dezelfde manier als vorige jaren. 
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OD 2.2 Gedurende de volgende olympiade willen we de individuele topsporters (zowel 

leeftijdscategorieën als open) ondersteunen in hun deelname aan buitenlandse wedstrijden. 

 

Sporters die kans hebben om een medaille te behalen op het EK of WK kunnen op een 

financiële vergoeding van WSV rekenen. 

 

 

OD 2.3 Tegen het eind van volgende Olympiade willen we per discipline "een team 

Belgium" oprichten zodat onze skiërs in groep naar internationale competities gaan. 

 

In de discipline kabel wakeboard is hiervoor in 2018 een grote stap voorwaarts gezet. Waar 

dit voorheen niet gerealiseerd geraakte, zijn er in het najaar van 2019 belangrijke afspraken 

gemaakt. Er komt een selectieteam: Youth Talent Team van 30 riders, die gratis aan 5 

trainingen mogen deelnemen, telkens begeleid door 2 toptrainers. Al deze riders krijgen 

teamkledij en zijn verplicht om deel te nemen aan het BK. We stimuleren de beteren uit de 

groep om deel te nemen aan het EK, maar dat is geen verplichting.  

Hiervoor is een mooie samenwerking afgesproken tussen de kabelbanen en Waterski 

Vlaanderen, waarbij iedereen zijn bijdrage levert. Waterski Vlaanderen ondersteunt door het 

betalen van de trainers, en bij de teamkledij. De kabelparken zetten hun baan gratis ter 

beschikking gedurende de training, alsook de operator die dan werkt.  

 

Ook bij de verdeling van de budgetten voor topsporters en competitiesporters van andere 

disciplines wordt er wel reeds hoe langer hoe meer budget vrijgemaakt voor projecten die 

leiden tot meer groepsgevoel bij onze nationale teams. Al naargelang de discipline is dit een 

financiële ondersteuning van de voorbereidende stage voor de internationale wedstrijden, 

of het aankopen van kledij voor de groep. 

 

OD 2.4 Tegen het eind van de olympiade willen we een internationale competitie show op 

Vlaams grondgebied organiseren. 

 

Onze commissieleden show zitten mee in de organisatie van een eerste editie van een 

Europees clubkampioenschap, dat in september 2017 in Frankrijk doorging. Hier werden 

opnieuw de contacten met andere landen aangehaald. Omwille van praktische redenen, is er 

echter opnieuw gekozen om dit in 2019 terug in Frankrijk te organiseren. 

 

Een bijkomende probleemsituatie die zich bij deze organisaties telkens voordoet, is de 

beschikbaarheid van een geschikt watervlak. Er was in Vlaanderen een nieuw watervlak dat 

werd voorgesteld, maar de omgevingsvergunning geraakt niet rond. Zoals heel vaak in onze 

sport, houden steden en gemeentes niet veel rekening met onze behoeftes. Wij hebben heel 

veel oppervlakte nodig in verhouding met het aantal deelnemers. En dan kiezen ze vaak voor 

andere alternatieven die meer geld opbrengen, zoals vakantiehuisjes. Zolang dat niet in orde 

is, heeft Vlaanderen geen geschikte locatie voor deze competitie.  
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3. BASIS OPDRACHT 2 -  
 KADEROPLEIDING & BIJSCHOLING 
 

De gesubsidieerde unisportfederatie moet in het kader van een integraal, kwaliteitsvol en 

maatschappelijk toegankelijk sportbeleid kaderopleiding en bijscholing organiseren voor de 

sporttechnische verantwoordelijken en trainers van de unisportfederatie en de aangesloten 

sportclubs, samen met of in samenspraak met de VTS. 

 

SD 3 Tegen het eind van de beleidsperiode wensen we een minimum behoud van het 

aantal brevettendagen t.o.v. het referentiejaar 2015. 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal geplande brevettendagen 24 32 33 33   

Aantal geannuleerde brevettendagen 8 8 9    

Aantal georganiseerde brevettendagen 16 24 24    

 

Er waren 33 brevettendagen gepland in 2018. Door ziekte van onze STC hebben we deze 

echter niet kunnen verwerken en dus ook niet kunnen tellen dewelke effectief zijn 

doorgegaan. 

 

 

OD 3.1 Tegen het eind van de beleidsperiode wensen we een minimum behoud van het 

aantal afgenomen brevetten t.o.v. het referentiejaar 2015. 

 
 Boot Kabel 
 Golven Wakes Golven Wakes 
 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e 

2015 134 26 16 10 53 22 5 4 6 5 9 0 120 45 7 2 

2016 166 37 21 11 59 27 20 8 9 9 12 2 58 200 12 5 

2017 129 48 35 5 58 35 16 4 67 21 18 0 183 132 12 9 

2018                 

2019                 

2020                 

 
 Totaal golven/wakes boot Totaal golven/wakes kabel Totaal 

2015 270 194 464 

2016 349 307 656 

2017 330 442 772 

2018    

2019    

2020    
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We hebben nog geen detailgegevens van de brevetten van 2018. Door te grote drukte en 

langdurige ziekte van onze STC hebben we deze echter niet kunnen verwerken en dus ook 

niet kunnen tellen dewelke effectief zijn doorgegaan. 

 

 

OD 3.2 Tegen 2020 willen we dat minstens 75% van de brevettendagen min. 3 deelnemers 

hebben.  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantaal geplande brevettendagen 24 32 33 33   

Aantal geannuleerde brevettendagen 8 8 9    

Aantal georganiseerde brevettendagen 16 24 24    

Aantal brevettendagen (< 3 deelnemers) 4 4 2    

Aantal brevettendagen (>= 3 deelnemers) 12 20 22    

Aantal brevettendagen met meer dan 3 
deelnemers t.o.v. het aantal brevettendagen 

75% 83% 92% 
   

 

We hebben nog geen detailgegevens van de brevetten van 2018. Door te grote drukte en 

langdurige ziekte van onze STC hebben we deze echter niet kunnen verwerken en dus ook 

niet kunnen tellen dewelke effectief zijn doorgegaan. 
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SD 4 De volgende beleidsperiode willen we minstens 5 trainerscursussen aanbieden. 

 

 
2017 2018 2019 2020 

Aantal georganiseerde cursussen 1 1   

initiator waterski 1 1   

trainer B waterski 0 0   

totaal aantal deelnemers aan de cursus 10 14   

initiator waterski 10 14   

trainer B waterski 0 0   

 

OD 4.1 WSV organiseert in samenwerking met VTS (Sport Vlaanderen) jaarlijks 1 

initiatorcursus met minimum 10 deelnemers. 

 

In 2018 werd een cursus initiator waterski, met 14 deelnemers georganiseerd.  

 

Het was voor ons een nieuw concept, om dit gedurende één week te organiseren. Dat was 

succesvol qua aantal deelnemers. De sfeer zat er ook goed in, de cursisten vonden het een 

tof concept. Dat ze het soms iets te tof vonden, en dat ze dan ook met slaapoogjes in de 

lessen de volgende dag zaten, geeft ons opnieuw stof tot nadenken of we deze formule 

willen herhalen of niet. Het had veel voordelen. We zullen echter nog goed moeten 

evalueren of we dit concept herhalen of zo ja, onder welke vorm. En hoe kunnen we de 

moeilijkere punten ervan ombuigen tot een positief effect. Een bijkomende moeilijkheid 

voor dit concept is dat vanaf 2019 de cursus gesplitst wordt in boot- en kabel-cursisten. Dat 

maakt dat er minder cursisten zijn, en meer verschillende lessen.  

Module 1 en 2 zullen sowieso tezamen gegeven worden, maar voor module 3 zijn er dus 

aparte lessen.  

 

 

OD 4.2 WSV organiseert in samenwerking met VTS (Sport Vlaanderen) minimum 1 cursus 

trainer B waterski per olympiade. 

 

In 2018 werd geen cursus trainer B waterski georganiseerd. 

 

Wel hebben we in 2018 nieuwe stramienen kunnen uitwerken die deze keer wel haalbaar 

zijn. (in 2017 werd hier ook lang aan gewerkt, maar die plannen bleken niet haalbaar en er 

moest volledig opnieuw gestart worden). Er is gestart om enkele vakken te (her)schrijven. De 

voorlopige planning is dat we in 2020 een trainer B organiseren. 
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SD 5 WSV zal gedurende de volgende olympiade voor de trainers, bestuursleden en 

juryleden voldoende bijscholingen organiseren. 

 

OD 5.1 Onze trainers moeten gedurende de winterperiode (oktober tot mei) de kans 

hebben om minimum 1 sporttechnische bijscholing per maand te volgen. 

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal bijscholingen 7 8 9   

Totaal aantal deelnemers  138 98 114   

Gemiddeld aantal deelnemers per 
bijscholing 

20 12 12   

 

In 2018 werden 9 bijscholingen georganiseerd. Dit wil zeggen dat de trainers minstens elke 

maand in de winter en het voorjaar een bijscholing konden volgen. 

 

Het gemiddeld aantal bijscholingen was ok. Zoals altijd zijn er uitschieters, zo waren de 

bijscholing voor jeugdsportcoördinator en die van mental coaching heel druk bezocht. De 

sportdiscipline specifieke bijscholingen trokken zoals altijd dan weer wat minder trainers, 

maar dat is normaal omdat het dan voor zo’n specifieke doelgroep is. 

 

 

 

OD 5.2 Jaarlijks organiseren we zelf één bijscholing voor het administratieve kader van 

onze clubs 

 

 bijscholing Aantal deelnemers 

2016 
Time Management annulatie 

Een hedendaags trainersbeleid 3 

2017 Time Management & efficiënt werken in sportclubs 6 

2018 GDPR & Verenigingswerk 7 

 

Deze beperkte interesse kan verklaard worden door het feit dat onze clubbestuurders vaak 

dichter bij huis interessante bijscholingen kunnen volgen. Onder andere steden en 

gemeenten, andere federaties,... die hun bijscholingen openstellen voor buitenstaanders. 
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OD 5.3 Tegen het eind van de beleidsperiode zullen we in elke discipline min 1 opleiding 

voor juryleden georganiseerd hebben.  

 

 bijscholing Aantal deelnemers 

2016 /  

2017 Opleiding jury kabel (28-29/09/2017) 5 

2018 ?   

 

Voor 2018 hebben we hier geen duidelijk beeld op. Onze STC (momenteel ziek) houdt dit bij. 

 

In 2017 werd 1 bijscholing voor jury kabel georganiseerd en opgevolgd vanuit Waterski 

Vlaanderen. In de andere disciplines werden ook juryopleidingen georganiseerd, maar deze 

werden niet opgevolgd door de sporttechnisch coördinatoren van Waterski Vlaanderen. 

Bij de hervorming van de cursus B-trainer willen we een luik jureren toevoegen. Zo hebben 

onze trainers toch al een eerste stap gezet richting een jurycursus. 
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4. BASIS OPDRACHT 3 - BEGELEIDING

 AANGESLOTEN CLUBS & KWALITEITSZORG 
 

De gesubsidieerde unisportfederatie moet in het kader van een integraal, kwaliteitsvol en 

maatschappelijk toegankelijk sportbeleid aantoonbare inspanningen leveren voor de 

sporttechnische, bestuurlijke, administratieve, sportpromotionele, sportmedische en ethische 

begeleiding van de aangesloten sportclubs, met bijzondere aandacht voor de kwaliteitszorg. 

 

 

SD 6 Gedurende de volgende olympiade willen we erover waken dat de goede contacten 

met de clubs behouden blijven door hen op minstens 3 manieren een persoonlijke 

begeleiding aan te bieden. 

 

Onderstaande tabel geeft de evaluatie van de onderstaande Operationele doelstellingen 

weer (ter info WSV - deze tabel is terug te vinden onder clubs/clubbezoeken). 

Clubs met een jeugdsportlabel.  

Deze club is geen lid van WSV in het aangeduide jaar.  

Nieuwe club sinds dit jaar (of grondige wijziging in bestuur)  

Indien de club een persoonlijk gesprek heeft gehad. ok 
 

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Barefoot Beach Lommel ok ok Ok   

BWSV, Beernem ok ok 
 

  

BWSC, Beringen  ok Ok   

Costa Zela ok ok 
 

  

Goodlife Cablepark ok ok Ok   

GWV, Genk ok 
  

  

Hoge Dijken ok 
  

  

HYAC, Hasselt  
  

  

IWV, Izegem ok ok 
 

  

Kuurne  
 

Ok   

Lakeside Paradise ok ok Ok   

Lommel Ski ok ok 
 

  

Lumma Ski      

Maasmasters      

Mol Ski ok  Ok   

MWK, Mechelen ok ok Ok   

MWV, Maasland      

O'Douce ok     

Orka Waterskiclub Zingem    Ok  

RHYC, Hasselt  ok    

RNV, Vilvoorde ok ok Ok   

Rupelmonde  ok    
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Schuurkesbeekplas      

SBDD, Tielrode ok     

Skibo ok     

SWK, Schoten ok  Ok   

Terhills Cablepark ok ok Ok   

The Outsider  ok  Ok   

Volante (geen echte club)  ok    

VVW-Aqua Ski  ok   Ok  

VVW-Clothilde  ok Ok   

VVW-Dendermonde  ok    

VVW-Gierle ok ok Ok   

VVW-Grimbergen ok ok Ok   

VVW-Grobbendonk ok  Ok   

VVW-Hasselt-Kuringen ok     

VVW-Kruibeke      

VVW-Oeterski      

VVW-Olen ok     

VVW-Waesmeer ok     

VWSC, Viersel ok  Ok   

Wake Up Cable (Gent/Antwerpen) ok  Ok   

WAP ok ok Ok   

Waregem Yachtclub ok     

WVST, Jabbeke   Ok   

WSW Wante Ingelmunster ok ok    

Yachting Bree      

Wevelgem: potentiële kabelbaan   Ok   

 

 

OD 6.1 Om de twee jaar moeten we met elke club uit het jeugdsportlabel een persoonlijk 

gesprek gehad hebben. 

 

In 2018 hebben we behoorlijk veel persoonlijke contacten met de clubs gehad. Volgens deze 

doelstelling ontbreken enkel volgende clubs, al kunnen we dat ook deels nuanceren: 

• Hoge Dijken: kleine club waarvan de de contactpersoon zeer goed kennen en we 

horen elkaar meerdere keren per jaar telefonisch. Als zij specifieke vragen heeft, belt 

ze zonder twijfel altijd 

• Skibo: kleine club, de voorzitter van WSV is ook de voorzitter van deze club, dus met 

hem hebben we zeer vaak contact 

• SBDD: de enige in het lijstje waar we in tekort zijn geschoten. Daar moeten we 

absoluut aandacht aan besteden in 2019 

• Aqua Ski: met hen hebben we begin 2019 reeds een uitgebreid overleg gehad 

• Waesmeer: deze club is ondertussen gestopt  

 

OD 6.2 Tegen het einde van de olympiade moeten we met elke andere club een 

persoonlijk gesprek gehad hebben. 
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In 2018 hebben we met 7 clubs overleg gehad die afgelopen jaar geen jeugdsportlabel 

hadden. Aan dit tempo mag het geen probleem zijn om tegen het einde van de olympiade 

deze doelstelling te bereiken. Voor de clubbezoeken voor 2019 gaan we ook bewust kijken 

naar het potentieel: zijn er daar veel waterskiërs, of zouden er meer kunnen komen? Welke 

clubs hebben voor ons het grootste belang om te bezoeken. 

 

OD 6.3 Elke nieuwe club krijgt van onze coördinatoren een bezoek om de administratieve 

(ledenbestand, verzekering,...) en sporttechnische (jeugdsport, GF2S, competities,...) 

werking uit te leggen. 

 

Als een club een grondige wijziging heeft ondergaan in het bestuur, dan aanschouwen we 

hen voor deze opdracht als een nieuwe club, die we graag de nodige begeleiding en 

ondersteuning bieden. In 2018 werden er zo 1 potentiële nieuwe club bezocht. 

 

 

OD 6.4 Tegen het eind van de beleidsperiode willen we de helft van de dagverzekeringen 

digitaal ontvangen. 

 

Door de komst van de kabelbanen werden heel wat meer dagverzekeringen uitgeschreven. 

Dit zorgt voor een stijgende administratie, waardoor we een tool ontwikkeld hebben die de 

verwerking eenvoudiger maakt. Waar voordien (tot en met 2015) met papieren lijsten werd 

gewerkt, kan dit nu elektronisch. Het systeem werd op 24/05/2016 voor het eerst 

voorgesteld bij Goodlife Cablepark.  

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal dagverzekeringen 13 099 14 949 26.369   

- op papier  11 824 15781   

- digitaal 1753 3125 10588   

Aantal DV digitaal t.o.v. totaal DV  22,81 % 40%  50% 

 

De opmars van de elektronische registratie vindt, mede, zijn oorzaak in de sowieso 

elektronische registratie bij de meest recent aangesloten kabelbaan “The Outsider Cablepark 

Oudenaarde”. Verder blijven we inzetten om onze elektronische tool aan te bieden aan de 

clubs die heel veel dagverzekeringen te verwerken hebben. Dit door een voorstel uit te 

werken waardoor de club een kant-en-klare tablet + e-id reader hiervoor kan aankopen. In 

2018 maakte Wake Up Cable Antwerpen/Gent ook gebruik van het volledige elektronische 

registratiesysteem als “The Outsider Cablepark Oudenaarde”, dit en hun bijkomende 

bekendheid verklaart ook een grote stijging in het aantal dagverzekeringen. 
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SD 7 Gedurende volgende beleidsperiode willen we op minstens 3 verschillende 

manieren het medisch en ethisch verantwoord sporten aanmoedigen. 

 

OD 7.1 Gedurende volgende olympiade willen we een jaarlijkse stijging van het aantal 

clubs die werken met GF2S.  

 

We merken dat meerdere clubs min of meer op regelmatige basis met Get Fit 2 Ski werken. 

Sommigen tijdens hun wekelijkse trainingen, anderen tijdens hun kamp, nog anderen tijdens 

wintertraining, ...  Maar we merken zeker ook dat we het vaak niet weten van de clubs, en 

dat het daardoor moeilijk inventariseerbaar is. 

Het blijkt gelukkig wel groeien, ook in nieuwe clubs. Zo heeft onze STCR in 2018 zelf 

gasttrainingen gaan geven in Maaseik (bij WAP: coördinatietraining trampoline) en bij 

Beringen (GF2S). 

 

 

OD 7.2 Gedurende volgende olympiade willen we jaarlijks een bijscholing in het kader van 

ethisch of medisch verantwoord sporten organiseren. 

 

In 2017 werden onderstaande bijscholingen rond ethisch of medisch verantwoord sporten 

georganiseerd: 

▪ 24/01/2017 EHBO (Carl Heyns) 

▪ 09/04/2017 EHBO (Sea Eagles Rescue team) 

▪ 22/04/2017 EHBO IWV (i.s.m. het rode kruis) 

▪ 08/05/2017 Coördinatietraining op de trampoline 

▪ 25/10/2017 Letselpreventie 

▪ 20/11/2017 Jeugdsportcoördinator (opwarming, omgaan met je skiërs, seksueel 

grensoverschrijdend gedrag,...) 

▪ 21/12/2017 Mental Coaching 

 

Doordat er in 2017 zo veel rond dit thema is georganiseerd, is dit in 2018 niet meer aan bod 

gekomen. Het is ook zo dat wij elke winterperiode EHBO of dergelijke willen organiseren. Dat 

hebben we afgelopen winters ook gedaan, echter de winter van 2016-217 is deze bijscholing 

in januari gevallen, en de laatst recente winter waren deze in oktober en december. Het 

principe om dit jaarlijks te organiseren, is bij deze binnen onze werking wel voldaan.  

 

Begin 2018 volgde de sporttechnisch coördinator de bijscholing "federatie API". In de loop 

van dit jaar hebben we de clubs aangespoord om een verantwoordelijke binnen de club te 

vinden die een bijscholing club API wil volgen. 

Daarnaast willen we zoveel mogelijk andere medewerkers uit de clubs de bijscholing rond 

het vlaggensysteem laten volgen. 
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Om de clubs op de hoogte te houden van de materie rond ethisch en medisch verantwoord 

sporten hebben we de pagina "ethiek en gezondheid" op onze website volledig uitgewerkt. 

We vragen onze clubs hier zoveel mogelijk naar te linken zodat ook hun leden bij de juiste 

informatie komen. 
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SD 8 Tegen het einde van de olympiade willen we zowel op de harde als op de zachte 

indicatoren van goed bestuur scoren. 

 

OD 8.1 Eind 2020 willen we minstens harde 2 indicatoren uit iedere dimensie volledig 

uitgewerkt hebben, waaraan in het begin van de beleidsperiode niet volledig werd voldaan. 

 

Eind 2017 werd een eerste screening van de harde indicatoren gedaan. Hieruit blijkt dat de 

doelstelling reeds gehaald is om uit iedere dimensie 2 harde indicatoren volledig uit te 

werken. Een permanente evaluatie van goed bestuur zal er voor zorgen dat waar nodig er op 

de nog niet gescoorde harde indicatoren ook een positief resultaat kan worden toegekend. 

Dit om de vooropgestelde ideaalsituatie, zo dicht als mogelijk te benaderen. 

 

Harde indicator ok haalbaar? 2017 2018 2019 2020 

1.1 nee ja ja ja   

1.2 nee ja ja ja   

1.3 nee ja ja deels   

1.4 nee ja ja ja   

1.5 nee ja ja ja   

1.6 nee ja ja deels   

1.7 nee ja ja nee   

1.8 nee ja ja nee   

1.9 nee ja nee nee   

2.1 nee ja nee deels   

2.2 nee ja nee deels   

2.3 ja ja nee deels   

2.4 nee nee nee nee   

2.5 ja ja ja ja   

2.6 ja ja nee ja   

2.7 nee ja ja ja   

2.8 ja ja ja ja   

2.9 nee ja nee ja   

3.1 ja ja ja ja   

3.2 nee ja nee ja   

3.3 nee ja nee nee   

3.4 nee ja ja ja   

3.5 nee ja nee nee   

3.6 nee ja nee deels   

3.7 nee ja ja ja   

3.8 nee ja nee nee   

3.9 nee ja nee deels   

3.10 nee ja nee nee   

3.11 nee ja ja ja   

 

 



 18 

OD 8.2 Jaarlijks 1 zachte indicator, die vanaf score 0 begint, minstens naar score 2 

brengen. En 1 zachte indicator die al deels gerealiseerd is 2 scores te verhogen. 

 

Ook deze doelstelling werd reeds gehaald. Verder moet er een constant streven zijn binnen 

de werking om ook deze indicatoren, zo goed als mogelijk, te implementeren binnen de 

werking. Ook hier is  een permanente monitoring aan de orde. 

 

Zachte 
indicato
r 

Niveau 
0 

Niveau 
1 

Niveau 
2 

Niveau 
3 

Niveau 
4 

Haalbaa
r niveau 

Gerea-
liseerd 

Status 
2017 

Status 
2018 

1 x     4 2017 1 4 

2 x     4 2019 4 4 

3    x  3  3 3 

4  x    1  1 1 

5 x     4 2020 2 2 

6   x   4 2019 2 2 

7 x     1  1 1 

8  x    4 2017 3 3 

9 x     4 2018 3 3 

10 x     2  0 0 

11  x    2 2020 1 1 

12  x    4 2018 2 2 

13    x  4  3 3 

14 x     1  0 0 
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5. BASIS OPDRACHT 4 - INTERNE & EXTERNE  
 BELEIDS- &  ORGANISATIECOMMUNICATIE 
 

De gesubsidieerde unisportfederatie moet in het kader van een integraal, kwaliteitsvol en 

maatschappelijk toegankelijk sportbeleid hun sportclubs en aangesloten leden informeren 

over hun eigen beleid en hun eigen organisatie, kwaliteitsvolle interne en externe 

communicatie voeren en een informatieopdracht uitvoeren voor de Vlaamse overheid. 

 

 

SD 9 WSV moet haar aangesloten en potentiële leden op regelmatige tijdstippen 

informatie verstrekken via minstens 3 verschillende informatiekanalen. 

 

OD 9.1 De leden van WSV ontvangen jaarlijks een informatiebrochure. 

 

Met de zakbrochure willen we alle eigen leden sterker betrekken bij de 

activiteiten van de federatie. Naast de kalenders, vinden onze leden er 

informatie over de commissies, de clubs, het jeugdsportlabel, de brevetten, 

de provinciale werkingen, …   

In 2018 werd deze in mei naar alle leden van Waterski Vlaanderen verstuurd. 

 

Om deze doelstelling te behalen werden onderstaande acties uitgewerkt: 

▪ Adverteerders zoeken 

▪ Datums van evenementen en wedstrijden vastleggen (opmaak kalenders) 

▪ Affiches opmaken 

▪ Brochure opmaken  

▪ Brochure versturen naar de leden 

 

 

OD 9.2 Voor het eind van de beleidsperiode willen we de website van waterski Vlaanderen 

volledig vernieuwd hebben. 

 

De nieuwe website van Waterski Vlaanderen ging online eind augustus 2017.  

Nadien werd nog verschillende pagina's toegevoegd. Onder andere ethiek en gezondheid, 

Get Fit 2 Ski, showteams, kabelparken,... 

 

 

  



 20 

OD 9.3 Op het einde van de olympiade heeft de vernieuwde website jaarlijks 10% meer 

bezoekers. 

Oude OD9.3: Op het einde van de olympiade heeft de vernieuwde website 25% meer 

bezoekers. 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal bezoekers van de website 50 316 31 197 35 393 38 932  

Aantal bezochte pagina's 130 824 118 949 226 395 249 034  

Stijging van het aantal bezoekers t.o.v. 
2016 

  100% 110%  

 

De monitoring en screening van aantallen bij 2 verschillende analysesystemen (website van 

voor augustus 2017 en die van erna), van 2 verschillende websites, kan nooit op een 

uniforme manier gebeuren. Hierdoor is ook dit verschil te verklaren. De cijfers eind 2018 

zullen op hun beurt een eerste degelijk beeld geven omdat we dan binnen de huidige 

website met dezelfde statistische info kunnen vergelijken. 

We hebben de doelstelling bijgewerkt omdat we slechts vanaf 2018 over een volledig jaar 

met de nieuwe website werken. Dit om een realistisch vergelijk te maken. De nieuwe 

doelstelling zal dus voor de eerste keer afgetoetst kunnen worden eind 2019. 

 

 

OD 9.4 Gedurende de volgende olympiade zal er maandelijks een nieuwsflash verstuurd 

worden. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal verstuurde nieuwsflashes 9 12 11   

 

Er werd getracht om iedere maand een nieuwsflash de deur uit te krijgen. We waken erover 

dat er geen berichten de deur uit gaan, enkel en alleen omdat het moet. Ieder nieuwsbericht 

moet zijn waarde hebben vooraleer een schrijven de deur uitgaat. Zo stijgen de 

“unsubcribers” niet. 

Los van het feit om deze te versturen heeft onze administratief coördinator er veel werk in 

moeten steken om alles GDPR-proof te krijgen. Zo hebben we op dit moment minder 

mailadressen naar wie we onze nieuwsbrief versturen, omdat we de regels strikt volgen, en 

effectief de toestemming vragen door de mensen zelf te laten inschrijven op onze mailings. 

 

 

OD 9.5 Op het einde van de olympiade worden 5% meer nieuwsbrieven gelezen. 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal geopende nieuwsflashes 12 968 15 239 20 129  14 760 

Stijging van het aantal geopende 
nieuwsflashes 

39,5% 35,8% 55,8%  45% 
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In 2018 was er een sterke stijging van het aantal gelezen nieuwsbrieven.  

De procentuele stijging heeft wellicht zijn oorzaak door de GDPR wetgeving. Nu mogen we 

enkel diegene aanschrijven die expliciet toestemming hebben gegeven. Zij zijn dus ook meer 

geïnteresseerd in de verstuurde berichten.  

Maar we zien ook een stijging in de absolute aantallen. Zonder het met 100% zekerheid te 

weten, hopen we dat ervan kunnen uitgaan dat we inhoudelijk sterkere nieuwsflahses 

kunnen maken die de mensen meer aanspreken. 

 

 

SD 10 Gedurende de volgende olympiade zal het personeel van WSV contact hebben met 

haar aangesloten clubs, commissies en provinciale comités. 

 

OD 10.1 Bij elke commissie of provinciaal comité zal minstens één keer per jaar een 

personeelslid deze vergadering bijwonen. 

 

 

 
2017 2018 2019 2020 

 A B A B A B A B 

Provincies         

Antwerpen (+Vl-Brabant) 2 1 2 2     

Oost Vlaaanderen 2 1 1 1     

West Vlaanderen 1 1 0 0     

Limburg 3 0 2 2     

 
        

Wakeboard 0 0 0 0     

Kabel 1 1 1 1     

Klassiek 0 0 0 0     

G-sport 1 1 0 0     

Blootvoeten 4 0 2 0     

Racing 4 0 3 1     

Show 2 2 5 3     
A: aantal vergaderingen 

B: aantal aanwezigheden van personeel 

Als personeel zijn we op zo goed als elke commissie aanwezig geweest. Enkel bij de cel 

blootvoeten niet, maar met hen communiceren we veel en is het contact prima. Dus daar is 

de noodzaak niet zo toe. 

 

Sommige disciplines hebben geen cel of groepering van vrijwilligers meer op Vlaams niveau. 

De disciplines klassiek, wakeboard en G-sport hebben wel hun overleg bij KBWSF, dus op 

Belgisch niveau, waar tenslotte alles betreffende de officiële wedstrijden besproken wordt. 

Die houden wel vergaderingen. Dit typeert het probleem dat Sport Vlaanderen en Adeps  

aparte werkingen hebben, waardoor elke sport ook zijn aparte Vlaamse, Waalse en Belgische 
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federatie heeft. Dat is heel inefficiënt, en dat maakt dat we als federatie niet altijd van alles 

op de hoogte kunnen blijven. 

Maar op Vlaams niveau is de medewerking van vrijwilligers voor die promo-wedstrijden de 

laatste jaren ook hoe langer hoe meer verwatert. Dat werk komt dan helemaal bij het 

personeel van WSV terecht. Ook de werking rond G-sport is grotendeels bij WSV zelf terecht 

gekomen. 

 

 

OD 10.2 Op de jaarlijkse Algemene Vergadering (AV) willen we de clubs op de hoogte 

brengen van de nieuwigheden in de werking van de federatie of wetgeving. 

 

In maart 2018 werden onderstaande items aangehaald: 

▪ GDPR-wetgeving 

▪ Nieuwe acties rond “goed bestuur” 

▪ Botenbijstand Vlaanderen: een nieuw voordeel voor onze leden 

▪ Pop-Up Cable 

▪ Grensoverschrijdend gedrag 

▪ Start to … 

▪ Jeugdsportlabel: Stand van zaken 

▪ VTS-cursussen 

▪ Nieuwe website 

▪ Promotiemateriaal 

▪ … 

Onze algemene vergadering is steeds een belangrijk moment om in een sneltreinvaart toch 

een aantal belangrijke en nuttige punten aan te halen. Op dat moment zijn er immers 

andere aanwezigen dan diegene die we wel bereiken via bijscholingen. Op deze infosessies – 

eigenlijk mini-bijscholingen – krijgen we steeds heel positieve reacties. Dat maakt voor de 

clubs het ook interessanter om naar de AV te komen, want ze weten dat ze ook heel wat 

‘luchtigere’ maar interessante thema’s zullen zien passeren. 
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6. BASIS OPDRACHT 5 -  
 PROMOTIE VAN DE EIGEN SPORTTAK 
 

De gesubsidieerde unisportfederatie moet in het kader van een integraal, kwaliteitsvol en 

maatschappelijk toegankelijk sportbeleid de eigen sporttak promoten. 

 

 

SD 11 We wensen minstens een behoud van het aantal promotiekanalen waarmee we 

onze sport promoten (6 in 2016). 

 

In 2016 hadden we volgende 6 promotiekanalen:  

▪ landkaart 

▪ cadeaubon 

▪ website 

▪ sportpromotionele evenementen (waaronder de watersportdag) 

▪ facebook 

▪ via persberichten 

 

OD 11.1 Gedurende volgende olympiade willen we een jaarlijkse stijging van het aantal 

promotionele activiteiten waar we onze sport op een actieve manier promoten. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Gebruik simulator 21 19 12   

Gebruik Pop-Up Cable voor promotie   5 (6)   

 

In 2018 was het eerste jaar dat volop hebben gebruik kunnen maken van de Pop-Up Cable. 

Het gebruik van de waterskisimulator is dan ook niet meer actief gepromoot.  

We hebben op volgende promotionele evenementen gestaan met de Pop-Up Cable: 

▪ 13/05/2018:  Xtreme Xperience in De Schorre, Boom 

▪ 26/05/2018: Watersportdag in Hazewinkel 

▪ 28/06/2018: Pennezakkenrock in het Zilvermeer, Mol 

▪ 03/07/2018: initiaties aan kampengangers Hazewinkel 

▪ 13/08/2018: Zomersportpromotietour, Mol => geannuleerd wegens onweer 

▪ 16/12/2018: indoor: openingsfeest zwembad Wezenberg, Antwerpen 

Naast deze echte promotionele evenementen hebben we ook nog op een kerstmarkt 

gestaan met Sneeuwsport Vlaanderen, waarbij ze snowboard en sneeuwski beofend hebben 

aan onze Pop-Up Cable. Dat is in de eerste plaats een sneeuwsportevenement (waarvoor wij 

onze Pop-Up Cable verhuren), maar we profiteren er natuurlijk wel van om onze grote 

aanhangwagen met stickers van onze eigen sport heel duidelijk in het zicht te zetten, alsook 

onze banners met promotie voor onze clubs, op te hangen. 
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OD 11.2 Gedurende volgende olympiade willen we de landkaart op minstens 20 locaties 

verspreiden. 

 

Ondertussen wordt onze landkaart op vele plaatsen verspreid. We moeten hier echter wel 

aandacht aan blijven besteden zodat we de kaart blijven verspreiden. 

Ondertussen hebben we ook de vraag gekregen van onze kabelclubs om een afzonderlijk 

kaartje te maken waarop alle cableparken terug te vinden zijn. Ook hier zal het een uitdaging 

worden om deze op de juiste locaties te kunnen verspreiden. We hadden gedacht dat we 

gemakkelijker medewerking zou kunnen krijgen bij de indoor sneeuwskipistes, maar dat 

blijkt niet zo evident te zijn. 

 

 

OD 11.3 Gedurende de volgende olympiade willen we in de zomermaanden (mei tot 

september) minimum 1 post om de 14 dagen op elk van onze facebook pagina's zetten. 

 

Posts op facebook 
(mei tot 

september) 
WSV BAR CAB RAC TOU G-sport SHOW WAK 

POP 
UP 

2017 93 34 34 79 95 17 32 48  

2018 41 52 31 64 47  23 44 10 

2019          

2020          

 

De aantallen 2018 zijn aantallen over mei tot september. Het doel werd dus ruimschoots 

gehaald. Omdat we zelf niet van alles op de hoogte kunnen zijn, werken we hiervoor samen 

met mensen “on-the-field”. Enkele disciplineverantwoordelijken hebben de mogelijkheid om 

vanuit hun eigen facebook profiel te posten in naam van de desbetreffende discipline op de 

specifieke disciplinepagina. Onlangs zijn we aan het bekijken om af te stappen van de 

pagina’s per discipline (verlaagt de zichtbaarheid op Facebook en is meer werk om op te 

volgen) hierdoor zijn er voor de pagina G-sport geen aantallen beschikbaar. Deze werd bij 

wijze van test samengevoegd met de pagina Pop-Up Cable. De verderzetting naar 1 pagina 

wordt vervolgd. 

 

Los van onze eigen facebookpagina’s willen we ook meer promotie voor Waterski 

Vlaanderen via onze leden. Zo zijn onze competitiesporters die een financiële ondersteuning 

krijgen voor hun internationale competitie sinds 2018 verplicht om per internationaal 

kampioenschap minstens 3 keer een foto te posten met #waterskivlaanderen. Zo willen we 

via hen meer publiciteit in ruil voor de ondersteuning die ze krijgen. 
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OD 11.4 Gedurende de volgende olympiade willen we een jaarlijkse stijging van 10% likes op 

alle facebook pagina's van Waterski Vlaanderen. 

 

likes op facebook WSV BAR CAB RAC TOU G-sport SHOW WAK 

2015 1110 177 68 295 150 27 91 157 

2016 1131 198 119 393 209 50 117 192 

% stijging in 2016 2% 12% 75% 33% 39% 85% 29% 22% 

2017 1181 265 153 497 259 83 148 218 

% stijging in 2017 4% 34% 29% 26% 24% 66% 26% 14% 

2018 1285 324 182 569 287  175 267 

% stijging in 2018 9% 22% 19% 14% 11%  18% 22% 

 

Dit blijft een heel moeilijk punt waarvan we zelf niet goed weten wat we ermee aan moeten. 

Enerzijds wordt ons aanbevolen om al die pagina’s samen te voegen, zodat we meer likes 

gaan hebben, en dus ook meer bereik. Anderzijds raden sommigen dat af omdat onze 

disciplines echt wel veel verschillen van elkaar, en dat er gevreesd wordt dat leden het niet 

tof gaan vinden dat ze ook info van andere disciplines binnen krijgen.  

Maar het blijft een feit dat het teleurstellende cijfers zijn. Ook al behalen we bij de meeste 

disciplines wel de doelstellingen, echt tevreden mogen we daar niet mee zijn, zeker niet als 

we vergelijken hoeveel likes sommige clubs zelf hebben. 

 

OD 11.5 Gedurende de volgende olympiade worden jaarlijkse minstens 3 perspublicaties 

gemaakt voor iedere discipline. 

 

# perspublicaties WSV BAR CAB RAC TOU G-sport SHOW WAK 

2017 2 3 4 7 9 0 7 3 

2018 1 9 3 21 7 0 5 3 

2019         
2020         

 

Dit is voor 2018 het totaal van de uitgestuurde nieuwsberichten, en de opgevangen 

publicaties. Voor G-sport wordt er wel aandacht besteed aan artikels in het tijdschrift Varen. 

 

OD 11.6 Gedurende volgende olympiade willen we jaarlijks minstens 30 cadeaubonnen 

verkopen. 

 

Sinds 2011 hebben we een eigen cadeaubon 

ontwikkeld, naar analogie met de bongo-bonnen. 

Hiermee bereiken we een nieuw publiek, die willen 

kennismaken met het waterskiën/wakeboarden. 
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Deze bon wordt voornamelijk via de website verkocht. In 2017 hebben we onze website 

vernieuwd en werd er eveneens een betaalmodule gekoppeld aan deze bon. We hopen zo 

meer bonnen te kunnen verkopen. 

 2017 2018 2019 2020 

Verkochte cadeaubonnen 36 41   

 

In 2018 hebben we maar liefst 41 cadeaubonnen verkocht en zo onze doelstelling behaald. 


