
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WATERSKI VLAANDEREN VZW 

BE 0417.506.311 

: Beatrijslaan 25 bus 2 - 2050 Antwerpen  

: +32 (0)3 271 19 59 

: www.waterski.be - : wsv@waterski.be 

IBAN: BE85 4073 0644 4106 EUR - BIC: KREDBEBB 

BELEIDSPLAN 

WATERSKI VLAANDEREN 



 

2 

1. INHOUDSOPGAVE 
 

1. Inhoudsopgave........................................................................................................... 2 

2. Inleiding ..................................................................................................................... 6 

2.1. Voorstelling van de sporttak waterski ....................................................................... 6 

2.1.1. Klassiek skiën ............................................................................................. 6 

2.1.2. Wakeboard (boot) ..................................................................................... 7 

2.1.3. Waterski Racing ......................................................................................... 7 

2.1.4. Blootvoeten ............................................................................................... 8 

2.1.5. Showskiën.................................................................................................. 8 

2.1.6. Waterski voor G-sporters .......................................................................... 8 

2.1.7. Kabelski...................................................................................................... 9 

2.2. Structuur van de sportfederatie ................................................................................ 9 

2.2.1. Waterski op Internationaal niveau............................................................ 9 

2.2.2. Organogram Waterski Vlaanderen (WSV) .............................................. 10 

2.2.2.1. Algemene vergadering ................................................................................. 11 

2.2.2.2. Raad van Bestuur ......................................................................................... 11 

2.2.2.3. Dagelijks bestuur .......................................................................................... 11 

2.2.2.4. Personeel ...................................................................................................... 11 

2.2.2.5. Commissies ................................................................................................... 12 

2.3. Hoe is het beleidsplan tot stand gekomen? ............................................................ 14 

3. Missie ...................................................................................................................... 15 

4. Basis Opdracht 1 - Totaalaanbod van  competitie  tot recreatie ................................. 16 

4.1. Gegevensverzameling .............................................................................................. 16 

4.1.1. Ledenaantallen ........................................................................................ 17 

4.1.2. Competitie & recreatie ............................................................................ 17 

4.1.2.1. Wedstrijden - wedstrijdlicenties .................................................................. 17 

4.1.2.2. Wedstrijden - promotionele wedstrijden .................................................... 18 

4.1.2.3. Recreatieve evenementen ........................................................................... 21 

4.1.2.4. Waterskikampen .......................................................................................... 22 

4.1.2.5. G-Sport ......................................................................................................... 22 

4.2. Gegevensanalyse ..................................................................................................... 23 

4.2.1. SWOT -analyse ........................................................................................ 23 

4.2.2. Behoeftes ................................................................................................ 24 

4.3. Doelstellingen en evaluatie ..................................................................................... 25 

4.4. Strategische planning .............................................................................................. 28 

5. Basis Opdracht 2 -   Kaderopleiding & bijscholing ...................................................... 29 

5.1. Gegevensverzameling .............................................................................................. 29 

5.1.1. Brevetten ................................................................................................. 30 

5.1.2. VTS-opleidingen ...................................................................................... 32 

5.1.3. Bijscholingen ........................................................................................... 33 

5.1.3.1. Sporttechnische bijscholingen - de trainersvereniging ................................ 33 



 

3 

5.1.3.2. Administratieve bijscholingen ...................................................................... 33 

5.1.4. Promotie opleidingen en bijscholingen .................................................. 34 

5.1.5. Juryleden ................................................................................................. 34 

5.2. Gegevensanalyse ..................................................................................................... 35 

5.2.1. SWOT -analyse ........................................................................................ 35 

5.2.2. Behoeftes ................................................................................................ 35 

5.3. Doelstellingen en evaluatie ..................................................................................... 36 

5.4. Strategische planning .............................................................................................. 40 

6. Basis Opdracht 3 - Begeleiding aangesloten clubs & kwaliteitszorg ........................... 41 

6.1. Gegevensverzameling .............................................................................................. 41 

6.1.1. Uitleendienst WSV .................................................................................. 41 

6.1.2. Clubbezoeken & bilaterale gesprekken .................................................. 41 

6.1.3. Leidraad potentiële en nieuw aangesloten clubs ................................... 42 

6.1.4. Ledenbestand & dagverzekering ............................................................. 42 

6.1.5. Kwaliteitslabel ......................................................................................... 42 

6.1.6. Trofee van de vrijwilliger ......................................................................... 43 

6.1.7. Milieu ....................................................................................................... 43 

6.1.8. Medisch verantwoord sporten - Get fit 2 ski .......................................... 44 

6.1.9. Ethisch verantwoord sporten .................................................................. 45 

6.1.10. Wetgeving ............................................................................................... 45 

6.1.11. Harde & zachte indicatoren .................................................................... 46 

6.2. Gegevensanalyse ..................................................................................................... 46 

6.2.1. Behoeftes ................................................................................................ 46 

6.2.2. SWOT -analyse ........................................................................................ 47 

6.3. Doelstellingen en evaluatie ..................................................................................... 47 

6.4. Strategische planning .............................................................................................. 53 

7. Basis Opdracht 4 - Interne & externe   beleids- &  organisatiecommunicatie ............. 54 

7.1. Gegevensverzameling .............................................................................................. 54 

7.1.1. provinciale werking ................................................................................. 56 

7.1.2. infobrochure op AV ................................................................................. 56 

7.1.3. website .................................................................................................... 56 

7.1.4. WSV-brochure ......................................................................................... 57 

7.1.5. nieuwsflash .............................................................................................. 57 

7.2. Gegevensanalyse ..................................................................................................... 58 

7.2.1. SWOT -analyse ........................................................................................ 58 

7.2.2. Behoeftes ................................................................................................ 58 

7.3. Doelstellingen en evaluatie ..................................................................................... 59 

7.4. Strategische planning .............................................................................................. 61 

8. Basis Opdracht 5 -   Promotie van de eigen sporttak ................................................. 62 

8.1. Gegevensverzameling .............................................................................................. 62 

8.1.1. Sportpromotionele evenementen en beurzen ....................................... 62 

8.1.2. De watersportdag (WSD) ........................................................................ 63 



 

4 

8.1.3. facebook .................................................................................................. 63 

8.1.4. Cadeaubon .............................................................................................. 64 

8.1.5. Landkaart ................................................................................................. 64 

8.1.6. Promotiemateriaal zoals vlaggen en banners ......................................... 65 

8.1.7. persberichten .......................................................................................... 65 

8.2. Gegevensanalyse ..................................................................................................... 65 

8.2.1. SWOT -analyse ........................................................................................ 65 

8.2.2. Behoeftes ................................................................................................ 66 

8.3. Doelstellingen en evaluatie ..................................................................................... 66 

8.4. Strategische planning .............................................................................................. 69 

9. Beleidsfocus jeugdsport ........................................................................................... 70 

9.1. Gegevensverzameling .............................................................................................. 70 

9.1.1. Aantal deelnemende clubs ...................................................................... 70 

9.1.2. Trainersproject - wekelijkse trainingen ................................................... 73 

9.1.2.1. Aantal clubs die wekelijkse trainingen aanbieden ....................................... 73 

9.1.2.2. Aantal deelnemende jongeren aan het trainersproject............................... 74 

9.1.2.3. Aantal jeugdleden ........................................................................................ 75 

9.1.3. Aantal behaalde punten .......................................................................... 77 

9.1.3.1. Aantal behaalde punten per club ................................................................. 77 

9.1.3.2. Aantal behaalde punten per categorie ........................................................ 78 

9.1.4. Aantal actieve jeugdsport trainers .......................................................... 82 

9.1.5. Overzicht subsidies per club.................................................................... 82 

9.1.6. Verdeling v/d aanvaarde en gebruikte bestedingsmogelijkheden ......... 84 

9.2. Gegevensanalyse ..................................................................................................... 86 

9.2.1. SWOT analyse .......................................................................................... 86 

9.2.2. Behoeftes ................................................................................................ 86 

9.3. Doelstellingen .......................................................................................................... 87 

9.4. Strategische planning .............................................................................................. 89 

9.5. Evaluatie .................................................................................................................. 89 

10. Beleidsfocus laagdrempelig sporten ......................................................................... 90 

10.1. Gegevensverzameling .............................................................................................. 90 

10.1.1. Initiatiedag versus standaard werking .................................................... 90 

10.1.2. Organisatie van een initiatiedag ............................................................. 90 

10.1.3. Onze G-sportwerking in het verleden ..................................................... 92 

10.1.4. Meewerkende clubs initiatiedagen ......................................................... 92 

10.1.5. Clubs met reguliere G-sport-sportwerking ............................................. 93 

10.1.6. De werking van de commissie ................................................................. 93 

10.1.7. Begeleiding G-sporters ............................................................................ 93 

10.1.8. Promotie naar de G-sporters .................................................................. 94 

10.1.9. Waterskimateriaal voor G-sporters ........................................................ 95 

10.1.9.1. Zitski’s ........................................................................................................... 95 

10.1.9.2. Beschikbaarheid zitski’s bij commissie en/of clubs ...................................... 95 

10.1.9.3. Ander materiaal ............................................................................................ 96 

10.1.10. Laagdrempelig maken voor de G-sporters .............................................. 96 



 

5 

10.2. Gegevensanalyse ..................................................................................................... 97 

10.2.1. SWOT analyse .......................................................................................... 97 

10.2.2. Behoeften ................................................................................................ 97 

10.2.3. Informatie Swaik – nieuw type zitski / wakeboard voor G-sporters ...... 98 

10.3. Doelstellingen ........................................................................................................ 100 

10.4. Strategische planning ............................................................................................ 101 

10.5. Evaluatie ................................................................................................................ 101 

11. Beleidsfocus innovatie ............................................................................................ 102 

11.1. Gegevensverzameling ............................................................................................ 102 

11.1.1. Promotie met de waterskisimulator ..................................................... 102 

11.1.2. Kabelbaan versus winch ........................................................................ 103 

11.1.2.1. Een vaste kabelbaan met 4 à 6 masten ...................................................... 103 

11.1.2.2. Een vaste kabelbaan met 2 masten ........................................................... 103 

11.1.2.3. Een winch – in één richting te gebruiken ................................................... 103 

11.1.2.4. Een winch – met heen- en terug systeem .................................................. 104 

11.1.3. Discipline figuurski – indoor wintertrainingen ...................................... 105 

11.1.4. Vraag naar waterski of wakeboard - indoor ......................................... 105 

11.1.5. Vraag naar waterski of wakeboard - outdoor ....................................... 106 

11.1.6. G-sport ................................................................................................... 106 

11.2. Gegevensanalyse ................................................................................................... 106 

11.2.1. Behoeften .............................................................................................. 106 

11.2.2. Nota 10/2017: Creatie van een nieuw type winch ............................... 107 

11.2.3. SWOT analyse ........................................................................................ 108 

11.3. Doelstellingen ........................................................................................................ 109 

11.4. Strategische planning ............................................................................................ 110 

11.5. Evaluatie ................................................................................................................ 110 

 

  



 

6 

2. INLEIDING 
 

2.1. Voorstelling van de sporttak waterski 

Om dit document te lezen, is het van groot belang om onze sport in het juiste kader te 

plaatsen. Waterski heeft namelijk een zeer specifieke aard.  

Waterski is een individuele sport, waarbij er ook individueel getraind wordt. Pas wanneer de 

eerste skiër stopt, kan de volgende skiër starten. Dit maakt dat er op een bepaalde tijd veel 

minder sporters aan bod kunnen komen dan bij andere individuele sporten zoals tennis, 

turnen of atletiek, waar men toch met meerdere tegelijkertijd de sport kan beoefenen 

(tezamen in actie zijn). 

Enkel de kleinere disciplines zoals show en kabelbaan vormen hierop een uitzondering en 

kunnen wel meerdere sporters tegelijkertijd verwerken. 

Naast de algemene specifieke aard van onze sport, is het ook van belang te beseffen dat 

waterski 7 disciplines telt.  Daarom willen wij er uw aandacht op vestigen dat wanneer wij 

het over “Waterski” hebben, het -naast de recreatie- gaat over volgende disciplines:  

 

2.1.1. Klassiek skiën 

Zowel slalommen, figuren als schansspringen vallen onder de discipline klassiek skiën of in 

het Engels Tournament (TOU).  

 

   

 

Een slalompiste bestaat uit zes boeien, een in- en uitgangspoort en een botenkanaal. De 

boot vaart aan een constante snelheid door het botenkanaal terwijl de skiër door de 

ingangspoort skiet om vervolgens de zes boeien te ronden, waarna hij door de uitgangspoort 

gaat. Heeft de skiër deze opdracht met succes volbracht, dan zal de snelheid met 3 km/u 

verhogen tot aan de maximum snelheid van 55 km/u voor de vrouwen en 58 km/u voor de 

mannen. 

  

Bij het figuren worden er in twee runs van twintig seconden allerlei gracieuze oefeningen, 

zoals halve en hele draaien, over de treklijn stappen, salto’s of flip’s, met de voet aan de lijn 
skiën, enz., uitgevoerd. Elke figuur heeft een puntenwaarde naargelang de 



 

7 

moeilijkheidsgraad. Voor dit onderdeel heeft men geen baan nodig. Er liggen hoogstens een 

paar boeien die aangeven waar de skiër aan zijn parcours mag beginnen. 

 

Het spectaculairste onderdeel van het klassiek skiën is het schansspringen. Men moet bij dit 

onderdeel zo snel mogelijk over de schans skiën, met een zo goed mogelijke hoek en een 

juiste aerodynamische houding om zover mogelijk achter de schans te landen. En dit zonder  
 

2.1.2. Wakeboard (boot) 

Wakeboarden is het best te omschrijven als een combinatie van het snowboarden en het 

waterskiën. Snowboarden omdat men net zoals in het wakeboarden gebruik maakt van een 

board (de voeten staan dwars op de plank) en waterskiën omdat men zoals in deze discipline 

eveneens aan een touw wordt voortgetrokken. 

De discipline wakeboarden kent slechts één onderdeel en dat is het figuren. In vaktermen 

‘Freestyle’ genoemd.  
 

 

 

2.1.3. Waterski Racing 

 

Bij deze discipline gaat het natuurlijk in de 

eerste plaats over snelheid, maar ook 

behendigheid en samenwerking in 

teamverband zijn hier niet te onderschatten. 

Op één ski racen deze snelheidsfanaten 

tegen duizelingwekkende snelheden over het 

water. Een raceteam bestaat uit een skiër, 

een piloot, een co-piloot en natuurlijk een 

supersnelle raceboot. 
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2.1.4. Blootvoeten 

 

De waaghalzen onder de waterskiërs laten de 

latten achterwege. Ze gaan op hun blote 

voeten tegen hoge snelheden slalommen, 

figuren en zelfs schansspringen. Hoe sneller 

de boot vaart, hoe kleiner het draagvak op het 

water dient te zijn. Wanneer de boot zeer snel 

gaat (in een wedstrijd is de maximum (enkel 

bij het springen) snelheid 72 km per uur) 

heeft de skiër zelfs geen ski’s meer nodig om 
op het water te kunnen blijven rechtstaan.  

 

2.1.5. Showskiën 

Een waterskishow is te vergelijken met 

cirque-du-soleil, maar dan op het 

water. Het is een combinatie van 

acrobatie, elegantie, humor en 

teamwork, afgewerkt met passende 

muziek en prachtige kostumering. 

Menselijke piramides, ballet, skiënde 

clowns, fietsen op het water, skiën op 

een stoel of een tafelblad, enz. niets is 

te gek of moeilijk genoeg voor de 

echte showskiër.   

Een waterskishow wordt meestal vertoond bij speciale aangelegenheden om het publiek te 

entertainen. Maar daarnaast worden in het showskiën ook wedstrijden georganiseerd. 

 

2.1.6. Waterski voor G-sporters 

 

Voor de meeste personen met een 

beperking is het beleven van een waterski-

initiatie fascinerend, daar zij het gevoel 

krijgen zelfstandig over het water te glijden. 

Het is echter moeilijker om de eerste stap te 

zetten.  
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Omdat voor personen met een beperking aanpassingen van de wedstrijdreglementen 

noodzakelijk zijn, is er een aparte wedstrijddiscipline ontstaan, DIS (disabled) genaamd. Deze 

discipline is sterk te vergelijken met de klassieke discipline. De reglementen worden zoveel 

mogelijk hetzelfde gehouden, met aanpassingen waar nodig. 

 

2.1.7. Kabelski 

 

Verschillende skiërs worden tegelijk 

voortgetrokken door een kabelbaan-

installatie op het water, vergelijkbaar 

met een sleeplift in het sneeuwskiën. De 

kabels worden geleid via masten op een 

hoogte van circa 5 tot 8 m boven het 

wateroppervlak. Een kabelbaan is vooral 

voor de wakeboarders een geliefde 

speeltuin. Door de spanning op de kabel 

kunnen ze gemakkelijk hoge sprongen 

maken en allerlei tricks uitvoeren.

Maar vooral voor recreatie en het promotie van het waterskiën is een kabelbaan het ideale 

middel dat niet zou mogen ontbreken in elk recreatiedomein dat zowel gezinsrecreatie, 

sport en toerisme in een natuurlijke omgeving voor ogen houdt. 

 

 

2.2. Structuur van de sportfederatie 

2.2.1. Waterski op Internationaal niveau 

De waterskisport wordt op internationaal niveau bestuurd door één enkele organisatie: 

IWWF (International Waterski and Wakeboard Federation). 
 

 
 

IWWF is geografisch onderverdeeld in drie groepen: 

 Region E&A: Europa en Afrika. 

 The Asian/Australiasian Region: Oceanië en Azië. 

 The Panamerican Region: Noord-, Centraal- en Zuid Amerika. 
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Per land wordt door de IWWF slechts één overkoepelende organisatie erkend. Deze 

organisatie mag skiërs uitzenden naar internationale wedstrijden. Voor België is dit KBWSF 

(Koninklijke Belgische Waterski Federatie). Deze federatie is echter slechts een 

overkoepelend orgaan, dat WSV (Waterski Vlaanderen) en de FFSNW (Fédération 

Francophone de Ski Nautique et de Wakeboard) vertegenwoordigt en hun activiteiten op 

nationaal en internationaal vlak coördineert. 

 

Daarnaast willen we nog meegeven dat waterski geen Olympische sport is, maar dat we wel 

mogen deelnemen aan de wereldspelen in de disciplines klassiek, blootvoeten en 

wakeboard. 

 

2.2.2. Organogram Waterski Vlaanderen (WSV) 

                     
Commissie klassiek 

                     

                             

                     
Commissie wake boot 

                     

      
Algemene Vergadering 

               

             
Commissie wake kabel 

                     

      
Raad van Beheer 

               

             
Commissie G-sport 

                     

                             

 
Directiecomité 

  
Sportraad 

  
Commissie Racing 

     

                             

      
Provinciale comités 

       
Commissie Show 

             

                             

      
Commissie media 

       
Commissie blootvoeten 

             

                             

      
Milieuraad 

       
Commissie Recreatie 

             

                             

      
Secretariaat 

       
Commissie Opleiding 

             

                             

                             

Administratie coördinator 
  

Sporttechnisch coördinator 
  

STC recreatie 
 

     

                             

Administratief 

medewerkster 
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2.2.2.1. Algemene vergadering 

 

De samenstelling van de AV is statutair bepaald. De AV vormt het opperste orgaan en houdt 

toezicht op de algemene werking en het functioneren van de Raad van Bestuur. Eenmaal per 

jaar worden alle clubs uitgenodigd om deze algemene vergadering bij te wonen. 

 

2.2.2.2. Raad van Bestuur 

 

De samenstelling hiervan is eveneens statutair bepaald en heeft als taak het ‘beheren’ van 
de sportfederatie.  De leden van de raad van bestuur worden verkozen door de AV.  De raad 

van bestuur komt 4 à 5 keer per jaar samen. 

De Raad van Bestuur is bij de opmaak van dit beleidsplan betrokken gezien zij alle 

belangrijke beslissingen bespreekt en al dan niet goedkeurt.   

 

2.2.2.3.  Dagelijks bestuur 

 

Het dagelijks bestuur is samengesteld uit vijf personen: vier leden uit de raad van bestuur, 

met name de voorzitter, de secretaris-generaal, de penningmeester, en de voorzitter van de 

sportraad, bijgestaan door de administratief coördinator.  Dit comité zorgt voor het dagelijks 

bestuur en vergadert dan ook naargelang de noden. 

 

2.2.2.4. Personeel 

 

naam Statuut Arbeidsregime functie 

De Rooster Nele contractueel voltijds Sporttechnisch coördinator 

Desart Karin contractueel halftijds Sporttechnisch coördinator recreatie 

Platteeuw Simon Contractueel Voltijds Administratief coördinator 

Dieltiens Marleen contractueel halftijds Administratief bediende 

 

De taken van de sporttechnisch coördinatoren zijn: 

 opstellen van het vierjaarlijks beleidsplan en de jaarlijkse actieplannen, 

 organiseren en coördineren van competitie,  

 organiseren van kaderopleiding en bijscholing, 

 begeleiden en ondersteunen van de aangesloten sportclubs inzake kwaliteitszorg, 

sporttechnische en sportpromotionele werking, 

 promotie van de eigen sporttak, 

 recreatieve sportbeoefening stimuleren voor kinderen, jongeren, volwassenen en 

senioren.  Drop-out tegengaan 

 coördinatie van een jeugdsportbeleid, 

 coördinatie van de G-sportwerking, 

 coördineren van het integraal topsportbeleid, 
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Daarnaast is Karin ook verantwoordelijk voor het begeleiden van clubs inzake problemen 

ruimtelijke ordening, milieuvergunningen,... Contacten met de provinciale en Vlaamse 

overheden inzake milieu, ruimtelijke ordening en de werkgroepen sport en natuur horen 

hierbij. De zoektocht naar nieuwe watervlakken loopt ook via deze provinciale overheden. 

 

De taken van de administratief coördinator zijn: 

 personeelsadministratie, verantwoordelijke van het leden- en clubbestand, 

administratie van de verzekeringsdossiers, administratieve ondersteuning van de 

taken van de sporttechnische coördinatoren, 

 administratie van de competitieve en recreatieve sportbeoefening, 

 boekhouding (i.s.m. de penningmeester), 

 voorbereiding algemene vergadering, 

 begeleiden en ondersteunen van de aangesloten sportclubs inzake kwaliteitszorg en 

inzake bestuurs- en administratieve werking, 

 informatie verstrekken  

 

Op administratief gebied is het de bedoeling te komen tot een vlottere informatiestroom 

zowel van de federatie naar de clubs toe als omgekeerd. De administratief bediende staat in 

voor: 

 het uitvoeren van administratieve besluiten genomen in de andere organen, 

 ledenbestand , 

 verzekering, 

 verwerken van vaarbewijzen,  

 informatieaanvragen, 

 ... 

 

2.2.2.5. Commissies 

 

A/ De Commissie media 

 

De commissie media bestaat uit verschillende specialisten (media, drukwerk, website,…) en 
heeft als taak contacten met de pers te onderhouden en de uitstraling van de federatie te 

optimaliseren aan de hand van promotiemateriaal (folders, textiel, beurzen,…). 
Daarnaast is deze commissie ook verantwoordelijk voor de communicatie naar zowel de 

leden als de niet-leden. 

 

B/ De Commissie milieu 

 

De commissie milieu heeft als doel enerzijds de clubs bij te staan met raad om hun 

problemen op gebied van milieuvergunningen en zonevreemdheid op te lossen.  Anderzijds 

werkt de milieucommissie langdurige projecten uit, zoals het Bloso-dossier betreffende 
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ruimtelijke ordening, beleidsplan waterrecreatie, …  Tot slot zoekt de milieucommissie ook 
naar nieuwe watervlakken waar nieuwe clubs kunnen opgericht worden of kabelbanen 

geïnstalleerd. 

 

C/ provinciale comités  

 

Deze commissie heeft als doel een brug te vormen tussen de federatie, de provinciale 

geledingen en de clubs, om zo de communicatie te verbeteren. In de praktijk vergadert deze 

commissie zelden apart. Meestal worden deze afgevaardigden mee uitgenodigd op de 

sportraad, omdat meerdere van deze personen ook reeds afgevaardigd zijn in de sportraad. 

 

D/ De sportraad met zijn verschillende commissies  

 

De sportraad overkoepelt verscheidene commissies met elk een eigen takenpakket.   

De sportraad zelf bestaat uit de voorzitters van elke commissie en de sporttechnische 

coördinatoren. Sommige commissies zijn op hun beurt onderverdeeld in cellen waarvoor 

telkens celcoördinatoren aangesteld zijn. 

De sportraad komt verschillende keren per jaar samen met de bedoeling elkaars ideeën, 

projecten en problemen te leren kennen en informatie tussen de verschillende commissies 

uit te wisselen. De commissies zelf vergaderen zoveel ze zelf nodig achten met hun 

celcoördinatoren en de medewerkers binnen die commissie. 

 

 Commissie klassiek / wakeboard / blootvoeten / racing / show / kabel / G-sport 

 

Deze commissies bestaan uit een coördinator, secretaris en afgevaardigden van de 

juryleden, de clubs en de deelnemers. Ze heeft als doel de discipline te promoten, advies te 

verstrekken aan de organiserende clubs en sporters, contacten te onderhouden met KBWSF, 

enz. 

 

 Commissie recreatie 

 

Deze commissie bestaat uit afgevaardigden van de verschillende clubs. Ze heeft als doel de 

sport te promoten in samenwerking met de clubs, de provinciale comités en de 

gemeentelijke sportdiensten.  

 

 Commissie opleiding 

 

Deze commissie heeft als doel: de STC bij te staan in het uitwerken en organiseren van 

kaderopleidingen (VTS) en bijscholingen.  
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2.3. Hoe is het beleidsplan tot stand gekomen? 

Waterski Vlaanderen is een betrekkelijk kleine federatie. Met alle actieve clubs hebben we 

dan ook regelmatig intensief contact als personeel. Dat maakt dat we altijd snel door hen op 

de hoogte gehouden worden als ze bepaalde ideeën of behoeften hebben.  

Zo hebben we onlangs een evaluatie/brainstormvergadering gehouden met al onze 

jeugdsportclubs. We hebben de afgelopen beleidsperiode overlopen, de vernieuwing bij 

Sport Vlaanderen en het nieuwe decreet voorgesteld, en tezamen gebrainstormd over hun 

wensen en behoeftes voor de nieuwe beleidsperiode. Doordat het jeugdsportlabel zo breed 

gaat, hebben we met de clubs vele thema’s besproken, zoals opleidingen, communicatie, 
promotie, laagdrempelige wedstrijden, trainingen, en vele andere.  

 

Daarnaast hebben we nog een specifieke bevragen bij onze leden gehouden per mail. Deze is 

gepromoot via de nieuwsflash (en herinnerd in een volgende nieuwsflash). De resultaten van 

deze enquête zijn mee verwerkt in de gegevensverzameling van dit beleidsplan. 

 

Tot slot hebben we natuurlijk ook op de laatste provinciale vergaderingen, de 

commissievergaderingen en op de raad van bestuur gesproken over het nieuwe beleidsplan. 

Ook daar zijn concrete voorstellen en ideeën meegegeven. 
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3. MISSIE 
 

Wij willen… 

 

 bijdragen tot de recreatieve en competitieve waterski beoefening  

 bijdragen tot de promotie van het waterskiën 

 de jeugd aanzetten tot het beoefenen van het waterskiën  

 het bestaand ledenpotentieel aanmoedigen tot life-time sportbeoefening 

 een professionele begeleiding bieden aan alle skiërs, van beginneling tot topsporter 

 

Wij doen dit door… 

 

 een optimale steun te geven aan de clubs in hun werking, dit betekent: 

 op administratief en sporttechnisch niveau de nodige administratieve en 

logistieke steun geven 

 hulp bij sportpromotionele activiteiten 

 de organisatie van cursussen voor het vormen van een sporttechnisch kader 

 de begeleiding van de clubs om een jeugdwerking te bevorderen 

 het organiseren van sportpromotionele activiteiten voor, en in samenwerking met de 

clubs 

 het begeleiden van topsporters en topsportbeloften 

 het realiseren van de didactische materialen / publicaties die de kennis van het 

waterskiën bijbrengen / verfijnen 

 het ontraden van allerlei stimulerende middelen die de prestaties kunnen verhogen 

in het kader van een medisch verantwoorde sportbeoefening en het invoeren van 

redelijke leeftijdsnormen 

 promotie te maken voor het waterskiën via de website 

 

Wij staan voor… 

 

 een goede samenwerking met alle betrokkenen disciplines 

 een efficiënt beheer van de beschikbare middelen 

 een creatieve en een inspirerende werking 

 een klantgerichte dienstverlening 

 een medisch verantwoorde sportbeoefening, met ontrading van alle dopinggebruik. 
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4. 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. 

 

4.1. Gegevensverzameling 

Naar aanleiding van de bevraging van onze leden (via een ledenenquête) willen we eerst en 

vooral onderstaande gegevens meedelen. 

Welke zaken vind je belangrijk als je gaat waterskiën? 

 
 

Wat vind je van de officiële 

wedstrijden 
slecht matig goed 

zeer 

goed 
uitstekend nvt 

aantal 10 19 35 1 1 37 

niveau 1 16 38 6 4 38 

aantal deelnemers 12 31 21 1 0 38 

wedstrijdorganisatie 0 17 38 9 2 37 

jury 4 11 34 12 5 37 

administratie & inschrijving 3 7 38 12 4 39 

uitslagen gekend 2 13 28 15 6 39 

publicatie kalenders 3 14 33 11 4 38 
 

Wat vind je van de promotie 

wedstrijden 
slecht matig goed 

zeer 

goed 
uitstekend nvt 

aantal 13 19 21 10 3 7 

niveau 4 17 31 9 4 38 

aantal deelnemers 7 27 24 5 2 38 

wedstrijdorganisatie 2 12 34 12 5 38 

jury 2 11 35 13 4 38 

administratie & inschrijving 3 14 31 9 6 40 

uitslagen gekend 4 11 34 10 4 40 

publicatie kalenders 3 13 33 13 3 38 

24% 

31% 

32% 

35% 

43% 

45% 

68% 

71% 

83% 

97% 

mogelijkheid om aan competitie te doen 

een aanspreekpunt in de club 

bekwame kwalitatieve lesgever 

persoonlijke ontwikkeling 

democratische kostprijs 

uitdaging 

een leuke omgeving 

sociaal contact 

veiligheid 

plezier 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 
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4.1.1. Ledenaantallen 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Leden Vlaams Brabant 124 105 98 94 75 

Leden Antwerpen 2785 2246 2432 2425 2058 

Leden Limburg 892 807 778 792 710 

Leden Oost-Vlaanderen 301 320 329 370 323 

Leden West-Vlaanderen 382 555 676 669 745 

Totaal aantal leden 4484 4033 4313 4350 3911 

 

4.1.2. Competitie & recreatie 

4.1.2.1. Wedstrijden - wedstrijdlicenties 

 

Onderstaande tabellen geven de evoluties weer inzake de wedstrijden en de deelnemers.  

Ter verduidelijking: 

 BAR : barefoot (blootsvoeten) 

 DIS :  disabled (G-sport) 

 RAC : racing 

 CAB : kabelski  

 TOU :  tournament (klassiek skiën) 

 WAK :  wakeboarden 

 

Om na te gaan hoeveel skiërs deelnemen aan wedstrijden hebben we hieronder een 

overzicht gemaakt van het aantal wedstrijdlicenties per discipline. 

 

Wedstrijdlicenties BAR DIS RAC CAB TOU WAK TOTAAL 

2012 11 1 118 13 86 46 275 

2013 12 0 112 45 85 65 319 

2014 12 0 93 52 79 46 282 

2015 11 0 86 50 69 42 258 

2016 9 1 77 64 77 25 253 
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4.1.2.2. Wedstrijden - promotionele wedstrijden 

 

Voor bijna alle disciplines bestaan naast de gewone wedstrijden ook nog aparte wedstrijden 

ter promotie van de discipline. Hierbij ligt de nadruk op een laagdrempelig, gemoedelijke 

sfeer. Deze wedstrijden zouden moeten bijdragen tot de overgang van recreatieve 

sportbeoefening naar competitiesport. 

 

Promotiewedstrijden RAC TOU BAR WAK 

2012 10 6 2 5 

2013 8 6 5 5 

2014 8 5 6 5 

2015 9 4 4 1 

2016  8 4 4 0 

Gegevens volgende jaren zie doelstellingen. 

Hieronder kan je het gemiddeld aantal deelnemers aan de Jobe fun tour, boomwedstrijden 

en Billabong rookie tour terugvinden. 

 

 

Jobe Fun Tour Billabong Rookie Tour Boomwedstrijden 

 

A B C A B C A B C 

2012 49 7 21,6 26 9 12     4,0 

2013 26 6 14,4 30 7 15,2 17 4 7,2 

2014 15 5 11,5 31 8 12,2 15 4 5,8 

2015 18 3 8,75 25 4 25 23 8 6,8 

2016 25 4 16 0 0 0 13 4 6,7 

A: Totaal aantal verschillende deelnemers  

B: Aantal verschillende clubs waartoe de deelnemers behoren. 

C: Het gemiddeld aantal deelnemers per stop 
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A/ Discipline klassiek  

 

In 2010 heeft de commissie klassiek een nieuwe recreatieve 

tour opgericht, namelijk de Jobe Fun Tour. Deze competitie is zo 

opgesteld dat de instapdrempel lager is, zowel voor de 

deelnemers als de organiserende clubs. Vermits dit niet-

gehomologeerde wedstrijden zijn, moeten de clubs hiervoor 

geen organisatietaksen betalen en de deelnemers moeten geen 

wedstrijdlicentie hebben.  

Bovendien moeten zij geen minima behalen om te kunnen 

deelnemen. Zo moet je zelfs geen piste kunnen uitskiën, maar is 

het voldoende als je de golven kan kruisen. Het reglement werd zo opgesteld dat elke 

leeftijd tegen elkaar kan strijden. 

 

Promotiewedstrijden Klassiek Jobe Fun Tour Jeugdpromo Totaal 

2012 5 1 6 

2013 5 1 6 

2014 4 1 5 

2015 4 0 4 

2016 4 0 4 

Gegevens volgende jaren zie doelstellingen. 

Naast deze recreatieve wedstrijden hebben onze skiërs genoeg mogelijkheden om deel te 

nemen aan officiële wedstrijden. Toch moeten we aandacht besteden aan het feit dat 

slechts weinig clubs beschikken over een goed watervlak met de juiste accommodatie om 

een officiële wedstrijd te organiseren. 

 

B/ Discipline wakeboard  

 

De Billabong Rookie Tour is een laagdrempelige reeks van 

wedstrijden. Net zoals in de Jobe Fun Tour moeten de clubs 

hier ook geen wedstrijdtaksen betalen en de deelnemers 

geen wedstrijdlicentie. Er is een maximum niveau voor de 

deelnemers. In 2014 kende de rookie tour 5 stops. In 2015 

werden deze stops gebundeld tot 1 contest. Zo heeft de 

organisatie minder werk om in verhouding meer deelnemers te kunnen bereiken. 

In 2016 werd dit evenement zelfs niet meer georganiseerd. Naar de volgende jaren toe 

moeten we dit meer opvolgen vanuit WSV.  

 

Daarnaast worden er ook weinig officiële wakeboardwedstrijden georganiseerd in 

Vlaanderen. Enkel het Belgisch Kampioenschap en de wake@lowlands tour. 
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C/ Discipline blootvoeten  

 

De discipline blootvoet kampt met een tekort aan wedstrijdlocaties. Er zijn al niet veel 

geschikte watervlakken en bovendien moet de club met een geschikt watervlak ook nog een 

wedstrijd willen organiseren. 

Sinds 2016 werd het trainingscentrum "Barefoot Beach Lommel" geopend wat toch deuren 

openzet naar de toekomst toe. 

De cel blootvoeten doet zijn best om steeds meer jongeren aan te zetten om te blootvoeten. 

Zo trekken zij van club naar club om initiatiedagen en wedstrijdjes te organiseren.  In 2011 

werd een recreatieve tour stop georganiseerd, dewelke nog steeds wordt voortgezet. 

 

D/ Discipline racing - promorace 

 

Voor de verschillende wedstrijden van het Belgisch Kampioenschap racing organiseert de 

commissie racing een promorace. Hier kan iedereen aan deelnemen. Zowel op 1 als op 2 

ski's in om het even welke boot (dit moet geen raceboot zijn).  Zo kunnen niet racers het 

gevoel ervaren om tegen elkaar te strijden op het water. 

 

Promotiewedstrijden Racing BK andere Totaal 

2012 10 0 10 

2013 8 0 8 

2014 9 0 9 

2015 8 1 9 

2016 7 1 8 

Gegevens volgende jaren zie doelstellingen. 

 

E/ Discipline kabel 

 

De discipline kabel bestaat nog niet zo lang in België. De opzet van een kabelbaan is ook niet 

te vergelijken met een gewone bootclub. Het is dus nog een beetje aftasten wat allemaal 

kan georganiseerd worden.  

 

Onderstaande wedstrijden werden in 2016 georganiseerd: 

 Bomber cablepark battle (5 stops)  

Hier strijden 5 geselecteerde deelnemers van de verschillende clubs tegen elkaar.  

 Wake Up Challenge 

 Two start international 

 Monster Energy Jam 

 Kick a Cloud 

 Belgisch Kampioenschap 

 The spin cup 
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Dit zijn allemaal spektakelwedstrijden, waar riders op niveau tegen elkaar strijden. We willen 

dan ook onderzoeken of het nodig/mogelijk is om wedstrijden op recreatief niveau te 

organiseren. 

 

F/ Discipline show 
 

 

Momenteel worden door de discipline show 2 grote evenementen georganiseerd. 

 

Op de Show Ski Open (dit jaar het 2e jaar op rij georganiseerd) schrijven deelnemers zich 

individueel in, waarna ze in groepjes verdeeld worden om het dan tegen elkaar op te nemen. 

 

De showhappening, georganiseerd door de commissie show van WSV is ondertussen een 

jaarlijkse traditie met zijn unieke concept dat zich tussen de recreatieve en competitieve 

sfeer situeert. WSV ondersteunt zowel logistiek, financieel als administratief. 

Onderstaande showteams strijden er tegen elkaar: 

 VVW-Aqua Ski, Geel 

 Maasmasters, Maaseik 

 WAP, Maaseik 

 WVST, Jabbeke 

 VVW-Gierle 

 

Naast deze evenementen worden ook in verschillende clubs shows aangeboden. 

 

Het Belgisch Showteam is een selectie van skiërs over heel Vlaanderen en doet 2-jaarlijks 

mee aan het "World Show Ski Tournament". 

 

4.1.2.3. Recreatieve evenementen  

 

WSV organiseerde vroeger zelf recreatieve evenementen. Maar de clubs hebben echter 

laten verstaan dat ze meer behoefte hebben aan ondersteuning voor hun organisaties dan 

dat wij ze zelf organiseren. 

WSV ondersteunt clubs, provinciale comités of commissies die recreatieve inter-club 

evenementen organiseren. Hiermee bedoelen we evenementen waarvan de meerderheid 

van de proeven groepsactiviteiten zijn, waarbij meerdere skiërs tegelijk aan bod komen. 

Indien ze moeten samenwerken om het doel te bereiken, bevordert dit de groepssfeer en de 

fun op het evenement. Zo wordt in de provincie Oost-Vlaanderen een ludiek interclub 

evenement georganiseerd. 

Voorbeelden hiervan zijn waterski zonder grenzen, recreatieve shows, jeugdshows, en 

andere recreatieve happenings met min. 3 deelnemende clubs. 
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4.1.2.4. Waterskikampen 

 

WSV heeft enkele jaren terug kampen georganiseerd. Maar de opkomst hiervan was te laag 

om het vele werk te verantwoorden om hiermee verder te gaan. Via het jeugdsportlabel 

stimuleren en begeleiden we de clubs om zelf kampen te organiseren.  

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal clubs die kampen aanbieden 8 9 12 10 12 10    

 

Clubs die kampen organiseren zijn: 2016 2017 2018 2019 2020 

Barefoot Beach, Lommel  x    

GWV, Genk x     

Hoge dijken, Roksem x x    

IWV, Izegem x x    

KHYC, Hasselt x     

Lakeside Paradise, Knokke x x    

Lommel Ski x x    

Mol Ski x     

MWK, Mechelen x x    

RNV, Vilvoorde x     

Schuurkesbeekplas, De Pinte x x    

The outsider, Oudenaarde  x    

VVW-Gierle, Lille x x    

WAP, Maaseik x x    

 

Tijdens waterskikampen kunnen de deelnemers proeven afleggen op verschillende niveaus 

om zo de verschillende brevetten te bekomen. Dit is zeer stimulerend voor de jeugd om zich 

verder te bekwamen. Meer informatie hierover kan je terugvinden in de basisopdracht 

"opleiding en bijscholing". 

 

4.1.2.5. G-Sport 

 

De begeleiding van G-sporters vinden we zeer belangrijk. Momenteel zijn er reeds enkele 

waterskiclubs met een werking voor G-sporters, maar daarnaast worden in verschillende 

clubs ook eenmalige initiaties voor G-sporters georganiseerd. 

 

Voor de beleidsfocus "laagdrempelig sporten" zullen we dan ook werken rond G-sport. De 

gegevensverzameling hiervan kan je dan ook terugvinden in dit onderdeel van het 

beleidsplan. 
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4.2. Gegevensanalyse 

4.2.1. SWOT -analyse 

STRENGTHS WEAKNESSES 

 De promotionele en officiële 

wedstrijden in het klassiek skiën hebben 

terug een positieve impuls gekregen. 

 Door deelname aan de internationale 

competitie is het niveau van de 

discipline show enorm gestegen. 

 Door de komst van de kabelbanen 

kunnen meerdere skiërs tegelijkertijd 

het water op, wat nieuwe 

mogelijkheden schept naar promotie en 

recreatie. 

 We beschikken over een goed 

uitgewerkt brevettensysteem (dit wordt 

verwerkt in BO opleiding en bijscholing). 

 Waterski is voor G-sporters een 

aantrekkelijke en haalbare sport (dit 

wordt verder uitgewerkt in BF 

laagdrempelig sporten). 

 Waterski is voornamelijk een 

recreatieve sport. Veel beoefenaars zijn 

dan ook niet snel te overhalen om deel 

te nemen aan competitie of aan 

evenementen buiten hun eigen club. 

 Zowel in de officiële als in de 

promotionele wedstrijden zijn er in 

sommige disciplines te weinig 

wedstrijden en deelnemers. 

 Sommige disciplines worden in slechts 

enkele clubs beoefend, waardoor 

organisaties telkens op dezelfde 

personen terecht komen. 

 Voor zo een kleine sport hebben we 

toch een grote versnippering over veel 

disciplines. 

 Doordat waterskiërs (TOU, WAK, BAR, 

CAB) één voor één skiën duurt een 

wedstrijd behoorlijk lang (met toch een 

beperking in het aantal skiërs) en is dit 

minder aantrekkelijk om naar te kijken. 

 Waterski is enorm weersafhankelijk. 

 

OPPORTUNITIES THREATS 

 In 2016 is er een trainingscentrum in 

Lommel geopend. Hier kunnen alle 

leden van WSV terecht om te trainen. 

 De strenge regelgeving en het tekort 

aan geschikte watervlakken verhinderen 

onze mogelijkheden op allerlei 

gebieden. 

 Door internationale evolutie wordt de 

lat m.b.t. de technische vereiste van de 

boten te hoog gelegd. 

 Doordat de internationale federatie 

nieuwe regels oplegt heeft m.b.t. het 

jureren, wordt het minder aantrekkelijk 

om als jurylid te fungeren. 
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4.2.2. Behoeftes 

Disciplines die gebruik maken van een gesloten watervlak (zoals blootvoeten en klassiek) 

kampen met een tekort aan wedstrijdlocaties. Er zijn al niet veel geschikte watervlakken en 

bovendien moet de club met een geschikt watervlak ook nog een wedstrijd willen 

organiseren. Zij moeten immers organisatietaksen betalen, waardoor de kosten vaak hoog 

oplopen en de vaste leden kunnen op dat moment geen gebruik maken van het watervlak 

(en het seizoen is al zo kort). 

 

Sommige disciplines kampen met een tekort aan deelnemers op de wedstrijden. Vooral de 

disciplines die weinig wedstrijden kunnen organiseren trekken minder deelnemers aan.  

 

Wakeboard 

 

Het wakeboarden achter de boot kent een dipje. Naar volgende Olympiade willen we dan 

ook nagaan hoe we deze discipline nieuw leven kunnen inblazen. Zeker op laag niveau 

moeten er terug wedstrijden georganiseerd worden. 

 

Kabel wakeboard kent, door de komst van de kabelbanen, dan weer een grote opmars. 

Momenteel worden er enkel wedstrijden op niveau georganiseerd. We willen dan ook eerst 

onderzoeken of er al dan niet nood is aan laagdrempelige wedstrijden. 

Na onderzoek is gebleken dat er wel nood is aan begeleiding en ondersteuning van de 

competitiesporters en dit niet alleen voor de wakeboarders aan de kabel, maar ook voor de 

andere disciplines. Zo is het reeds ter sprake gekomen om selectietrainingen te organiseren, 

maar evengoed ondersteuning aan de begeleiding op internationale wedstrijden - het gevoel 

creëren "als team ergens naar toe te gaan". 

 

Show 

 

Sinds enkele jaren hebben we een Belgisch Showteam, dat 2-jaarlijks deelneemt aan het 

"World Show Ski Tournament". 

Op Europees niveau bestaat hier geen kampioenschap. De commissie show zou willen 

bekijken om dit op Vlaamse bodem te kunnen organiseren. Ook een internationale swivel 

wedstrijd zouden we naar Vlaanderen willen krijgen. 
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4.3. Doelstellingen en evaluatie 

Ter info: deze doelstellingen zijn eveneens terug te vinden in het Excel document  

"Beleidsplan 2017-2020". 

 

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    

Gemiddeld aantal deelnemers per stop 16 17    

 

In 2017 hebben we meerdere wedstrijden kunnen organiseren. We mochten in totaal 26 

verschillende deelnemers ontvangen met een gemiddelde van 17 deelnemers per stop.  

 

In 2018 werden 6 promotiewedstrijden georganiseerd. Naar de volgende jaren willen we 

ditzelfde aantal behouden. 

 

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 1 8 

2019    

2020    

 

In 2017 werden 10 wedstrijden georganiseerd, waarvan 1 volledig recreatieve wedstrijden 

en 9 stops van het Belgisch Kampioenschap, waaraan een reeks "beginnelingen" is 

gekoppeld.  

 

In 2018 werden 8 wedstrijden georganiseerd. 7 stops van het BK en 1 "Race of Nations". Dit 

is een recreatieve wedstrijd die dit jaar voor het eerst werd georganiseerd, maar zal zeker 

een vervolg krijgen. 
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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.  

https://www.waterski.be/racing/teams 

 

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! 

 

In 2018 hebben we een sponsor gevonden die deze tour mee wel 

ondersteunen. Zo hopen we deze tour terug een boost te geven. 

Er werden 3 stops aan de kabel en 3 achter de boot georganiseerd. 

 

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

deelnemers aan boomwedstrijden met 10%. 

 

Doelstelling: 

Blootvoeten 2016 2017 2018 2019 2020 

Gemiddeld aantal deelnemers aan boomwedstrijden 

(deze normen willen we behalen) 
6,7 7,4 8,0 8,7 9,4 

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

 

Realiteit: 

Blootvoeten 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal boomwedstrijden 4 4 6   

Totaal aantal verschillende deelnemers 13 17    

Aantal verschillende clubs waartoe de deelnemers 

behoren 
4 6    

Gemiddeld aantal deelnemers per stop 6,7 7,5    

Jaarlijkse stijging van het gem. aantal deelnemers per 

stop 
100% 112%    



 

27 

In 2018 zal een van onze jonge talenten zich achter deze wedstrijden zetten qua organisatie. 

We hopen zo de goede richting te blijven uitgaan. Momenteel kunnen we stellen dat de 

commissie BAR goed bezig is. 

 

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. 

 

Evaluatie 2017: 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.  

De rescue draait prima en is behouden op dezelfde manier als vorige jaren. 

 

OD 2.2 Gedurende de volgende olympiade willen we de individuele topsporters (zowel 

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

 

Evaluatie 2017: Sporters die kans hebben om in 2017 een medaille te behalen op het EK of 

WK kunnen op een financiële vergoeding van WSV rekenen. 

De verdeling van deze vergoedingen werden reeds uitvoerig uitgelegd op de provinciale 

comités. Maar om nog meer transparantie te creëren naar de atleten moeten we deze 

selectievoorwaarden uitschrijven. Zo kunnen ze beter inschatten wat ze moeten behalen om 

in aanmerking te komen voor subsidie. 

 

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. 

 

Evaluatie 2017: In de discipline kabel wakeboard zijn er hiervoor meerdere voorbereidende 

gesprekken gevoerd. Doordat we met onze kabelbanen nog niet helemaal op dezelfde 

golflengte zitten is dit project nog niet helemaal uitgewerkt geraakt. Er zijn wel verschillende 

gesprekken gevoerd met mogelijke trainers die dit project mee kunnen ondersteunen. Dit 

blijft hoog op onze agenda staan. 

 

Bij de verdeling van de budgetten voor topsporters en competitiesporters 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. 
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OD 2.4 Tegen het eind van de olympiade willen we een internationale competitie show op 

Vlaams grondgebied organiseren. 

 

In september 2017 zaten onze commissieleden show mee in de organisatie van een eerste 

editie van een Europees clubkampioenschap, dat in Frankrijk doorging. Hier werden opnieuw 

de contacten met andere landen aangehaald. 

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 daar zijn op dit moment nog veel problemen rond. Zolang dat niet in 

orde is, heeft Vlaanderen geen geschikte locatie voor deze competitie. 

 

In 2018 werd vooral gewerkt naar het wereldkampioenschap show. In 2019 zullen we terug 

kunnen nagaan wat de mogelijkheden zijn voor het organiseren van een wedstrijd op Vlaams 

grondgebied. 

 

 

4.4. Strategische planning 

De strategische planning kan je terugvinden in het Excel document "Beleidsplan 2017-2020". 
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5. 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. 

 

5.1. Gegevensverzameling 

Naar aanleiding van de bevraging van onze leden (via een ledenenquête) willen we eerst en 

vooral onderstaande gegevens meedelen. 

 

 

Als ik ga waterskiën / wakeboarden: 

 

 

Mijn trainingen buiten het water zijn: 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

ik heb interesse voor bijscholingen van de 

trainersvereniging 

ik heb interesse voor trainerscursussen 

Ik ken de WSV trainersvereniging 

Ik ken  het aanbod  van de Vlaamse 

Trainersschool 

Ik ken de Vlaamse Trainersschool 

ja 

nee 

6% 

17% 

23% 

50% 

55% 

andere 

neem ik zelden les, maar zou ik dat wel willen 

volg ik training met een externe trainer 

geeft een familielid of vriend me soms tips 

doe ik dit zelf en geeft niemand me les 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

27% 

28% 

10% 

57% 

16% 

niet van toepassing 

kracht en/of core stability 

trampolinetraining 

algemene conditietraining 

droogtraining (techniek) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 
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Hoeveel uur per week ben je bezig met de sport? 

 

 

5.1.1. Brevetten 

Om kinderen te motiveren steeds een hoger  

niveau te behalen werd het brevettensysteem  

ontwikkeld. Er bestaan verschillende niveaus voor  

zowel het waterski als het wakeboarden en dit zowel achter de boot als aan de kabel. 

Om te kunnen deelnemen aan het praktijkexamen van de cursus initiator waterski moet je 

alle derde niveaus behalen en één vierde niveau naar keuze. Door deze uitbreiding 

garanderen we een brede basisvorming van onze gediplomeerde trainers. 

 

De inhoud van de proeven om je brevet te behalen vindt je op www.waterskitraining.be.  

De trainers kunnen ook hier de evaluatieformulieren downloaden. 

 

 
Boot Kabel 

 
Golven Wakes Golven Wakes 

 
1

e
 2

e
 3

e
 4

e
 1

e
 2

e
 3

e
 4

e
 1

e
 2

e
 3

e
 4

e
 1

e
 2

e
 3

e
 4

e
 

2011 161 38 9 2 33 20 5 2 
        

2012 180 44 26 10 55 22 16 15 252 0 0 0 252 0 0 0 

2013 136 31 35 16 41 15 18 9 1 1 19 5 138 31 14 13 

2014 166 38 15 8 61 21 8 3 6 6 7 0 104 132 8 8 

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 

gegevens volgende jaargangen zie doelstellingen (verder). 

 
Totaal golven/wakes boot Totaal golven/wakes kabel Totaal 

2011 270 0 270 

2012 368 504 872 

2013 301 222 523 

2014 320 271 591 

2015 270 194 464 

2016 349 307 656 

gegevens volgende jaargangen zie doelstellingen (verder). 

 

6% 

11% 

21% 

27% 

35% 

meer dan 20u 

tussen de 8-19u 

tussen de 5-7u 

tussen de 2-4u 

minder dan 2u 
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In 2012 werd de eerste kabelbaan in Vlaanderen geopend. Hier worden tijdens de 

zomervakantie op de kampen ook wekelijks brevetten afgenomen. Dit maakt dat we een 

piek hadden in 2012, maar de jaren daarna is het aantal afgenomen brevetten aan de kabel 

is gestabiliseerd. 

 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantaal geplande 

brevettendagen 
25 34 37 16 24 32 

Aantal geannuleerde 

brevettendagen 
6 3 9 1 8 8 

Aantal brevettendagen 19 31 28 15 16 24 

Aantal brevettendagen 

(< 3 deelnemers) 
/ / 8 1 4 4 

Aantal brevettendagen 

(>= 3 deelnemers) 
/ / 20 14 12 20 

Aantal brevettendagen 

met meer dan 3 

deelnemers t.o.v. het 

aantal brevettendagen 

/ / 71% 93% 75% 83% 

Gegevens volgende jaargangen zie doelstellingen (verder). 

Opgelet, de brevetten afgenomen als afsluiter van een kamp (Bloso, sportievak en Lakeside Paradise) 

tellen wij niet als een brevettendag gezien deze niet openstaan voor externe deelnemers. 

 

In 2015 werden weer heel wat meer brevettendagen georganiseerd dan in 2014. Hiervan 

werd echter de helft geannuleerd wegens te weinig deelnemers of met minder dan 3 

deelnemers. 

 

In 2015 gaan we terug de verkeerde kant op. Er worden meer brevettendagen 

georganiseerd, maar de clubs doen te weinig moeite om promotie te maken voor deze 

activiteiten. Dit moet zoveel mogelijk beperkt worden omdat op de meeste brevettendagen, 

georganiseerd in de clubs, trainers van elders worden gevraagd om de brevetten af te 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Totaal aantal behaalde brevetten (2011-2016) 

Totaal golven/wakes boot Totaal golven/wakes kabel Totaal 
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nemen. Als trainer is het echter niet aangenaam om slechts voor enkele deelnemers een 

heel eind te rijden. Vandaar dat in het jeugdsportlabel werd opgenomen dat een 

brevettendag pas geldig is vanaf 3 deelnemers.  

 

In 2016 werden 8 brevettendagen meer georganiseerd dan in 2015, terwijl er evenveel 

werden geannuleerd. Dit wil zeggen dat het aantal brevettendagen gestegen is. Het aantal 

georganiseerde brevettendagen met meer dan 3 deelnemers is zelfs gestegen met 8 % t.o.v. 

het jaar ervoor. 

 

5.1.2. VTS-opleidingen 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal georganiseerde cursussen           

initiator waterski 3 0 1 0 1 

trainer B waterski 0 0 0 0 1 

totaal aantal deelnemers aan de cursus           

initiator waterski 33 0 16 0 19 

trainer B waterski 0 0 0 0 6 

Gegevens volgende jaargangen zie doelstellingen (verder). 

In 2013 en 2015 werd geen cursus initiator waterski georganiseerd, maar de andere jaren 

werden steeds meer van 15 cursisten gevormd. 

In 2016 is de trainer B waterski van start gegaan met 6 deelnemers. 

 

Cursusteksten: 

In 2014 is de screening van de initiator en trainer B cursus afgerond. De cursus initiator werd 

grondig herwerkt. Deze herwerking is afgerond in februari 2015, en voorgesteld aan onze 

docenten en stagementoren op een speciaal voor hen ingerichte dag op 07/03/2015. 

In 2015 werd door de sporttechnisch coördinatoren veel aandacht besteed aan Get fit 2 ski 

(prioriteitenbeleid). Onrechtstreeks hebben we dus al een groot deel van de cursus trainer B 

verwerkt. 
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5.1.3. Bijscholingen 

5.1.3.1. Sporttechnische bijscholingen - de trainersvereniging 

 

De trainersvereniging is een groepering van verschillende VTS-gediplomeerde 

waterskitrainers die op regelmatige tijdstippen bijscholingen organiseren. 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal bijscholingen 13 9 10 7 7 

Totaal aantal deelnemers  94 98 87 62 138 

Gemiddeld aantal deelnemers per 

bijscholing 
7 11 9 9 20 

Gegevens volgende jaargangen zie doelstellingen (verder). 

Van elke bijscholing werd zowel een aankondiging als herinneringsmail verstuurd naar de 

leden van de trainersvereniging, maar daarnaast kan je de bijscholingen ook steeds 

terugvinden op de website www.waterskitraining.be 

 

5.1.3.2. Administratieve bijscholingen 

 

Zowel onze bestuurders als de clubbestuurders werden regelmatig op de hoogte gebracht 

van de administratieve bijscholingen georganiseerd door WSV en  VSF. 

 

 
bijscholing Aantal deelnemers 

2013 
Verzekering 42 

Netwerken, volstaat een facebookpagina niet 19 

2014 

Pers & Media 14 

nieuw ledenbestand 43 

Facebook 15 

2015 

The winning team 11 

Hedendaags vrijwilligersbeleid 37 

VZW- & vrijwilligerswetgeving 10 

2016 
Time Managment annulatie 

Een hedendaags trainersbeleid 3 

Gegevens volgende jaargangen zie doelstellingen (verder). 
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5.1.4. Promotie opleidingen en bijscholingen 

Zowel op onze website "www.waterskitraining.be" als in onze WSV-brochure worden de 

brevettendagen, opleidingen en bijscholingen gepromoot. 

 

 

 

In het jeugdsportlabel, dat in 2010 van start is gegaan,  

worden de clubs gestimuleerd om gebruik te maken van 

gediplomeerde trainers en deze voldoende bijscholingen te 

laten volgen. Eén gediplomeerde actieve trainer die minstens 

één bijscholing volgt is een verplicht instapcriterium. 

Het inzetten van meerdere actieve gediplomeerde trainers en hen bijscholingen laten volgen 

levert extra punten in het jeugdsportlabel op. 

Daarnaast worden al de leden van Waterski Vlaanderen op de hoogte gehouden van het 

aanbod van brevettendagen, opleidingen en bijscholingen via: 

 de nieuwsflash 

 de varen - nautica 

 mail 

 facebook 

 de informatiebrochure op de AV 

 

5.1.5. Juryleden 

 
BAR DIS RAC 

CAB 

WAK 
CAB TOU TOU WAK TOTAAL 

2016 12 6 24 19 4 34 16 115 
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5.2. Gegevensanalyse 

5.2.1. SWOT -analyse 

STRENGTHS WEAKNESSES 

 goed uitgewerkte cursus initiator 

waterski 

 gemotiveerde sporttechnisch 

coördinatoren 

 goede contacten / communicatie tussen 

de STC, docenten, stagebegeleiders, 

trainers,... 

 doordat waterski een kleine sport is 

kunnen we max. 1 cursus initiator 

waterski per jaar organiseren. Hierdoor 

moeten sommige cursisten wel wat 

afstand afleggen.  

 De B-trainer kan maar om de 4 jaar 

georganiseerd worden waardoor 

bepaalde trainers erg lang moeten 

wachten om hieraan deel te nemen. 

 de cursus trainer B is nog niet herwerkt 

 

OPPORTUNITIES THREATS 

 Door de BF jeugdsport en de 

gemeentelijke ondersteuning worden 

onze clubs extra gemotiveerd om 

aandacht te schenken aan opleidingen 

en bijscholingen.  

 Als we de trainer B waterski opsplitsen 

per discipline kunnen we het niveau 

hoger leggen. 

 

 de trainers worden niet betaald om 

training te geven, waardoor ze het niet 

altijd belangrijk vinden het diploma te 

behalen. 

 

 

 

5.2.2. Behoeftes 

Na de screening moet de trainer B waterski dringend herschreven worden. Daar de STC's 

vooral gewerkt hebben rond het prioriteitenbeleid Get fit 2 ski, was hier de voorgaande 

olympiade te weinig tijd voor. We kunnen echter wel al meegeven dat Get fit 2 ski niveau 3 

zeker zal worden opgenomen in deze cursus, wat maakt dat er onrechtstreeks toch al aan 

gewerkt werd. 

 

Na een bevraging van de trainers bleek dat er nood is aan meer bijscholingen i.v.m. techniek 

en tactiek van de verschillende onderdelen van het waterskiën. 

 

Onze potentiële trainers vinden het belangrijk dat er jaarlijks een cursus initiator waterski 

wordt georganiseerd. 

 

We hebben hoe langer hoe minder juryleden. Het is dus belangrijk om tijdens de volgende 

olympiade juryleden te vormen. 
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5.3. Doelstellingen en evaluatie 

Ter info: deze doelstellingen zijn eveneens terug te vinden in het Excel document  

"Beleidsplan 2017-2020". 

 

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    

Aantal geannuleerde brevettendagen 8 8 9    

Aantal georganiseerde brevettendagen 16 24 24    

 

Met het aantal georganiseerde brevettendagen bedoelen we de brevettendagen die in onze 

clubs werden georganiseerd, uitgezonderd de brevettendagen georganiseerd tijdens 

kampen in de kabelparken. Daarnaast worden ook brevettendagen georganiseerd door 

Bloso en Sportievak. 

 

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 

 
1

e
 2

e
 3

e
 4

e
 1

e
 2

e
 3

e
 4

e
 1

e
 2

e
 3

e
 4

e
 1

e
 2

e
 3

e
 4

e
 

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    

 

In 2016 werden er merkelijk meer brevetten afgenomen dan in 2015, namelijk 349 achter de 

boot en 307 aan de kabel. 
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2017: Daar er de laatste jaren steeds meer kabelparken bij komen zien we een sterke stijging 

van het aantal afgenomen brevetten aan de kabel. 

Maar ook het aantal afgenomen brevetten achter de boot is in stijgende lijn. In onze tabel 

zien we een daling van 349 naar 330, maar we hebben in 2017 de brevetten niet 

doorgekregen van de waterskitrainers te Sport Vlaanderen Hazewinkel. Moesten we deze 

doorgekregen hebben zouden we boven de 400 afgenomen brevetten achter de boot 

uitkomen. 

 

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    

Aantal geannuleerde brevettendagen 8 8 9    

Aantal 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% 

   

 

In 2016 werden evenveel brevettendagen geannuleerd, en hadden we evenveel 

brevettendagen met minder dan 3 deelnemers dan het jaar voordien. Maar er werden meer 

brevettendagen georganiseerd, waardoor we een stijging krijgen van 8%. 

 

In 2017 werden ongeveer evenveel brevettendagen gepland en georganiseerd als het jaar 

voordien, maar op slechts 2 van de 24 brevettendagen waren minder dan 3 deelnemers. 
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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 2017 werd een cursus initiator waterski, met 10 deelnemers georganiseerd.  

 

In 2018 hebben we de cursus initiator waterski voor het eerst intern georganiseerd in de 

eerste week van juli. Dit maakte dat de instapdrempel voor cursisten van de uiteinden van 

het land kleiner werd. We konden dan ook 14 deelnemers tellen in 2018. 

 

De laatste jaren nemen de kabelbanen een steeds grote plaats in binnen de waterskiwereld. 

Ook voor opleiding kwam de vraag om de cursus waterski en wakeboard op te splitsen in 

kabel en boot. Beide onderdelen hebben gelijkaardige technieken, maar het lesgeven aan 

een kabel of achter een boot is totaal verschillend. In 2018 werd deze splitsing goedgekeurd 

in de denkcel en vanaf 2019 zal de cursus "initiator waterski kabel" en "initiator waterski 

boot"  aangeboden worden. 

 

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

trainer B waterski per olympiade. 

 

In 2017 werd geen cursus trainer B waterski georganiseerd, maar werden de opleiding 

stramienen volledig herwerkt zodat de cursus per discipline kan gegeven worden. 

De kostprijs van de cursus trainer B waterski per discipline blijkt veel te duur te zijn. In 2018 

werden de stramienen dus terug bekeken en herwerkt tot: 

 Trainer B waterski boot 

 Trainer B waterski kabel 

 

Zowel in 2018 als in 2019 zullen we de vakken van deze cursus verder uitwerken zodat deze 

in 2020 kan georganiseerd worden. 
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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 
   

Totaal aantal deelnemers  138 98 
   

Gemiddeld aantal deelnemers per 

bijscholing 
20 12 

   

 

Er werden in 2016 7 bijscholingen georganiseerd. Dit was een uitzonderlijk sterk jaar in 

opkomst per bijscholing. Dit doordat we een grote opkomst hadden op de dag van de 

trainer, maar dat ook sportvoeding "stefanie scheirlinck" en opwarming gegeerde 

bijscholingen waren. 

 

In 2017 werden 8 bijscholingen georganiseerd. Dit wil zeggen dat de trainers elke maand in 

de winter en het voorjaar een bijscholing konden volgen. 

 

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 Mangement & efficiënt werken in sportclubs 6 

 

In 2016 werden 2 bijscholingen georganiseerd, waarvan er 1 werd geannuleerd. 

In 2017 organiseerden we 1 bijscholing waarop 6 deelnemers aanwezig waren. 

 

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 

 

In 2016 werd geen bijscholing voor juryleden georganiseerd. 

 

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. 

 

 

5.4. Strategische planning 

De strategische planning kan je terugvinden in het Excel document "Beleidsplan 2017-2020". 
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6. 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. 

 

6.1. Gegevensverzameling 

6.1.1. Uitleendienst WSV 

Vele clubs hebben speciaal skimateriaal voor beginnelingen en/of kinderen, maar dit is niet 

altijd voldoende voor grote initiaties. Daarom beschikt Waterski Vlaanderen over een 

uitgebreide uitleendienst, met modern en degelijk skimateriaal, waarvan elke club gratis 

gebruik kan maken bij de organisatie van evenementen, opendeurdagen, de watersportdag, 

enz.  

 

Ook EHBO-materiaal staat ter beschikking  

van de clubs en de commissies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2. Clubbezoeken & bilaterale gesprekken 

Een nieuw en heel efficiënt communicatiemiddel zijn de bilaterale gespreken. Clubs die 

ondersteuning krijgen in het kader van het jeugdsportlabel, zijn verplicht hierop aanwezig te 

zijn. Als er veel nieuwigheden in het reglement zijn, dan organiseren we en gezamenlijke 

informatievergadering. De andere jaren organiseren we bilaterale gesprekken. De club 

neemt dan ook hun individueel promotiemateriaal mee en komt meer uitleg geven over de 

activiteiten die ze organiseren. Dit is een ideaal moment om extra begeleiding en tips op 

maat te geven van hun club, naargelang hun mogelijkheden, visie, … 
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Maar daarnaast is het ook belangrijk om voldoende clubbezoeken in te plannen. Hier leren 

we de volledige clubbesturen kennen en kunnen we beter inspelen op de noden van de 

clubs. 

 

6.1.3. Leidraad potentiële en nieuw aangesloten clubs 

De federatiemap die vroeger op papier werd uitgegeven, werd stopgezet. Anno 2012 was 

het niet meer nodig om de clubs vele papieren te bezorgen die ze gemakkelijk kunnen 

terugvinden op onze website.  

 

De laatste jaren merken we dat het toch belangrijk is een overzicht te hebben van de 

werking van WSV zodat nieuwe clubs zich gemakkelijker kunnen inwerken. Op een of andere 

manier moeten we hier toch een overzicht van maken. 

 

6.1.4. Ledenbestand & dagverzekering 

Het ledenbestand is in samenspraak met de clubs geoptimaliseerd. Dit is volledig online te 

gebruiken, en de clubs kunnen dit ook gebruiken als club-ledenbestand. Hierdoor moeten ze 

de gegevens van de clubleden maar in één bestand bijhouden dat zowel voor de federatie 

als voor de clubs bruikbaar is.  

 

Door de komst van de kabelbanan 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. Op 

19/10/2016 werden 1753 registraties gedaan, over alle clubs heen, via het online systeem. 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal dagverzekeringen 2 528 6 740 8 898 14 476 13 099 

- op papier 2 528 6 740 8 898 14 476 13 099 

- digitaal 0 0 0 0 
 

DV digitaal t.o.v. DV totaal 0% 0% 0% 0% 
 

 

 

6.1.5. Kwaliteitslabel 

Sinds 2010 werd het kwaliteitslabel omgevormd tot het jeugdsportlabel. De criteria waaraan 

de clubs moesten voldoen werden eveneens in dit jeugdsportlabel verwerkt. Je kan het 

reglement hiervan terugvinden op de website. 
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Vroeger verwerkten we het kwaliteitslabel steeds in deze basisopdracht, omdat begeleiding 

van de clubs hier een groot deel van uitmaakt. Gezien we nu in dit beleidsplan het 

jeugdsportlabel volledig opnemen in FO Jeugdsport, laten we deze informatie hier nu 

wegvallen.  

 

6.1.6. Trofee van de vrijwilliger 

Wat zou het verenigingsleven zijn zonder de inzet van een ganse reeks vrijwilligers?  

Dat beseft Waterski Vlaanderen maar al te goed. Daarom geven wij de clubs de kans om elk 

jaar tijdens de Belgian Boat Show een vrijwilliger naar voor te brengen voor de trofee van de 

vrijwilliger van het jaar. Deze vrijwilligers worden dan in de bloemetjes gezet en maken zelf 

kans op een weekendje weg. 

Dit is voor veel clubs de ideale kans om hun vrijwilligers in de aandacht te zetten tijdens deze 

druk bezochte receptie.  

 

6.1.7. Milieu 

Waterski is met zijn vele disciplines een heel gevarieerde sport, waarbij naargelang de 

discipline de noodzakelijkheden voor het watervlak anders zijn. We trachten onze clubs dan 

ook bij te staan als ze vragen en problemen hebben met vergunningen of andere 

wetgevende aspecten. 

 

WSV is zelf sterk betrokken bij de verschillende provinciale diensten sport en natuur, de 

betrokken ministeries en kabinetten waar er oplossingen gezocht worden voor de 

milieuproblemen, en er eveneens oplossingen gezocht worden voor het tekort aan 

watervlakken. Er zijn verschillende disciplines die bijna nergens aangeboden kunnen worden 

door het tekort aan geschikte watervlakken. 

 

We hebben water nodig, veel water. Maar we vinden geen nieuwe watervlakken die: 

 in recreatiegebied liggen 

 groot genoeg zijn (vooral lang genoeg: 450 à 1000 m naargelang de discipline) 

 liefst nog niet gebruikt worden door andere watersportclubs 

 waar de eigenaar bereid is om tegen betaalbare prijs te verhuren 

 waar de eigenaar bereid is om een milieuvergunning aan te vragen 

 

We kunnen dan ook geen engagementen aangaan om in alle provincies bepaalde 

doelstellingen te behalen. In Vlaams Brabant bijvoorbeeld zijn quasi geen 

waterskimogelijkheden omwille van bovenstaande redenen. 

Verscheidene disciplines hebben veel ambitie om uit te breiden, maar zitten strop wegens 

gebrek aan watervlakken en trainingsmogelijkheden. De zoektocht naar nieuwe 

watervlakken blijft een prioriteit. 
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Zo zijn we in 2006 ons nationaal trainingscentrum VVW Skianna in Antwerpen kwijtgeraakt. 

Het is ingenomen door de overheid als compensatie voor een te verdwijnen natuurgebied 

voor de aanleg van de Oosterweelverbinding. We zijn nu 10 jaar later, de 

Oosterweelverbinding is er nog niet, het natuurgebied is mogen blijven, maar wij hebben 

nog steeds geen compenserend watervlak – dat ons echter wel beloofd is. 

Een ander concreet voorbeeld van ons inspanningen op wetgevend vlak: Pas sinds enkele 

jaren zijn er in België kabelbanen. Maar tot een aantal jaar gelden was er nog geen aparte 

wetgeving voor kabelbanen, en werden zijn aan dezelfde strenge Vlarem-normen 

gehanteerd, ondanks dat er geen boot aan te pas komt bij die discipline. Daar is nu 

verandering in gekomen, en kunnen zij gemakkelijker hun nodige vergunningen aanvragen. 

 

6.1.8. Medisch verantwoord sporten - Get fit 2 ski 

Naar aanleiding van voorgaand prioriteitenbeleid dat als doel had "de sportparticipatie van 

de jeugd en hun aansluiting bij een sportclub te bevorderen via het stimuleren en activeren 

van gezond sporten in de sportclubs", hebben wij het project Get fit 2 ski uitgewerkt. 

 

Get fit 2 ski bestaat uit 2 grote thema's die uitgewerkt worden in 5 boekjes. 

Brochure 1 & 2 bieden functionele trainingsprogramma's aan. Core-stability, enkelstabiliteit, 

coördinatie, conditie, kracht,... het zijn allemaal fysieke basisvereisten die een waterskiër 

nodig heeft om op een gezonde manier meer trainingsbelasting aan te kunnen. Er wordt niet 

gewerkt met fitnesstoestellen, maar met eenvoudig materiaal dat zowel in de sportclub als 

thuis gebruikt kan worden. 

In brochure 3 - racing worden deze trainingsprogramma's verder uitgewerkt i.f.v. een racer. 

 

     

 

Het tweede luik van get fit 2 ski omvat coördinatie & techniektraining.  

Wist je dat 80% van het coördinatievermogen wordt aangeleerd voor je 12e verjaardag? Wie 

op latere leeftijd flips wil leren, kan dus best als kind al op algemene coördinatie trainen. 

Op het derde niveau wordt de basiscoördinatie op de grote trampoline uitgewerkt. 

Daarnaast worden disciplinespecifieke delen uitgewerkt die meer op de technieken van de 

tricks (zowel voor wakeboarders als figuurskiërs) gericht zijn. 
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6.1.9. Ethisch verantwoord sporten  

Waterski Vlaanderen heeft de Pantalon Verklaring ondertekend. In ons jeugdsportproject 

hebben we opgenomen dat ook de clubs de pantalon verklaring dienen te ondertekenen.  

 

Het ethisch verantwoord sporten hebben we geïmplementeerd in ons jeugdsportlabel. Daarmee 

bereiken we alle goedwerkende actieve clubs met jeugd, waardoor we langs die weg op een 

gemakkelijke en concrete manier onze clubs bereiken. 

 We hebben de clubs gestimuleerd om hun jongeren te begeleiden om hun houding naar 

de jury correct en respectvol te maken. 

 We hebben hiertoe ook een toffe affiche gemaakt die in de clubs omhoog gehangen is. 

 

Ook binnen het jeugdsportlabel hebben we de clubs aangemoedigd om te werken met een 

jeugdsport coördinator.  

 Begin 2012 hebben we de cursus jeugdsport coördinator voor de waterskiclub 

geschreven. De basis was de cursus van Bloso, maar gezien de zeer specifieke aard van 

onze sport en onze sportclubs, hebben we de cursus aangepast en heel concreet 

toegepast op onze doelgroep. 

 Om de 2 jaar geven we de bijscholing jeugdsport coördinator.  

 

In het waterskiën zijn er zelden problemen met supporters of ouders. Een jury bestaat ook 

steeds uit meerdere personen, waardoor er al minder gemakkelijk een jurylid verweten kan 

worden dat die iets niet goed gezien heeft.  

Wel heeft de commissie racing een reglement waarin beschreven staat welke sancties er 

volgen bij bijvoorbeeld het hinderen van een medeskiër in een bocht. Deze worden na de 

wedstrijd uitgesproken door de jury en kunnen gaan van straftijd tot in extreme situaties een 

diskwalificatie. 

 

Binnen onze clubs is er niet zo veel voeling met deze materie. Onze clubs bestaan hoofdzakelijk 

uit gezinnen, wat een heel andere sfeer schept dan wanneer er grote groepen jongeren samen 

zijn. Ook qua begeleiding is onze sport heel specifiek: per skiër is er zowel een piloot als een 

trainer actief. Er zijn dan ook niet direct vele problemen die concrete aanpak vergen.  

 

6.1.10. Wetgeving 

Regelmatig komen er nieuwe wetgevingen waar wij en/of onze clubs moeten rekening mee 

houden. Via de vergaderingen, mails, federatiemap of via aparte informatiesessies e.d.m. 

brengen wij onze clubs hiervan op de hoogte. 
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6.1.11. Harde & zachte indicatoren 

Harde indicator ok haalbaar?  Harde indicator ok haalbaar? 

1.1 nee ja  2.7 nee ja 

1.2 nee ja  2.8 ja ja 

1.3 nee ja  2.9 nee ja 

1.4 nee ja  3.1 ja ja 

1.5 nee ja  3.2 nee ja 

1.6 nee ja  3.3 nee ja 

1.7 nee ja  3.4 nee ja 

1.8 nee ja  3.5 nee ja 

1.9 nee ja  3.6 nee ja 

2.1 nee ja  3.7 nee ja 

2.2 nee ja  3.8 nee ja 

2.3 ja ja  3.9 nee ja 

2.4 nee nee  3.10 nee ja 

2.5 ja ja  3.11 nee ja 

2.6 ja ja     

 

Zachte indicator Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Haalbaar niveau 

1 x         4 

2 x         4 

3       x   3 

4   x       1 

5 x         4 

6     x   

 

4 

7 x         1 

8   x       4 

9 x         4 

10 x         2 

11   x       2 

12   x       4 

13   x   

 

  4 

14 

 

x       3 

 

 

6.2. Gegevensanalyse 

6.2.1. Behoeftes 

We zetten momenteel al heel hard in op het begeleiden van de clubs, maar we moeten er 

wel over waken dat we alle acties onderhouden en verder uitwerken. 
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6.2.2. SWOT -analyse 

STRENGTHS WEAKNESSES 

 Dankzij het jeugdsportlabel en de 

billaterale gesprekken kunnen we goed 

inspelen op de behoefte en de sterke 

punten van de verschillende clubs. 

 vanuit WSV wordt geïnvesteerd in 

administratieve vereenvoudiging zoals 

onder meer het digitaal doorgeven van 

dagverzekeringen. 

 Dankzij het vorig prioriteitenbeleid 

hebben we trainingsprogramma's rond 

functionele training en 

coördinatietraining uitgewerkt. 

 

 Veel clubs hebben te weinig actieve 

bestuurders, waardoor we te vaak op 

dezelfde personen beroep doen. Het 

risico op deze personen te overbelasten 

is groot. 

 

OPPORTUNITIES THREATS 

 dankzij de ondersteuning van het 

jeugdsportlabel door Sport Vlaanderen 

kunnen we de gewenste 

kwaliteitscriteria opleggen. 

 

 Bij het begeleiden van de clubs botsen 

we af en toe op wettelijke beperkingen.  

 

 

 

6.3. Doelstellingen en evaluatie 

Ter info: deze doelstellingen zijn eveneens terug te vinden in het Excel document  

"Beleidsplan 2017-2020". 

 

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 OD's weer. 

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  
  

Aangevuld tot 29/08/2018 
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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      

RHYC, Hasselt  ok    

RNV, Vilvoorde ok ok ok   

Ruppelmonde  ok    

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     

VVW-Clothilde  ok ok   

VVW-Dendermonde  ok    

VVW-Gierle ok ok ok   

VVW-Grimbergen ok ok ok   

VVW-Grobbendonk ok     

VVW-Hasselt-Kuringen ok     

VVW-Kempen      

VVW-Kruibeke      

VVW-Oeterski      

VVW-Olen ok     

VVW-Waesmeer ok     

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

gesprek gehad hebben. 

 

Eind 2016 werd een evaluatievergadering georganiseerd betreffende het jeugdsportlabel. In 

het najaar van 2017 werden zoveel mogelijk clubs van het jeugdsportlabel bezocht om 

samen met hen de werking van zowel de club als WSV te evalueren. 

Ook in 2018 hebben we aandacht besteed aan clubbezoeken. Dit blijft echter een belangrijk 

aandachtspunt.  

 

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

persoonlijk gesprek gehad hebben. 

 

In 2017 hebben we met 9 clubs overleg gehad die afgelopen jaar geen jeugdsportlabel 

hadden. Ook in 2018 hebben we hier voldoende aandacht aan besteed. Vermits 

clubbezoeken vooral in het voorjaar en najaar plaatsvinden, kunnen we nog geen exacte 

data van 2018 geven. 

Maar zoals hierboven reeds gesteld is het belangrijk om het persoonlijk contact met onze 

clubs te behouden. 

 

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 2017 en 2018 zijn er zo al meerdere gesprekken geweest met 

nieuwe clubbesturen en/of nieuwe clubs (zie tabel hieboven). 

 

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.  
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2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal dagverzekeringen 13 099 14 949 
   

- op papier 
 

11 824 
   

- digitaal 1753 3125 
   

Aantal DV digitaal t.o.v. totaal DV 
 

22,81 % 
  

50% 

 

We blijven 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 kan aankopen. 

 

 

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. 

 

Nieuws sinds 2018 is dat Sport Vlaanderen Get Fit 2 Sport mee heeft opgenomen in het 

algemeen gedeelte van de cursus initiator waterski. Dit maakt dat onze cursisten 6 uur les 

krijgen rond deze materie. We hopen dan ook dat dit invloed heeft in de werking van onze 

clubs. 

 

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 
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In 2018 werden onderstaande bijscholingen rond ethisch of medisch verantwoord sporten 

georganiseerd: 

 28/04/2018 Dag van de stagementor (hier stond een bijscholing van het 

vlaggensysteem op de planning) 

 

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

van 2018 en 2019 willen we zoveel mogelijk clubs aansporen 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. 

 

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. 

 

 

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 

(1/9/18) 

2019 2020 

1.1 nee ja ja ja   

1.2 nee ja ja ja   

1.3 nee ja ja ja   

1.4 nee ja ja ja   

1.5 nee ja ja ja   

1.6 nee ja ja ja   

1.7 nee ja ja ja   

1.8 nee ja ja ja   

1.9 nee ja nee nee   

2.1 nee ja nee nee   

2.2 nee ja nee nee   

2.3 ja ja nee nee   
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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 nee   

3.1 ja ja ja ja   

3.2 nee ja nee nee   

3.3 nee ja nee nee   

3.4 nee ja ja ja   

3.5 nee ja nee nee   

3.6 nee ja nee nee   

3.7 nee ja ja ja   

3.8 nee ja nee nee   

3.9 nee ja nee nee   

3.10 nee ja nee nee   

3.11 nee ja ja ja   

 

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 in 2017.  

 

Zachte 

indicator Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Haalbaar 

niveau 

Gerealise

erd 

Status 

2018 

(1/9) 

1 x         4 2017 1 

2 x         4 2019 4 

3       x   3   3 

4   x       1   1 

5 x         4 2020 2 

6     x   

 

4 2019 2 

7 x         1   1 

8   x       4 2017 3 

9 x         4 2018 3 

10 x         2   0 

11   x       2 2020 1 

12   x       4 2018 2 

13       x   4   3 

14 x         1   0 

 

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. 
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6.4. Strategische planning 

De strategische planning kan je terugvinden in het Excel document "Beleidsplan 2017-2020". 
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7. 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. 

 

7.1. Gegevensverzameling 

We hebben recent een enquête rondgestuurd naar onze leden. Hierin werden heel wat 

vragen rond communicatie gesteld. Hieronder een overzicht van de antwoorden. 

 

A/ Ik kwam al in contact met Waterski Vlaanderen via: 

 

 

B/ Wat is jou mening over de communicatie? 

 
slecht matig goed zeer goed uitstekend nvt 

telefoon 0 5 26 17 15 40 

persoonlijk 1 4 20 19 21 38 

mail 0 5 31 30 24 13 

website 2 21 34 20 17 9 

nieuwsbrief 2 15 40 20 19 7 

facebook 3 9 31 9 9 42 

flyers 4 12 24 13 8 42 

zakbrochure 4 8 28 21 13 29 

landkaart 3 13 22 7 5 53 

TOTAAL 19 92 256 156 131 273 

 

2% 10% 28% 17% 14% 29% 

 

6% 

24% 

26% 

33% 

34% 

38% 

42% 

48% 

59% 

65% 

73% 

andere 

promotioneel evenement 

zakbrochure - landkaart 

telefonisch gesprek 

facebook 

tijdens een wedstrijd 

persoonlijk gesprek 

belgian boat show 

nieuwsbrief 

website 

mail 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 
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Bij de opmerkingen over de communicatiemiddelen komt regelmatig het antwoord dat alles 

een beetje hipper en aantrekkelijk mag zijn en dat vooral de website verouderd is. 

 

C/ Is er voldoende communicatie naar de leden toe? 

 

 

D/ Ik beoordeel de algemene dienstverlening op deze zaken als volgt: 

 
slecht matig goed zeer goed uitstekend nvt 

beschikbarheid personeel 1 6 38 23 15 20 

vriendelijkheid personeel 0 5 25 32 23 18 

snelheid van antwoord 1 6 38 25 15 18 

accuraatheid van antwoord 0 5 35 27 17 19 

totaal 2 22 136 107 70 75 

 

E/ Wat vind je van de zakbrochure die we per post naar de WSV-leden sturen? 

 

 

F/ Als ik bij deze frequentie een nieuwsbrief krijg (mail), dan vind ik dat niet storend 

 

 

3% 

0% 

18% 

79% 

geen mening 
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G/ Stel dat ieder lid een online lidmaatschapsprofiel zou hebben, dan zou ik op mijn profiel 

graag volgende zaken zien/beheren/... 

 

 

7.1.1. provinciale werking 

Wat betreft de provinciale comités: in elke provincie hebben we een provinciaal comité 

actief. Elke provincie heeft duidelijk een eigen manier van werken, en deze kunnen dan ook 

niet vergeleken worden. De laatste olympiade hebben we getracht de provincies die iets 

minder actief waren, sterker te begeleiden om ook hen op provinciaal vlak sterker te maken.  

 

7.1.2. infobrochure op AV 

Informatiebrochure AV: gezien de clubs de meeste info op de website kunnen halen, is het 

wel belangrijk om hen af en toe er eens aan te herinneren welke info ze allemaal kunnen 

terugvinden. Daarom maken we elk jaar een eenvoudig A5-brochuurtje voor de 

clubbestuurders. Dit wordt jaarlijks geüpdate en aan de clubbestuurders meegegeven op de 

Algemene Vergadering in maart. Enerzijds is er de rubriek ‘nieuw’, met allerlei informatie die 

belangrijk is dat de clubbestuurders hiervan op de hoogte zijn. Dit kan gaan van nieuwe 

verkeersreglementen op de openbare waterwegen, tot nieuwe subsidiemogelijkheden bij de 

federatie. Ook informatie die niet nieuw is, maar die blijkbaar toch door vele clubs vergeten 

worden of niet voldoende opgevolgd, herhalen we in de rubriek ‘niet nieuw, toch belangrijk’. 
Hierin herhalen we bijvoorbeeld de maatregelen om in orde te zijn met de verzekeringen, 

het rookverbod in de kantines, de stimulans op deel te nemen aan de watersportdag, … 

 

7.1.3. website 

De website www.waterski.be wordt vrij goed up-to-date gehouden, maar we krijgen wel 

meer en meer de bemerkingen dat hij niet altijd even overzichtelijk is. Tegenover de opstart 

(november 2005) van de website staat er dan ook gigantisch veel meer informatie op.  

De website is zeer up-to-date. De webmaster doet zeer goed zijn best om alle uitslagen en 

verslagen van wedstrijden op tijd te krijgen. Toch moet deze iets overzichtelijker worden en 
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moeten belangrijke items (aankondiging van grote wedstrijden, evenementen, goede 

prestaties,…) meer opvallen. 
 

Eind 2016 starten we met het uitwerken van een nieuwe website, al dan niet met online 

lidmaatschapsprofiel. Ook dit werd bevraagd in onze enquete (zie hierboven). 

 

Het is moeilijk om uit onze oude website statistieken uit te halen. Dit moet in de nieuwe 

website zeker en vast gemakkelijker op te vragen zijn. We kunnen er wel uit opmaken dat 

we jaarlijks gemiddeld 50 316 bezoekers hebben en dat er gemiddeld 130 824 pagina's 

worden bezocht. 

 

7.1.4. WSV-brochure  

Met de zakbrochure willen we alle eigen leden sterker 

betrekken bij de activiteiten van de federatie. Deze kleine 

brochure wordt één keer per jaar uitgegeven en naar alle 

leden per post verstuurd. Naast de kalenders, vinden ze er ook 

informatie over de commissies, de clubs, het jeugdsportlabel, 

de brevetten, de provinciale werkingen, …  Door deze 
zakbrochure los te koppelen van het promotionele drukwerk 

(landkaart) dat we maken voor niet-leden, hebben onze leden 

veel meer interesse voor dit boekje. Het wordt gemakkelijker 

bijgehouden omdat het beknopt en aantrekkelijk is. 

 

7.1.5. nieuwsflash 

Vroeger werd de nieuwsbrief 4 keer per jaar verstuurd naar alle leden met een email adres. 

Sinds enkele jaren zijn wij overgeschakeld naar een nieuwsflash, die kleiner is en regelmatig 

(om de twee weken) kan worden verstuurd. 

 

2013 2014 2015 2016 

Aantal nieuwsflashes verstuurd 13 14 14 9 

Verstuurd naar ... mailadressen 46 005 98 526 70 029 36 134 

Goed ontvangen 43 760 90 563 63 490 32 799 

Aantal personen die de mail geopend hebben 16 589 31 965 23 096 12 968 

Aantal personen die de mail geopend hebben (%) 37,91% 35,30% 36,38% 39,54% 

Totaal aantal keer dat de mail geopend werd 33 533 62 493 47 141 29 238 

Aantal personen die hebben doorgeklikt (unieke kliks) 3 385 4 232 2 895 1 806 

Aantal personen die hebben doorgeklikt (%) 7,74% 4,67% 4,56% 5,51% 

Totaal aantal keren dat er werd doorgeklikt 10 417 8 879 10 693 2 829 

Aantal personen die uitschrijven  181 422 226 185 

Aantal personen die uitschrijven (%) 0,41% 0,47% 0,36% 0,56% 
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7.2. Gegevensanalyse 

7.2.1. SWOT -analyse 

STRENGTHS WEAKNESSES 

 Dankzij het jeugdsportlabel hebben we 

goede contacten met de actieve clubs. 

 De opmaak en lay out van de 

drukwerken hebben we zelf in handen. 

 

 We hebben een verouderde website, 

maar de eerste stappen naar 

vernieuwing zijn gezet. 

 We moeten onze communicatie over 

verschillende disciplines versnipperen, 

waardoor het moeilijk is om een sterke 

samenhangende boodschap te 

verkondigen. 

 

OPPORTUNITIES THREATS 

 De sociale media laat het toe dat er snel 

en goedkoop gecommuniceerd wordt. 

 

 Het perslandschap is niet geïnteresseerd 

in waterski. 

 Anno 2016 communiceert men veel via 

sociale media, waardoor men minder 

behoefte heeft aan live vergaderingen. 

We merken echter dat de goeie 

afspraken tussen pot en pint niet meer 

gemaakt worden. 

 

 

7.2.2. Behoeftes 

Uit de enquete naar de leden blijkt dat: 

 de website wel goed up to date gehouden wordt, maar dat deze niet overzichtelijk / 

niet aantrekkelijk is en dus aan vernieuwing toe is. 

 de leden de nieuwsflash appreciëren en dat deze liefst met een frequentie van 

1x/maand wordt verstuurd. 

 61% van de bevraagden zegt de brochure nuttig te vinden. 

 we nog meer via facebook moeten communiceren. 
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7.3. Doelstellingen en evaluatie 

Ter info: deze doelstellingen zijn eveneens terug te vinden in het Excel document  

"Beleidsplan 2017-2020". 

 

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 2017 werd deze in mei naar alle leden van Waterski Vlaanderen verstuurd. In 2018 werd 

dit reeds verstuurd in april. 

 

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 tegen het feest van ons 40-jarig 

bestaan eind augustus 2017.  

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

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

 

OD 9.3 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 
   

Aantal bezochte pagina's 130 824 118 949 
  

163 530 

Stijging van het aantal bezoekers t.o.v. 

2016 
100% 62% 

  
125% 

 

De monitoring en screening van aantallen bij 2 verschillende analysesystemen, van 2 

verschillende websites, kan niet op een uniforme manier gebeuren. Hierdoor is ook dit 

verschil te verklaren. De cijfers eind 2018 zullen op hun beurt een eerste degelijk beeld 
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geven omdat we dan binnen de huidige website met dezelfde statistische info kunnen 

vergelijken. 

Aan de hand van deze informatie zullen we deze doelstelling in 2019 bijwerken. 

 

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

worden. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal verstuurde nieuwsflashes 9 12 
   

 

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

dat er geen berichten de deur uit gaan, omdat het moet. Ieder nieuwsbericht moet zijn 

waarde hebben vooraleer een schrijven de deur uitgaat.  

 

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 
  

14 760 

Stijging van het aantal geopende 

nieuwsflashes 
39,5% 35,8% 

  
45% 

 

In 2017 is er een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaar. Dit kan mee zijn oorzaak 

vinden in het feit dat verschillende zaken toegelicht werden via een nieuwsbericht op de 

website. 

 

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       

Oost Vlaaanderen 2 1       

West Vlaanderen 1 1       

Limburg 3 0       

 
 

       

Wakeboard 0 0       

Kabel 1 1       

Klassiek 0 0       

G-sport 1 1       
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Blootvoeten 4 0       

Racing 4 0       

Show 2 2       

A: aantal vergaderingen 

B: aantal aanwezigheden van personeel 

 

Als personeel zijn we in 2017 niet bij alle commissies aanwezig geweest. Maar onze leden 

van de raad van bestuur zijn ook op verschillende vergaderingen aanwezig geweest. 

Wanneer de commissie effectief is samengekomen om te vergaderen was minstens 1 keer 

per jaar iemand van het personeel of van de Raad van Bestuur van Waterski Vlaanderen 

aanwezig. 

Sommige commissies vinden dat ze elkaar voldoende tegen komen op wedstrijden, 

waardoor ze niet meer samenkomen voor of na het seizoen om de werking te evalueren. Dit 

moeten we beter opvolgen. 

In 2019 moeten we vooral aandacht besteden aan de discipline racing, klassiek, kabel en 

wakeboard. 

 

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 2017 werden onderstaande items aangehaald: 

 toelichting van het beleidsplan 

 aankoop materiaal G-sport 

 project "winch" 

 

Op de Algemene vergadering in 2018 werden onderstaande items besproken: 

 GDPR 

 BotenBijstand Vlaanderen 

 Goed bestuur 

 Pop-Up Cable  

 Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

 Start to 

 Jeugdsportlabel 

 VTS-cursussen 

 Website www.waterski.be 

 

 

7.4. Strategische planning 

De strategische planning kan je terugvinden in het Excel document "Beleidsplan 2017-2020". 

 

 

  

http://www.waterski.be/
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8. 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. 

 

8.1. Gegevensverzameling 

De clubs organiseren zelf vele initiatiedagen, opendeurdagen, sportkampen, … Deze 
organisatie ligt in handen van de clubs zelf. De clubs kunnen hiervoor wel op steun rekenen 

van WSV door de uitleendienst, trainersvereniging, … Verder worden onze clubs ervan op de 
hoogte gebracht dat ze zowel financieel als logistiek ondersteund kunnen worden door hun 

gemeente en provincie.  

 

8.1.1. Sportpromotionele evenementen en beurzen 

Jaarlijks zijn we terug te vinden op de Belgian Boat Show in Gent. We richten ons zowel naar 

volwassenen (met informatie en foto's), als naar kinderen (via de waterskisimulator). 

Daarnaast proberen we op tal van andere evenementen (doe aan sport beurs, Antwerpen 

sport, Gordelfestival, Geelse kanaalfeesten,...)  aanwezig te zijn. 

Sinds enkele jaren proberen we onze provinciale comités aan te moedigen ook hun bijdrage 

te leveren aan de promotionele activiteiten, en we stimuleren hen om op minstens één 

provinciaal evenement aanwezig te zijn ter promotie van onze sport. 

 

Promotie met de waterskisimulator trekt steeds veel 

aandacht. Vele mensen ontdekken zo dat je ook kan 

waterskiën in Vlaanderen, en niet enkel op vakantie. De 

laatste jaren was het niet gemakkelijk om op voldoende 

evenementen actief aanwezig te zijn. Met medewerking van 

onze provinciale comités proberen we hieraan te werken. 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gebruik simulator 14 15 14 19 19 21 

 

Bovenop het gebruik van de simulator is de promotie op 

Xtreme Experience zeker ook te vermelden. Daar zijn 

waterski- en wakeboard-initiaties aangeboden op het water. 

We waren er met meer dan 10 medewerkers actief.  
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8.1.2. De watersportdag (WSD) 

Tot 2015 werd de watersportdag georganiseerd i.s.m. Bloso. Door deze samenwerking 

konden we onze clubs zowel financieel als logistiek ondersteunen bij de organisatie van de 

watersportdag (we kunnen de clubs financieel steunen dankzij Bloso die dit goedkeurt als een 

uitzonderlijk subsidieerbare uitgave). 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aantal 

deelnemende clubs 
18 15 19 16 19 19 21 18 20 19 21 

Aantal deelnemers 

 
230 236 404 717 966 652 755 797 566 879 666 

 

Doorheen de jaren is het aantal deelnemende clubs aan de watersportdag licht gestegen. 

Het aantal deelnemers is daarentegen hard gestegen t.o.v. 2006 en sinds 2008 redelijk 

stabiel.  

 

Vanaf 2016 hebben we met verschillende watersportfederaties de organisatie van dit 

evenement verder gezet. Als WSV proberen we onze clubs zo goed mogelijk te ondersteunen 

via het jeugdsportlabel, maar we kunnen niet meer beschikken over dezelfde financiële 

middelen als voorheen. Dit wil zeggen dat in de meeste gevallen de clubs moeten investeren 

in dit evenement, wat niet voor alle clubs haalbaar is. De meeste clubs zetten dan ook een 

beperking op het aantal inschrijvingen. 

In 2016 hebben 14 clubs deelgenomen aan de watersportdag en hebben zij gezamenlijk 278 

skiërs ontvangen. 

 

8.1.3. facebook 

 

2012 2013 2014 2015 
2016 

20okt 

Aantal volgers/likes op facebook 675 795 1016 1110 1131 

Jaarlijkse stijging (%) / 18% 28% 9% 2% 
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De laatste jaren merken we een stijging van het aantal volgers van onze facebookpagina van 

Waterski Vlaanderen. 

In 2015 hebben we extra facebookpagina's aangemaakt voor de verschillende disciplines. 

Hierdoor kunnen we onze leden doelgericht informeren over het reilen en zeilen binnen hun 

discipline.  

 

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

Eind 2015 177 68 295 150 27 91 157 

20/10/2016 198 119 393 209 50 117 192 

% stijging 11,86% 75,00% 33,22% 39,33% 85,19% 28,57% 22,29% 

 

Daarnaast hebben we eveneens een persoon Beatrijs waterski aangemaakt zodat we 

eveneens groepen (waterskitrainers, cursisten initiator 2016, ...) kunnen aanmaken. Zeker 

met jongeren is het gemakkelijker om te communiceren via facebook. 

 

8.1.4. Cadeaubon 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Verkochte cadeaubonnen 

(verstuurd naar klant) 
28 33 37 42 20 32 

 

Sinds 2011 hebben we een eigen cadeaubon ontwikkeld, 

naar analogie met de bongo-bonnen. Deze worden 

voornamelijk via de website verkocht. Ook hiermee 

bereiken we een nieuw publiek, die willen kennismaken 

met het waterskiën/wakeboarden. 

 

8.1.5. Landkaart 

 

 

 

 

De belangrijkste doelgroep van onze landkaart 

zijn niet-leden. Dankzij de kaart, die alle 

waterskiclubs en waterskishops geografisch in 

beeld brengt, krijgen ze een duidelijk 

overzicht van waar ze terecht kunnen.  

Achteraan de kaart kan je de clubgegevens 

terugvinden, maar eveneens informatie over 

de federatie. De verschillende disciplines, het 

stuurbrevet, de Belgian Boat Show, de 

watersportdag en nog veel meer komen hier 

aan bod. 
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8.1.6. Promotiemateriaal zoals vlaggen en banners 

 

Aan de hand van vlaggen en banners proberen we 

toeschouwers naar onze standjes te trekken en hen 

wegwijs te maken in de verschillende disciplines van 

het waterskiën. 

 

We hebben de voorgaande jaren geïnvesteerd in 

moduleerbare frames. Afhankelijk van het 

evenement kunnen we een andere opstelling 

creëren. 

 

8.1.7. persberichten 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

# verstuurde persberichten 31 24 36 27 26 

Verschenen 110 31 6 1 7 

 

In 2012 konden we nog gebruik maken van de knipselservice. Hier konden we een totaal van 

het aantal verschenen artikels terugvinden. Dit is nu niet meer het geval. Nu gaan we zelf op 

zoek, waardoor we zeker niet alle publicaties terugvinden. 

 

8.2. Gegevensanalyse 

8.2.1. SWOT -analyse 

STRENGTHS WEAKNESSES 

 De laatste jaren heeft WSV veel ingezet 

op promotiemateriaal. 

 De opmaak en lay out van de 

drukwerken hebben we zelf in handen. 

 Als we met de waterskisimulator op 

beurzen of evenementen staan, komen 

kinderen dit graag eens proberen. 

 

 We kunnen moeilijk promotie maken via 

de media. Hierdoor geraken we niet 

bekend en is sponsoring zoeken zeer 

moeilijk. 

 De waterskisimulator is niet 

aantrekkelijk voor jongeren. Zij vragen 

initiaties op het water. Wat momenteel 

enkel gaat in de club zelf. 
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OPPORTUNITIES THREATS 

 Er bestaan winches om op 

evenementen en beurzen op een klein 

watervlak toch te kunnen waterskiën 

(meer info hierover in de beleidsfocus 

innovatie). 

 Door de opkomst van de kabelbanen 

zijn er meer initiaties (schoolsport en 

teambuilding), waardoor meer mensen 

onze sport leren kennen. 

 

 Jongeren hoppen gemakkelijk van de 

ene sport naar de andere. Waterski is 

een technische sport, die enige training 

vraagt om hierin te groeien. Dat maakt 

dat je meer dan 1 initiatie nodig hebt 

om tot een succeservaring te komen. 

 

 

8.2.2. Behoeftes 

Om waterski voor jeugd aantrekkelijker te maken op evenementen (die beschikken over een 

klein watervlak) kan men gebruik maken van een winches. Nu gebruiken we enkel de 

waterskisimulator, die wel interessant is voor kinderen, maar geen uitdaging biedt voor 

jongeren. 

 

 

8.3. Doelstellingen en evaluatie 

Ter info: deze doelstellingen zijn eveneens terug te vinden in het Excel document  

"Beleidsplan 2017-2020". 

 

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 
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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 
  

 

 

In 2017 zijn we druk bezig geweest met de planning en constructie van de Pop-Up Cable 

waardoor de promotionele activiteiten met de simulator iets minder aandacht hebben 

gekregen. Onze toekomstige promotionele activiteiten zullen zich dan ook eerder rond de 

Pop-up Cable richten.  

 

In 2018 hebben we met de Pop-Up Cable gestaan op onderstaande evenementen: 

 13 mei 2018: Xtreme Xperience - De Schorre te Boom 

 26 mei 2018: Watersportdag - Hazewinkel te Willebroek 

 28 juni 2018: Pennenzakkenrock - Zilvermeer te Mol 

 3 juli 2018: Hazewinkel te Willebroek 

 13 augustus 2018: Zomersportpromotietour - Zilvermeer te Mol (annulatie wegens 

onweer) 

 

Daarnaast hebben we ook nog met de simulator gestaan op verschillende evenementen.  

 

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 is het een uitdaging 

om deze op de juiste locaties te kunnen verspreiden. 

In de winterperiode 2018-2019 moeten we contact opnemen met de verschillende indoor 

skipistes om een samenwerking uit te bouwen tussen sneeuwski en waterski. Hier werd in 

2018 reeds voor samen gezeten met de Sneeuwsport Vlaanderen. 
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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 

2017 93 34 34 79 95 17 32 48 

2018 

   

  

   2019 

        2020 

         

In 2017 werd het doel 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. 

 

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 (21/08/2018) 1205 276 168 540 263 95 154 260 

Stijging in 2018 24 11 15 43 4 12 6 42 

% stijging in 2018 2% 4% 10% 9% 2% 14% 4% 19% 

 

In 2015 hebben we extra facebookpagina's aangemaakt voor de verschillende disciplines. 

Hierdoor kunnen we onze leden doelgericht informeren over het reilen en zeilen binnen hun 

discipline.  

 

Op elke disciplinespecifieke pagina  hebben we minstens een stijging van 10% likes. Dit wil 

zeggen dat we in 2017 onze doelstelling behaald hebben. 

 

In 2018 hebben zijn enkel kabel, racing, wakeboard en G-sport voldoende gestegen. Voor de 

andere disciplines moeten we dus extra aandacht besteden. 

 

Op de algemene pagina van WSV hebben we slechts een stijging van 4% likes. Gezien de 

intensievere gerichte communicatie per discipline is dit een normaal resultaat. We zijn dan 

ook vooral tevreden met de stijging op de discipline specifieke pagina's.  
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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 

   

  

   2019 

        2020 

         

Deze doelstelling werd behaald in 2017. Temeer deze aantallen louter uitgestuurde 

berichten zijn naar ons persbestand. G-sport valt hier uit zogezegd. Als we het genuaceerd 

bekijken heeft deze discipline ook minstens 2 publicaties in het watersportmagazine Varen. 

Enerzijds een aankondiging van het seizoen, anderzijds een seizoenssamenvatting. 

 

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. 

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 26 
  

 

In 2017 hebben we alvast meer dan 30 cadeaubonnen verkocht en zo onze doelstelling 

behaald. 

Momenteel (21/08/2018) hebben we 26 cadeaubonnen verkocht. Ook in 2018 zullen we de 

doelstelling dus halen. 

 

 

8.4. Strategische planning 

De strategische planning kan je terugvinden in het Excel document "Beleidsplan 2017-2020". 
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9. BELEIDSFOCUS JEUGDSPORT 
* ter info voor WSV: dit bestand is gekoppeld aan het excel doc. "overzicht alle jaren". 

 

9.1. Gegevensverzameling 

Op 28/09/2016 hebben we met 10 clubs een evaluatievergadering / brainstorm gehad om 

het project tijdens de voorbije beleidsperiode te beoordelen. Over het algemeen waren alle 

clubs er van overtuigd dat het een sterk uitgebalanceerd project is, met verschillende 

focussen op de belangrijkste aspecten, en waarbij zowel de meer competitiegerichte clubs 

als de meer recreatie gerichte clubs voordelen haalden om hun werking te verbeteren. 

 

Kort samengevat zijn dit de belangrijkste punten die naar voor kwamen: 

 de algemene administratieve belasting van het project valt mee, zeker eens je er mee 

vertrouwd bent is het geen probleem meer 

 de administratieve belasting voor het trainersproject is wel veel te hoog, daar zou 

zeker iets aan gedaan moeten worden 

 toch nog iets meer focus op promotionele activiteiten en recreatieve evenementen 

 clubs belonen die zich inzetten voor G-jongeren 

 clubs belonen die zelf bijscholingen willen organiseren met hulp van experten 

 waterski is nu eenmaal anders dan de meeste andere sporten. Doordat de boot al zo 

duur is, werken de trainers altijd vrijwillig. Het laten terugbetalen via het 

jeugdsportlabel is dan ook niet gewenst, want dat is geen haalbare situatie om altijd 

te behouden, en mag dus geen precedent scheppen. Daardoor is het jammer dat de 

belangrijkste kost - de boot - niet voldoende als bestedingsmogelijkheid mag 

opgenomen worden. 

 het jeugdsportlabel mag ook openstaan voor trainersprojecten van clubs die geen 

eigen leden hebben, maar hun watervlak ter beschikking stellen voor leden van 

omliggende clubs (trainingscentra). 

 

Bijna alle aanwezige clubs staan achter het project zoals het nu is, met hier en daar een 

bijsturing. 

 

9.1.1. Aantal deelnemende clubs 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal deelnemende clubs 16 18 18 14 15 12 15 

Aantal clubs / met subsidies 12 15 16 14 15 12 15 

Aantal clubs met trainersproject 5 7 9 8 9 9 10 
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In de eerste olympiade (2010-2012) werkten we met een sterrensysteem. De volgende 

olympiade (2013-2016) zijn we overgestapt naar een puntensysteem. De verdeling van de 

subsidies zijn hierdoor veel correcter naargelang de prestaties van de clubs (zie verder).  

 

Doordat we met het puntensysteem vanaf het eerste punt subsidies verlenen, hebben we 2 

nieuwe verplichte criteria opgesteld. Namelijk het volgen van een bijscholing en min. 20 

leden aansluiten bij WSV. Hierdoor kwamen in 2013 enkele clubs niet meer in aanmerking 

voor dit label.  

 

Deelnemende clubs 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Costa Zela, Zela ok ok ok ok ok ok ok 

FST 
 

ok 
   

  

GWV, Genk ok ok ok ok ok   

Hoge Dijken, Roksem ok ok ok ok ok ok ok 

IWV, Izegem ok ok ok ok ok ok ok 

Lakeside Paradise, Knokke    ok ok ok ok 

Lommel Ski ok ok ok ok ok ok  

MWK, Mechelen ok ok ok ok ok ok ok 

Mol Ski ok ok ok ok ok ok ok 

RNV, Vilvoorde   ok     

SBDD, Tielrode ok ok ok ok ok ok ok 

Skibo, Avelgem       ok 

SWK, Schoten  ok ok     

Terhills Cablepark, Dilsen       ok 

VVW-Aqua Ski, Geel       ok 
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Aantal deelnemende clubs (2010-2016) 

Aantal deelnemende clubs Aantal clubs met subsidie Aantal clubs met trainersproject 
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VVW-Clothilde, Puurs ok ok ok     

VVW-Gierle ok ok ok ok ok ok ok 

VVW-Grimbergen ok ok ok ok    

VVW-Grobbendonk ok ok ok  ok  ok 

VVW-Hasselt-Kuringen ok ok ok  ok   

VVW-Waesmeer, Temse ok ok ok ok ok ok ok 

WAP, Maaseik ok ok ok ok ok ok ok 

West-Vlaams Showteam ok ok ok ok ok ok ok 

Totaal 16 18 18 14 15 12 15 

 

In 2015 kunnen we spreken van een dipje qua aantal deelnemende clubs. Drie clubs zijn uit 

het project gevallen.  

Bij elk van deze drie clubs horen we hetzelfde verhaal, namelijk dat er maar één 

gediplomeerde trainer in de club beschikbaar is. En van zodra deze wat minder tijd 

overhoudt om in de club actief te zijn, dan valt de sportieve werking van de club een beetje 

terug. Als dan uit tijdsgebrek het volgen van een bijscholing achterwege blijft, dan mislopen 

ze onmiddellijk een van de basisvoorwaarden van ons jeugdsportlabel. In deze clubs is het 

van essentieel belang om dringend extra trainers op te leiden.  

Een gelijkaardig verhaal horen we van sommige andere clubs die nu nog wel de vereisten 

van het jeugdsportlabel behaald hebben, maar die toch wel in de nabije toekomst dringend 

extra trainers nodig hebben om de continuïteit te garanderen. 

 

2016 kunnen we omschrijven als een geslaagd jaar voor jeugdsport. 

 Lommel ski heeft afgehaakt wegens bestuurlijke problemen, maar naar volgend jaar 

toe dienen zij terug een dossier in. 

 De trainer van VVW-Grobbendonk heeft een bijscholing gevolgd, waardoor ze dit jaar 

terug kunnen deelnemen aan jeugdsport. 

 Maar daarnaast hebben we 3 clubs, die nog nooit een dossier hadden ingediend, 

mogen verwelkomen binnen jeugdsport. 

 

Naar volgend jaar toe mogen we ook 2 volledig nieuwe clubs ontvangen. Zowel Barefoot 

beach Lommel (geopend augustus 2016) als the outsider (open vanaf mei 2017) zullen dan 

paraat staan en meteen ook in jeugdsport instappen.  

Ook met Beringen hebben we goede gesprekken gehad en willen in de nieuwe 

beleidsperiode meewerken rond jeugdsport. In de winterperiode 20126-2017 willen we nog 

enkele clubbezoeken plannen om ook andere clubs te motiveren om met jeugd te werken. 
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9.1.2. Trainersproject - wekelijkse trainingen  

9.1.2.1. Aantal clubs die wekelijkse trainingen aanbieden 

 

Clubs die wekelijkse trainingen 

geven 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Costa Zela, Zela 
    

 ok ok 

FST 
    

  
 

GWV, Genk 
    

  
 

Hoge Dijken, Roksem ok ok ok ok ok ok ok 

IWV, Izegem 
  

ok ok ok ok ok 

Lakeside Paradise, Knokke 
   

ok ok ok ok 

Lommel Ski ok ok ok ok ok ok 
 

MWK, Mechelen ok ok ok ok ok ok ok 

Mol Ski 
    

ok  
 

RNV, Vilvoorde 
    

  
 

SBDD, Tielrode 
    

  
 

Skibo, Avelgem 
    

  
 

SWK, Schoten 
 

ok ok 
 

  
 

Terhills Cablepark, Dilsen 
    

  ok 

VVW-Aqua Ski, Geel 
    

  ok 

VVW-Clothilde, Puurs 
    

  
 

VVW-Gierle ok ok ok ok ok ok ok 

VVW-Grimbergen 
  

ok 
 

  
 

VVW-Grobbendonk 
    

  
 

VVW-Hasselt-Kuringen 
 

ok ok 
 

  
 

VVW-Waesmeer, Temse 
    

  
 

WAP, Maaseik 
   

ok ok ok ok 

Totaal 5 7 9 8 9 9 10 

 

De belangrijkste evolutie van het jeugdsportlabel is de stijging van het aantal clubs die 

wekelijkse trainingen aanbieden. Tot voor de start van dit project was dit voor de meeste 

clubs nog nooit eerder gebeurd. Momenteel zijn er meerdere clubs die enorm gegroeid zijn 

in hun clubwerking door de jeugdtrainingen zo sterk op de voorgrond te plaatsen. 

 

Uit bovenstaande tabel kan je afleiden dat in 2016, tien clubs op wekelijkse basis trainingen 

organiseren. Dit is het dubbele van het aantal clubs waarmee we zijn gestart. Hier mogen we 

best wel fier op zijn. 

 

Naast bovenstaande clubs wordt ondertussen ook in andere clubs op wekelijkse basis 

getraind: 

 Zowel SWK (Schoten), VVW-Hasselt-Kuringen als VVW-Grimbergen organiseren nog 

steeds wekelijkse trainingen, ondanks dat ze niet meer deelnemen aan het 

jeugdsportlabel. 
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 De kabelclub Goodlife Cablepark geeft ook wekelijkse trainingen, maar beschikt dan 

weer niet over een gediplomeerde trainer. 

 RNV en Beernem geven niet al hun waterskiënde leden door aan WSV – waardoor ze 

niet in aanmerking komen voor het jeugdsportlabel en subsidies - , maar zijn 

ondertussen ook van start gegaan met een wakeboard/waterskischool. 

 

Algemeen kunnen we dus besluiten dat de clubs stilaan vertrouwd geraken met wekelijkse 

trainingen. Toch moeten we hier de volgende beleidsperiode aandacht aan blijven besteden. 

 

9.1.2.2. Aantal deelnemende jongeren aan het trainersproject 

 

Aantal jongeren die deelnemen aan wekelijkse trainingen 2013 2014 2015 2016 

Costa Zela, Zela 
 

 5 4 

FST 
 

  
 

GWV, Genk 
 

  
 

Hoge Dijken, Roksem 9 9 6 5 

IWV, Izegem 6 9 9 8 

Lakeside Paradise, Knokke 16 16 20 20 

Lommel Ski 4 6 5 
 

MWK, Mechelen 4 9 9 14 

Mol Ski 
 

6  
 

RNV, Vilvoorde 
 

  
 

SBDD, Tielrode 
 

  
 

Skibo, Avelgem 
 

  
 

SWK, Schoten 
 

  
 

Terhills Cablepark, Dilsen 
 

  5 

VVW-Aqua Ski, Geel 
 

  14 

VVW-Clothilde, Puurs 
 

  
 

VVW-Gierle 12 20 18 23 

VVW-Grimbergen 
 

  
 

VVW-Grobbendonk 
 

  
 

VVW-Hasselt-Kuringen 
 

  
 

VVW-Waesmeer, Temse 
 

  
 

WAP, Maaseik 4 18 16 19 

West-Vlaams Showteam 11 13 4 4 

Totaal 66 106 92 116 

 

Een jongere van het trainersproject telt pas mee indien we van hem/haar een jaarplan en 

evaluatieformulier binnenkrijgen. 

 

In 2014 is er een wijziging gekomen in het reglement waardoor ook voor jongeren in 

groepstrainingen punten kunnen verdiend worden. Vandaar de grote stijging. Het was 

echter - los van deze nieuwe regel - wel een goed jaar voor de trainersprojecten, want ook 

wanneer we enkel de individuele trainingen tellen, zien we een stijging. 
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In 2015 zien we een lichte daling van het aantal jongeren die deelnemen aan het 

trainersproject. Dit komt omdat de skiërs van Hoge Dijken te oud zijn geworden en dus niet 

meer kunnen meetellen als "jongere" en omdat de skiërs van WVST bijna allemaal 

meetrainen in het Belgisch showskiteam, waardoor zij minder in eigen club trainen. 

 

In 2016 kunnen we een record aantal deelnemers aan het trainersproject tellen. 

 

Na ondertussen meerdere jaren met het jeugdsportlabel te werken, merken we hoe langer 

hoe meer dat georganiseerde trainingen bij vele clubs een regel wordt, en niet langer een 

uitzondering. En dat is een zeer belangrijke opzet van het jeugdsportlabel voor ons. 

 

9.1.2.3. Aantal jeugdleden 

 

Aantal jeugdleden (t/m18 jaar) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Barefoot Beach Lommel / / / / / / 1 

BWSC, Beringen 23 21 19 17 17 9 10 

BWSV, beernem 3 3 6 5 6 4 5 

Costa Zela 18 17 16 13 17 23 24 

Freestyle Sportievak Team 7 2 0 0 0 0 0 

Goodlife Cablepark / / / / / 7 8 

Genker Watersport Vereniging 27 30 31 29 19 19 14 

Hoge Dijken 20 10 5 14 11 10 9 

HYAC 0 0 0 5 5 5 5 

Izegemse Watersport Vereniging 11 11 11 32 45 56 55 

Lakeside Paradise / / 67 144 224 206 241 

Lommel Ski 4 4 13 13 10 20 16 

Lumma Ski 1 3 2 2 1 0 0 

Maasmasters   7 10 10 9 4 8 

Mol Ski 18 19 19 11 11 6 11 

Mechelse Waterski Klub 170 188 160 158 151 126 128 

MWV 26 28 35 36 33 20 4 

OWC 0 4 2 1 / / / 

RHYC, Hasselt 21 21 30 18 20 20 23 

RNV 6 3 3 1 3 3 3 

RUPELMONDSE WSV 3 3 3 7 6 1 2 

Ski- en Bootclub De Durme 30 32 27 23 25 25 16 

Schuurkesbeekplas 2 8 16 0 10 8 8 

Skibo 2 2 2 2 1 3 2 

SWK 9 89 73 9 7 6 2 

Terhills Cablepark / / / 2 11 31 29 

VVW-Aqua Ski 19 27 31 22 26 26 25 

VVW-Clothilde 25 30 34 29 28 25 35 

VVW-Gierle 36 36 51 47 51 47 57 

VVW-Grimbergen 49 35 27 23 21 25 18 

VVW-Grobbendonk 64 64 59 63 54 51 44 

VVW-Hasselt-Kuringen 15 22 18 13 5 6 4 

VVW-Integra 4 2 2 2 2 4 3 
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VVW-Kempen 1 2 1 0 1 0 0 

VVW-Kruibeke 3 2 2 2 2 1 1 

VVW-Oeterski 1 1 1 1 1 1 1 

VVW-Olen 1 2 0 1 1 0 0 

VVW-Skianna 0 0 2 2 2 2 2 

VVW-Waesmeer 6 3 3 6 7 6 3 

VWSC 16 10 13 18 12 14 9 

WAP 80 65 57 50 47 50 50 

Waregem Yacht Club / / / / / / 4 

WP 44 14 1 1 0 0 2 

WPS 0 37 36 41 2 0 12 

WSWI 11 9 7 5 6 0 5 

West-Vlaams Showteam 49 50 47 42 30 29 24 

YCB 16 15 16 4 4 7 6 

Aantal leden 4303 4954 4484 4033 4313 4350 3911 

Totaal aantal jeugdleden 841 931 958 924 944 906 929 

Totaal aantal jeugdleden 

aangesloten in een jeugdsportclub 
622 707 654 605 707 604 718 

Aantal jeugdleden aangesloten in 

een jeugdsportclub t.o.v. het totaal 

aantal jeugdleden 

74,0% 75,9% 68,3% 65,5% 74,9% 66,7% 77,3 % 

 

 

 

Terwijl we een opmerkelijke daling van het totaal aantal leden hebben, zien we toch dat het 

aantal jeugdleden status quo is gebleven. 

Daarnaast zien we dat bijna 78% van het totaal aantal jeugdleden aangesloten bij WSV, is 

aangesloten via een club die deelneemt aan het jeugdsportlabel. 
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9.1.3. Aantal behaalde punten 

9.1.3.1. Aantal behaalde punten per club 

 

Aantal behaalde punten 2013 2014 2015 2016 

Costa Zela, Zela 87,48 95,16 114,78 110,64 

FST         

GWV, Genk 34,40 50,30     

Hoge Dijken, Roksem 140,24 120,70 103,00 83,86 

IWV, Izegem 136,54 138,44 164,88 136,44 

Lakeside Paradise, Knokke 172,24 212,12 180,58 180,36 

Lommel Ski 76,06 89,08 88,92   

MWK, Mechelen 189,26 205,60 200,38 229,14 

Mol Ski 49,58 54,50 25,46 19,54 

RNV, Vilvoorde 

  

  

SBDD, Tielrode 47,48 79,86 61,10 66,82 

Skibo, Avelgem       47,02 

SWK, Schoten         

Terhills Cablepark, Dilsen       86,20 

VVW-Aqua Ski, Geel       78,08 

VVW-Clothilde, Puurs         

VVW-Gierle 140,02 118,30 119,40 135,82 

VVW-Grimbergen 35,50       

VVW-Grobbendonk   50,46   34,42 

VVW-Hasselt-Kuringen   28,54     

VVW-Waesmeer, Temse 61,94 73,78 55,10 52,60 

WAP, Maaseik 68,68 91,70 80,54 112,84 

West-Vlaams Showteam 131,44 124,46 94,74 90,96 

Totaal 1370,86 1533 1288,88 1464,74 

Aantal deelnemende clubs 14 15 12 15 

Gemiddeld aantal behaalde punten per club 97,9 102,2 107,4 97,6 

 

2014 Was een topjaar qua aantal behaalde punten. De voornaamste redenen zijn het grootst 

aantal clubs sinds we met de punten werken, een nieuw project Get Fit 2 Ski en de 

organisatie van zowel een initiatorcursus.  

 

In 2015 merken we een daling van het totaal aantal punten. Hier zijn een heel aantal 

redenen voor terug te vinden, waaronder:  

 3 clubs zijn afgehaakt voor het jeugdsportlabel 

 de trainerscursus die werd geannuleerd  geen vorming van nieuwe trainers  

 een gasttraining van Get fit 2 ski levert meer punten dan de voortzetting van de 

trainingen 

 ... 
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In 2016 merken we een stijging van het totaal aantal punten, maar wanneer we naar het 

gemiddeld aantal punten per club gaan kijken zien we toch een daling. 

 

9.1.3.2. Aantal behaalde punten per categorie 

 

 

 

WSV hecht veel waarde aan het training geven op wekelijkse basis en aan het leveren van 

gediplomeerde trainers. Uit bovenstaande grafiek kunnen we opmaken dat vorming en 

begeleiding goed is voor 383 punten en dat trainingen en wedstrijden 606,5 punten 

opleveren (321 punten gaan hiervan naar het trainersproject = wekelijkse trainingen). We 

kunnen dus stellen dat ons reglement benadrukt wat wij belangrijk vinden en dat onze clubs 

ons daarin volgen. 

150 

199,74 

383 

87 

22 
16,5 

606,5 

Totaal aantal punten behaald in deze categorie - 2016 

Verplichte criteria 

Lidmaatschap 

Vorming en begeleiding 

Sportpromotionele activiteiten 

Communicatie 

Ethiek 

Training en wedstrijden 
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In onderstaande tabel vindt je het overzicht van de verdiende punten per categorie. In de linkse kolom het aantal clubs die punten verdienen in 

die bepaalde categorie, met daarnaast het totale aantal punten die door alle clubs samen verdiend zijn in die categorie. 

 

 

2013 2014 2015 2016 

 A/ # clubs die punten krijgen in deze categorie 

 B/ totaal # pt in deze categorie 
A B A B A B A B 

Verplichte criteria 14 140 15 150 12 120 15 150 

   
    

  
Optionele criteria 14 1230,86 15 1383 12 1168,9 15 1314,74 

 

Lidmaatschap 

 

162,86  185  156,88 

 

199,74 

- Aantal leden 14 39,66 15 44 12 37,08 15 59,94 

- Aantal jeugdleden 14 123,2 15 141 12 119,8 15 139,8 

 

Vorming en begeleiding 

 

377  445  318 

 

383 

- Deelnemers aan een VTS cursus initiator waterski 2 40 3 40 0 0 7 50 

- Deelnemers aan een VTS cursus trainer B/A waterski 1 15 1 15 0 0 0 0 

- De club beschikt over een actieve initiator waterski 14 153 15 198 12 147 13 135 

- De club beschikt over een actieve trainer B/A waterski 10 90 10 110 8 105 9 130 

- Volgen van bijscholingen 14 57 15 58 12 42 11 48 

- WSV-Jeugdsportcoördinator 11 22 11 22 12 24 10 20 

- Bloso-Jeugdsportcoördinator 0 0 1 2 0 0 0 0 

 

Sportpromotionele activiteiten 

 

90  94  79 

 

87 

- Organisatie van een brevettendag 11 24 9 30 7 18 11 36 

- Organisatie van een promotie-evenement 6 18 8 22 7 18 7 22 

- Organisatie van een  kamp / stage 10 48 9 42 8 39 6 27 

- Organisatie van een  recreatief evenement met min. 3 

deelnemende clubs 
0 0 0 0 2 4 1 2 

 

Communicatie 

 

24  28  20 

 

22 

- Aanwezig op helft v/d vergaderingen v/d provinciale comités 12 24 14 28 10 20 11 22 
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Ethiek 

 

15  18  15 

 

16,5 

- Ondertekenen van de panathlonverklaring 13 6,5 15 7,5 12 6 14 7 

- spreiding en zichtbaarheid van het promotiemateriaal EVS 13 6,5 13 6,5 12 6 11 5,5 

- project uitwerken rond “Fairplay 0 0 1 3 1 3 1 3 

- EVS promoten op de eigen clubwebsite 2 2 1 1   1 1 

 

Training en wedstrijden 

 

562  613  580 

 

606,5 

- Deelname aan Get Fit 2 Ski - gasttraining * / / 4 20 5 25 2 10 

- Deelname aan Get Fit 2 Ski - promotie op website * / / 2 2 3 3 0 0 

- Deelname aan Get Fit 2 Ski - eigen trainingen * / / 3 15 3 12,5 2 10 

- Deelname aan het trainersproject begeleid door enkel initiators 3 45 4 60 4 65 4 60 

- Deelname aan het trainersproject begeleid door B/A-trainers 5 100 5 100 5 100 6 120 

- trainersproject extra deelnemers 5 102     
  

 individuele training * / / 5 90 5 42 4 54 

 groepstraining * / / 5 60 4 63 5 87 

- Organisatie van een provinciale training 6 36 3 18 5 21 5 21 

- deelname aan minstens één provinciale training, georganiseerd in 

een andere club 
3 16,5 1 4,5 0 0 0 0 

- Organiseren van een promotionele wedstrijd 8 36 9 42 8 33 6 30 

- deelname aan minstens 1 promotionele wedstrijd 10 102 9 44 9 88 8 90 

- deelname aan minstens 1 officiële wedstrijd 6 90 9 120 5 90 7 96 

- leveren van juryleden 7 34,5 8 37,5 8 37,5 6 28,5 
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Het aantal behaalde punten per categorie 

t.o.v. het totaal aantal behaalde punten 
2013 2014 2015 2016 

Verplichte criteria 10,2% 9,8% 9,3% 10,2% 

Lidmaatschap 11,9% 12,1% 12,2% 13,6% 

Vorming en begeleiding 27,5% 29,0% 24,7% 26,1% 

Sportpromotionele activiteiten 6,6% 6,1% 6,1% 5,9% 

Communicatie 1,8% 1,8% 1,6% 1,5% 

Ethiek 1,1% 1,2% 1,2% 1,1% 

Training en wedstrijden 41,0% 40,0% 45,0% 41,4% 

 

 

 

Om de evolutie van het aantal punten per categorie te kunnen weergeven, hebben we de 

punten omgezet in percentages. Hierdoor kunnen we de categorieën met elkaar vergelijken 

zonder rekening te moeten houden met het aantal deelnemende clubs. 
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Ook hieruit blijkt dat zowel vorming en begeleiding als training en wedstrijden de grootste 

plaats innemen.  

9.1.4. Aantal actieve jeugdsport trainers 

 
2013 2014 2015 2016 

Aantal actieve initiators waterski 51 66 49 45 

Aantal actieve B/A-trainers waterski 18 22 21 26 

Aantal actieve jeugdsport trainers 69 88 70 71 

 

Met het aantal actieve jeugdsport trainers bedoelen we de trainers die actief zijn binnen een 

jeugdsportclub. 

 

9.1.5. Overzicht subsidies per club 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Costa Zela, Zela €1 128,0 839,0 800,0 1 347,0 1 912,0 2 787,0 2 190,5 

FST 
 

839,0 
   

  

GWV, Genk 
 

839,0 800,0 530,0 840,0   

Hoge Dijken, Roksem 2 821,0 2 097,0 2 000,0 2 160,0 2 425,0 2 501,0 1 660,3 

IWV, Izegem 
  

2 000,0 2 103,0 2 781,0 4 004,0 2 701,3 

Lakeside, Knokke 
   

2 653,0 4 262,0 4 385,0 3 570,9 

Lommel Ski 2 821,0 2 097,0 2 000,0 1 171,0 1 790,0 2 159,0  

MWK, Mechelen 2 821,0 2 097,0 2 000,0 2 915,0 4 131,0 4 866,0 4 536,7 

Mol Ski 1 128,0 839,0 603,9 764,0 1 056,2 530,9 386,9 

SBDD, Tielrode 1 128,0 839,0 600,0 713,2 1 604,0 1 484,0 1 323,0 

Skibo, Avelgem 
     

 930,9 

SWK, Schoten 
 

2 097,0 2 000,0 
  

  

Terhills Cablepark, 

Dilsen      
 1 706,7 

VVW-Aqua Ski, Geel 
     

 1 545,9 

VVW-Clothilde, Puurs 1 128,0 839,0 800,0 
  

  

VVW-Gierle 2 821,0 2 097,0 2 000,0 2 157,0 2 377,0 2 900,0 2 689,1 

VVW-Grimbergen 
  

2 000,0 410,3 
 

  

VVW-Grobbendonk 
    

1 014,0  681,5 

VVW-Hasselt-Kuringen 1 128,0 2 097,0 2 000,0 
 

573,0   

VVW-Waesmeer, 

Temse 
838,0 839,0 800,0 744,8 1 482,0 1 338,0 1 041,4 

WAP, Maaseik 889,5 839,0 800,0 1 058,0 1 842,0 1 956,0 2 234,1 

West-Vlaams 

Showteam 
2 821,0 2 097,0 2 000,0 2 024,0 2 501,0 2 301,0 1 800,9 

Totaal 21 472,5 21 391,0 23 203,9 20 750,2 30 590,1 31 211,9 29 000,0 

Aantal clubs / met 

subsidies 
12 15 16 14 15 12 15 

Gem. subsidiebedrag 

per club 
1 789,4 1 426,1 1 450,2 1 482,2 2 039,3 2 601,0 1 933,3 
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In bovenstaande tabel en onderstaande grafiek kan je terugvinden hoeveel subsidies elke 

club ontvangen heeft. Dit zijn niet de maximale subsidies waar ze recht op hebben. Indien dit 

bedrag niet gelijk is, wordt deze cel aangeduid in het groen.  

Vermits we de clubs in 2016 nog niet hebben uitbetaald, hebben we voor 2016 de maximale 

subsidies toegevoegd. 

 

 
 

 

 

Als we de evolutie bekijken van de subsidies per club, dan merken we enerzijds een daling bij 

de meeste clubs tussen 2010 en 2012. In 2013 merken we een daling van het totale budget, 

maar werden de subsidies beter verdeeld dankzij het puntensysteem. 

 

Voor de olympiade 2013-2016 hebben we een hoger subsidiebedrag aangevraagd. Met de 

komst van de kabelbanen en de promotie bij de huidige clubs trachten we immers steeds 

meer clubs te bereiken, met als gevolg dat het budget per club steeds meer zal krimpen. 

 

Doordat in 2014 slechts 1 club extra heeft ingeschreven voor het label en in 2015 

verschillende clubs uit het project zijn gevallen, konden de clubs deze jaren rekenen op een 

recordsubsidie. 

In 2016 hebben terug meerdere clubs ingetekend voor het project, waardoor de gemiddelde 

subsidie per club terug gedaald is. 

 €
 2

1
.4

7
2

,5
3

  

 €
 2

1
.3

9
1

,0
0

  

 €
 2

3
.2

0
3

,8
6

  

 €
 2

0
.7

5
0

,2
2

  

 €
 3

0
.5

9
0

,1
1

  

 €
 3

1
.2

1
1

,9
0

  

 €
 2

9
.0

0
0

,0
0

  

 € -    

 € 5.000,00  

 € 10.000,00  

 € 15.000,00  

 € 20.000,00  

 € 25.000,00  

 € 30.000,00  

 € 35.000,00  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Totaal subsidiebedrag 

Totaal subsidiebedrag 

 €
 1

.7
8

9
,3

8
  

 €
 1

.4
2

6
,0

7
  

 €
 1

.4
5

0
,2

4
  

 €
 1

.4
8

2
,1

6
  

 €
 2

.0
3

9
,3

4
  

 €
 2

.6
0

0
,9

9
  

 €
 1

.9
3

3
,3

3
  

 € -    

 € 500,00  

 € 1.000,00  

 € 1.500,00  

 € 2.000,00  

 € 2.500,00  

 € 3.000,00  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gemiddeld bedrag per club 

Gem. bedrag per club 



 

84 

Naar de volgende olympiade zullen er zeker 4 clubs bijkomen, waardoor de gemiddelde 

subsidies nog zullen dalen. 

 

9.1.6. Verdeling v/d aanvaarde en gebruikte bestedingsmogelijkheden 

In ons reglement is een overzicht opgenomen met de mogelijke bestedingsmogelijkheden. In 

de grafieken hieronder is het overzicht terug te vinden van de uitgaven die onze clubs 

gedaan hebben in 2015 (de uitgaven in 2016 kunnen we nog niet meegeven daar de clubs 

deze kunnen indienen tot 1/12/2016). 

 

 

 

 

48% 

10% 

9% 
3% 

1% 

27% 

1% 1% 0% 

Verdeling budget naargelang aanvaarde bestedingsmogelijkheden in  

2015 

Aankoop skimateriaal  

Officiële lonen trainers 

Verplaatsingsvergoeding  

Folders & promotie-materiaal 

Lidgeld trainersvere-niging 

brandstof / huur boot 

promotie-wedstrijden 

organisatie-taxen wedstrijden 

huur sportzaal 

12 

0 1 

5 

1 0 

6 

0 0 0 

10 

5 

1 1 
0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

A
a

n
k

o
o

p
 s

k
im

a
te

ri
a

a
l 

 

A
a

n
k

o
o

p
 m

a
te

ri
a

a
l 

G
F

2
S

 

O
ff

ic
ië

le
 l

o
n

e
n

 t
ra

in
e

rs
 

V
e

rp
la

a
ts

in
g

sv
e

rg
o

e
d

in
g

  

F
o

ld
e

rs
 &

 p
ro

m
o

ti
e

-…
 

V
T

S
-c

u
rs

u
ss

e
n

  

Li
d

g
e

ld
 t

ra
in

e
rs

ve
re

-n
ig

in
g

 

b
ij

sc
h

o
li

n
g

e
n

 

In
st

ru
ct

ie
-m

a
te

ri
a

a
l …

 

V
a

a
rb

e
w

ij
s 

b
ra

n
d

st
o

f 
/ 

h
u

u
r 

b
o

o
t 

p
ro

m
o

ti
e

-w
e

d
st

ri
jd

e
n

 

o
rg

a
n

is
a

ti
e

-t
a

xe
n

 …
 

h
u

u
r 

sp
o

rt
za

a
l 

Aantal clubs die bij deze 

bestedingsmogelijkheid subsidies 

hebben ingediend in 2015 

0,00 € 

5.000,00 € 

10.000,00 € 

15.000,00 € 

20.000,00 € 

25.000,00 € 

A
a

n
k

o
o

p
 s

k
im

a
te

ri
a

a
l 

 

A
a

n
k

o
o

p
 m

a
te

ri
a

a
l 

G
F

2
S

 

O
ff

ic
ië

le
 l

o
n

e
n

 t
ra

in
e

rs
 

V
e

rp
la

a
ts

in
g

sv
e

rg
o

e
d

in
g

  

F
o

ld
e

rs
 &

 p
ro

m
o

ti
e

-…
 

V
T

S
-c

u
rs

u
ss

e
n

  

Li
d

g
e

ld
 t

ra
in

e
rs

ve
re

-n
ig

in
g

 

b
ij

sc
h

o
li

n
g

e
n

 

In
st

ru
ct

ie
-m

a
te

ri
a

a
l 

tr
a

in
e

rs
 

V
a

a
rb

e
w

ij
s 

b
ra

n
d

st
o

f 
/ 

h
u

u
r 

b
o

o
t 

p
ro

m
o

ti
e

-w
e

d
st

ri
jd

e
n

 

o
rg

a
n

is
a

ti
e

-t
a

xe
n

 …
 

h
u

u
r 

sp
o

rt
za

a
l 

Totaal aanvaarde onkosten per 

bestedingsmogelijkheid in 2015 



 

85 

De grootste bestedingsmogelijkheid is de aankoop van skimateriaal, gevolgd door 

verplaatsingsvergoedingen en brandstof / huur boot. 
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9.2. Gegevensanalyse 

De meeste gegevens werden reeds besproken in de rubriek gegevensverzameling. 

 

9.2.1. SWOT analyse 

STRENGTHS WEAKNESSES 

 meer en betere contacten met de clubs 

 meer op de hoogte van de werking van 

de clubs (actieve trainers, activiteiten,..) 

  de clubs meer aanmoedigen om deel te 

nemen aan bepaalde projecten 

 de clubs zijn gemotiveerd om trainers te 

vormen en bijscholingen te volgen 

 door de verplichte criteria moeten de 

clubs al hun waterskiënde leden 

doorgeven. 

 meerdere clubs bieden wekelijks 

trainingen aan en hebben een echte 

jeugdwerking 

 

 sommige "kleinere" clubs dreigen 

overbelast te worden 

 we moeten op de hoede blijven omdat 

enkelingen de reglementen proberen te 

omzeilen 

 

OPPORTUNITIES THREATS 

 dankzij het JSL kunnen we bij "nieuwe" 

clubs/bestuurders gemakkelijker 

aantonen wat de federatie doet voor de 

clubs 

 de clubs overtuigen om deel te nemen 

aan -voor hen- nieuwe projecten 

 in of uitstap van een grote club heeft 

veel invloed op de volledige resultaten 

 als het project (met steun van Sport 

Vlaanderen) wegvalt hebben de clubs 

verwachtingen die we niet kunnen 

waarmaken 

 

 

9.2.2. Behoeftes 

Sinds enkele jaren kunnen onze clubs subsidies ontvangen voor jeugdsport. Zij rekenen op 

deze subsidies om hun jeugdsport werking verder uit te bouwen.  
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9.3. Doelstellingen 

 Ter info: deze doelstellingen zijn eveneens terug te vinden in het Excel document  

"Beleidsplan 2017-2020". 

 

SD 12 Ledenwerving: We willen tegen eind 2020 een stijging van minstens 15% van het 

aantal jeugdleden t/m 18 jaar t.o.v. het referentiejaar in 2015. 

 

Doelstelling: 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totaal aantal jeugdleden  
906 

 
 

  1042 

100% 
 

 

  115% 

 

Evaluatie: 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totaal aantal jeugdleden  
906 929 878    

100% 103% 97%    

 

OD 12.1 Ledenwerving in jeugdsportclubs - we willen tegen het eind van deze olympiade 

een stijging van minstens 15% van het aantal jeugdleden t/m 18 jaar (binnen het 

jeugdsportproject)  t.o.v. het referentiejaar in 2015. 

 

Doelstelling: 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totaal aantal jeugdleden aangesloten in een 

jeugdsportclub 

604 
 

 

  695 

100% 
 

 

  115% 

 

Evaluatie: 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totaal aantal jeugdleden aangesloten in een 

jeugdsportclub 

604 718 681    

100% 119% 113%    

 

SD 13 We wensen tegen het eind van de olympiade een stijging van het aantal clubs die 

het jeugdsportlabel behalen met minstens 4 club t.o.v. het referentiejaar 2016. 

 

Aangepaste doelstelling SD 13 We wensen tegen het eind van de olympiade een 

stijging van het aantal clubs die het jeugdsportlabel behalen met minstens 5 club t.o.v. het 

referentiejaar 2016. 

 

OD 13.1 We wensen een jaarlijkse stijging van het aantal clubs die het jeugdsportlabel 

behalen met minstens 1 club t.o.v. het referentiejaar 2016. 

 

Doelstelling: 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal deelnemende clubs 15 16 17 18 19 
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Aangepaste doelstelling OD 13.1 We wensen tot 2019 een jaarlijkse stijging van het 

aantal clubs die het jeugdsportlabel behalen met minstens 1 club t.o.v. 2017, daarna willen 

we een behoud van het aantal clubs. 

 

Doelstelling: 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal deelnemende clubs 15 18 19 20 20 

 

Evaluatie: 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal deelnemende clubs 15 18    

 

OD 13.2 We wensen een jaarlijkse stijging van het aantal clubs die wekelijkse trainingen 

organiseren met minstens 1 club t.o.v. het referentiejaar 2016. 

 

Doelstelling: 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal clubs met trainersproject 10 11 12 13 14 

 

Evaluatie: 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal clubs met trainersproject 10 11    

 

OD 13.3 We wensen tussen 2016 en 2020 een jaarlijkse stijging van 5 % van het aantal 

jongeren die deelnemen aan het trainersproject. 

 

Doelstelling: 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal clubs met trainersproject 116 121,8 127,6 133,4 139,2 

100% 105% 110% 115% 120% 

 

Evaluatie: 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal clubs met trainersproject 116 133    

100% 115%    

 

OD 13.4 We wensen tegen het eind van de beleidsperiode een stijging van het aantal 

actieve jeugdsporttrainers met 10% t.o.v het referentiejaar 2016. 

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal actieve initiators waterski 45 57    

Aantal actieve B/A-trainers waterski 26 23    

Aantal actieve jeugdsporttrainers 71 80   78 
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9.4. Strategische planning 

De strategische planning kan je terugvinden in het Excel document "Beleidsplan 2017-2020". 

 

 

9.5. Evaluatie 

De evaluatie van deze beleidsperiode kan je terugvinden in het document "Evaluatie - FO 

Jeugdsport". 
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10. BELEIDSFOCUS LAAGDREMPELIG SPORTEN 
 

10.1. Gegevensverzameling 

Ter informatie, bij de G-sporters is er niet echt het onderscheid tussen waterski en 

wakeboard. Zeker bij zitskiërs is het onderscheid klein, al naargelang op welke plank of 

board men het zitje monteert. In heel dit dossier spreken we dus enkel over waterski, terwijl 

we het geheel bedoelen van waterski, wakeboard, kneeboard en voor de allerzwaksten zelfs 

het varen in een band (al zijn deze laatste 2 minder beoefend). 

 

10.1.1. Initiatiedag versus standaard werking 

Gezien de specifieke begeleiding en de nood aan specifiek materiaal starten alle G-sporters 

bijna altijd via een initiatiedag. Die dag wordt aangekondigd op de kalender/facebook/… en 
staat open voor alle kandidaten. Er wordt voor een aangepaste boot gezorgd, voldoende 

medewerkers en aangepast materiaal gezorgd.  

 

Anderzijds zijn er wel een aantal G-sporters die gewoon lid zijn in een club. Wanneer ze hun 

eigen materiaal hebben en de juiste personen in de club kennen om hen te begeleiden, dan 

evolueren ze vanzelf naar de standaard clubwerking. Dit aanzien we dan ook als de ideale 

situatie, dat deze mensen zo zelfstandig mogelijk hun sport kunnen beoefenen waar en 

wanneer zij het wensen, zonder afhankelijk te zijn van georganiseerde initiatiedagen. 

 

Veel hangt af van de aard van de beperking van de persoon, van zijn ervaring, de nood aan 

aangepast materiaal, de mensen die de persoon kent, …  
 

10.1.2. Organisatie van een initiatiedag  

Om een initiatiedag voor G-sporters te organiseren, hebben we altijd de medewerking van 

de clubs nodig.  

 

Om een initiatiedag te organiseren zijn er meerdere zaken van belang bij de keuze van 

waar/wanneer kan deze doorgaan: 

 Bij voorkeur een gesloten watervlak of een rustig kanaal/rivier zonder al te veel extra 

verkeer of stroming. Als iemand in de Schelde valt als daar in de buurt ook een groot 

vrachtschip passeert, dan is dat behoorlijk eng voor wie dat nog niet gewend is. Hoe 

meer scheepvaartverkeer, hoe meer golfslag, dus ook hoe moeilijker het skiën is. 

Voor meer ervaren skiërs hoeft dit echter geen onoverkomelijk probleem te zijn. Zo 

heeft bijvoorbeeld Costa Zela (langs de Schelde) het laatste jaar regelmatig met 

enkele meer ervaren G-sporters binnen hun reguliere werking geskied. 


