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2. BASIS OPDRACHT 1 - TOTAALAANBOD VAN 
 COMPETITIE  TOT RECREATIE 
 

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

maatschappelijk toegankelijk sportbeleid een totaalaanbod van competitieve tot recreatieve 

sportbeoefening organiseren. 

 

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

blootvoeten en wakeboard minimum een behoud van het aantal promotionele wedstrijden 

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

 

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

aantal promotiewedstrijden en een behoud van het gemiddeld aantal deelnemers per 

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

 

Klassiek 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal promotiewedstrijden 4 6 6 5 0 

Totaal aantal verschillende deelnemers 25 26 27 33 0 

Gemiddeld aantal deelnemers per stop 16 17 14 9,5 0 

 

In 2019 werd een wedstrijd minder georganiseerd, maar is het aantal verschillende 

deelnemers gestegen. Het gemiddeld aantal deelnemers per stop is dan weer gedaald. Enkel 

de laatste stop waren er 18 deelnemers. 

 

Als gevolg van de lock down (voorjaar 2020) zagen minder clubs een mogelijkheid om een 

promotionele wedstrijd te organiseren. Toch konden we in het voorjaar 3 clubs overtuigen 

deze toch te organiseren, maar desondanks hebben we toch al deze wedstrijden moeten 

annuleren. 

 

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

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

2016. 

 

Promotiewedstrijden Racing BK andere Totaal 

2016 7 1 8 

2017 9 1 10 

2018 7 2 9 

2019 6 1 7 

2020 2 (9 gepland) 0 (3 gepland) 2 (12 gepland) 
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In 2019 werden 7 wedstrijden georganiseerd waaraan een reeks "beginnelingen" is 

gekoppeld. In 2020 stonden er zelfs 9 BK-wedstrijden met daarnaast nog 3 recreatieve 

wedstrijden op de planning. Deze werden praktisch allemaal geannuleerd, uitgezonderd 2 

wedstrijden in Beringen.  

 

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

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

ondersteunen.  

 

Om de teams te motiveren hebben we voor elk 

team een pagina gemaakt op onze website. De 

teams moeten de informatie wel zelf up to dat 

houden.  

 

 

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

wedstrijd/contest wakeboard organiseren. 

 

Wakeboard 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal promotiewedstrijden (wakeboard boot) 0 2 3 0 0 

Aantal promotiewedstrijden (wakeboard kabel) 0 0 3 5 0 

 

In 2017 hebben we op recreatief niveau wakeboard achter de boot 

gecombineerd met wakeboard aan de kabel. De deelnemers werden 

aangemoedigd om aan beide stops deel te nemen, ongeacht de 

eigen voorkeurdiscipline. Dit bleek niet zo een goed te werken, 

waardoor we in 2019 de disciplines terug opgesplitst hebben. 

 

Alle kabelbanen zijn zeer enthousiast over deze wedstrijden en 

hebben dus elk een stop georganiseerd in 2019. Ook in 2020 werd in 

elk kabelpark een Hyperlite Rookie tour stop gepland.  

De wedstrijden in het voorjaar werden wegens de lock-down verzet 

naar een latere datum, waardoor er toch nog 4 van de 5 wedstrijden konden doorgaan. 

 

Wakeboard achter de boot kende in 2020 geen wedstrijden. Deze discipline heeft er extra 

onder de corona-beperkingen geleden. Voor een goede golf is het hier de gewoonte om met 

veel mensen tegelijk in de boot te gaan. Door de corona-beperkingen mocht dit echter heel 

vaak niet, dus is er bij deze discipline opvallend meer geannuleerd dan bij onze andere 

disciplines. 

  

https://www.waterski.be/racing/teams
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OD 1.4 BAR - Voor de discipline blootvoeten willen we een jaarlijkse stijging van het aantal 

deelnemers aan boomwedstrijden met 10%. 

 

Blootvoeten - doelstelling 2016 2017 2018 2019 2020 

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

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

 

Blootvoeten 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal boomwedstrijden 4 4 6 5 0 

Totaal aantal verschillende deelnemers 13 17 18 18 0 

Aantal verschillende clubs waartoe de deelnemers 
behoren 

4 6 9 3 0 

Gemiddeld aantal deelnemers per stop 6,7 7,5 5,5 6,5 0 

Jaarlijkse stijging van het gem. aantal deelnemers per 
stop 

100% 112% 82% 97% 0% 

 

Begin 2020 werden er ondanks de lock down toch enkele promowedstrijd BAR op de 

planning gezet, maar ook deze werden allemaal geannuleerd. We hopen in 2021 op een 

beter jaar, maar momenteel wordt er nog niet veel ingepland door de onzekere situatie. 

De commissie blootvoeten heeft ook een extra zware beperking: namelijk het gebrek aan 

geschikte watervlakken. Sinds enkele jaren is er één nieuw geschikt watervlak, maar daar 

hebben we al jaren problemen met het gemeentebestuur. Bij de hernieuwing van de 

vergunning in 2020 zijn de blootvoeters al maar te laat kunnen opstarten hierdoor, en op dit 

moment lijkt het erop dat ook in 2021 het gemeentebestuur onvoldoende medewerking zal 

verlenen om de vergunning tijdig in orde te krijgen. 

 

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. 

 

We proberen zoveel mogelijk samen te werken met de Belgische Federatie (KBWSF) en onze 

Waalse vleugel. Dit is niet altijd even gemakkelijk, maar de samenwerking verbetert 

langzaam aan. 

Vanuit Waterski Vlaanderen proberen we de clubs zo goed mogelijk te begeleiden bij het 

organiseren van wedstrijden. 

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

 Vanaf 2020 zal het “Event Management System“ gebruikt worden voor het 

organiseren van wedstrijden, inschrijven van skiërs,… Wij zullen onze clubs en leden 

hier zo goed mogelijk in begeleiden. 
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OD 2.2 Gedurende de volgende olympiade willen we de individuele topsporters (zowel 

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

 

Reeds sinds vele jaren is er een systeem dat internationale atleten een kleine financiële 

ondersteuning biedt. Dit was echter zonder concreet reglement en werd eerder arbitrair 

vastgelegd. Dit hebben we eind 2019 kunnen hervormen tot een duidelijk nieuw concept dat 

voor iedereen helder en onbetwistbaar is. 

Jammer genoeg blijven wij altijd vasthangen aan de beperking die de overheid heeft 

opgelegd, namelijk dat enkel olympische sporten topsport-ondersteuning kunnen krijgen. 

Hoe frappant is het wel niet dat onze topsporters blij zijn als ze eens €300 krijgen omdat ze 

gaan deelnemen aan een EK? Als we dat vergelijken met de massale budgetten naar andere 

sporten, dan blijft dat schrijnend. 

 

Financiële ondersteuning 

Elke BK-winnaar (jeugd & open) uit zijn reeks, die in aanmerking komt om deel te nemen aan 

het EK, krijgt de kans om naar het EK te gaan en wordt door Waterski Vlaanderen 

ondersteund t.w.v. het inschrijvingsgeld. 

Bovenop het inschrijvingsgeld is er voor de categorieën "jeugd" en "open" een premie voor 

het behalen van een finaleplaats en een extra premie voor het behalen van een 

podiumplaats. Deze premie voor de podiumplaatsen is er ook voor masters. (meer info op 

onze website).  

 

Vermits er geen EK of WK werd georganiseerd in 2020, hebben zullen we hier in 2021 mee 

van start gaan. 

 

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. 

 

Teamkledij 

 We willen op een EK/WK meer naar buiten komen als “Team 

Belgium”. Vanaf 2020 is het voorzien om elke deelnemer die in zijn 

discipline geselecteerd werd om deel te nemen aan het EK of WK 

jaarlijks een kledij pakket van Team Belgium te geven (meer info op 

onze website). Vermits er geen EK of WK werd georganiseerd in 

2020, hebben zullen we hier in 2021 mee van start gaan. 

 

Selectie trainingen 

Sinds 2019 zijn we gestart met selectietrainingen voor onze jeugd: 

de talent teams. In 2019 was er het yout talent team cable 

wakeboard. Dat was zo’n groot succes, dat we in 2020 dit niet enkel hebben doorgetrokken 

naar een 2e groep in het cablewakeboard, de juniors, maar ook naar enkele andere 

https://www.waterski.be/federatie/competitie/wedstrijd-ondersteuning/#breadcrumb
https://www.waterski.be/federatie/competitie/wedstrijd-ondersteuning/#breadcrumb
https://www.waterski.be/federatie/competitie/teamkledij/#breadcrumb
https://www.waterski.be/federatie/competitie/teamkledij/#breadcrumb
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disciplines. In 2020 hebben we al deze trainingen kunnen laten doorgaan. Daar zowel de 

clubs als de geselecteerde jongeren hier heel positief over waren, zal dit naar volgende jaren 

toe nog verder uitgewerkt worden. 

 

Om deze geselecteerde jongeren, alsook de trainers extra erkenning te geven, hebben we 

hen elk een pagina op onze website gegeven. Deze zijn terug te vinden via de QR-codes bij 

de disciplines. We voorzien ook textiel zoals een t-shirt en een hoodie. En per discipline 

hebben we een logo ontworpen dat we op het textiel voorzien, op affiches kunnen 

gebruiken, etc … 

 
 

Alle informatie over deze teams is terug te vinden op onze website: 

 Youth en junior talent team kabel 

 Talent team wakeboard boot 

 Youth talent team TOU 

 Belgisch showteam 

 

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

Vlaams grondgebied organiseren. 

 

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

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

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

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

 

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

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

werd voorgesteld – waar ook de blootvoeters op trainen - maar de omgevingsvergunning 

geraakt niet rond. Zoals heel vaak in onze sport, houden steden en gemeentes niet veel 

rekening met onze behoeftes. Wij hebben heel veel oppervlakte nodig in verhouding met 

het aantal deelnemers. En dan kiezen ze vaak voor andere alternatieven die meer geld 

opbrengen, zoals vakantiehuisjes. Zolang dat niet in orde is, heeft Vlaanderen geen geschikte 

locatie voor deze competitie.  

https://www.waterski.be/kabelwakeboard/talent-teams-cable/#breadcrumb
https://www.waterski.be/wakeboard/talent-team-wakeboard-boat/#breadcrumb
https://www.waterski.be/klassiek/youth-talent-team/#breadcrumb
https://www.waterski.be/show/teams/belgisch-showteam/#breadcrumb
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3. BASIS OPDRACHT 2 -  
 KADEROPLEIDING & BIJSCHOLING 
 

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

maatschappelijk toegankelijk sportbeleid kaderopleiding en bijscholing organiseren voor de 

sporttechnische verantwoordelijken en trainers van de unisportfederatie en de aangesloten 

sportclubs, samen met of in samenspraak met de VTS. 

 

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

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

 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal geplande brevettendagen 24 32 33 34 24 24 

Aantal geannuleerde brevettendagen 8 8 9 12 6 9 

Aantal georganiseerde brevettendagen 16 24 24 22 18 15 

 

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 

externen. Ondanks het moeilijker jaar werden maar 9 van de 24 brevettendagen 

geannuleerd.  

 

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

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

 

 
Boot Kabel 

 
Golven Wakes Golven Wakes 

 
1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e 

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

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

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

2018 172 41 29 7 90 36 14 4 28 3 13 0 33 16 16 7 

2019 82 16 12 7 48 18 16 7 70 6 12 6 76 25 24 5 

2020 32 23 18 4 20 6 5 5 8 8 8 1 110 79 78 41 

 

 
Totaal golven/wakes boot Totaal golven/wakes kabel Totaal 

2015 270 194 464 

2016 349 307 656 
2017 330 442 772 

2018 393 116 509 

2019 206 224 430 

2020 113 333 446 
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Het is niet altijd gemakkelijk om het aantal afgenomen brevetten jaarlijks te vergelijken. Er 

worden brevetten afgenomen in onze clubs, maar daarnaast worden ook brevetten 

afgenomen op kampen georganiseerd door kabelbanen, Sportievak en Sport Vlaanderen. 

Deze laatste groepen nemen het grootst aantal brevetten af. Indien we dan gegevens niet 

doorkrijgen, krijgen we een volledig vertekend beeld. 

In 2020 kregen we geen lijsten van afgenomen brevetten van Sport Vlaanderen, Sport ievak 

en Lakeside.  

 

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 34 24 24 

Aantal geannuleerde brevettendagen 8 8 9 12 6 9 

Aantal georganiseerde brevettendagen 16 24 24 22 18 15 

Aantal brevettendagen (< 3 deelnemers) 4 4 2 2 2 1 

Aantal brevettendagen (>= 3 deelnemers) 12 20 22 20 16 14 

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

75% 83% 92% 91% 89% 93% 

 

Zoals hierboven reeds gezegd zijn we, ondanks de omstandigheden, tevreden met het aantal 

georganiseerde brevettendagen. Bovendien was er maar 1 brevetten dag waar minder dan 3 

deelnemers waren. 
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SD 4 De volgende beleidsperiode willen we minstens 5 trainerscursussen aanbieden. 

 

 

2017 2018 2019 2020 

Aantal georganiseerde cursussen    
 

initiator waterski & wakeboard 1 1 1 1 

 initiator waterski & wakeboard boot 
  

1 1 

 initiator waterski & wakeboard kabel 
  

1 1 

trainer B waterski 0 0 0 1 

totaal aantal deelnemers aan de cursus    
 

initiator waterski & wakeboard 10 14 15 9 

 initiator waterski & wakeboard boot 
  

8 4 

 initiator waterski & wakeboard kabel 
  

7 5 

trainer B waterski 0 0 0 3 

 

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

initiatorcursus met minimum 10 deelnemers. 

 

Eind 2018 werd de cursus initiator waterski splitsing goedgekeurd in de denkcel en vanaf 

2019 werd de cursus "initiator waterski kabel" en "initiator waterski boot"  aangeboden. 

Het nieuwe systeem valt bij zowel kabel als boot in de smaak. Module 1 en 2 worden 

overschrijdend gegeven. Module 3 afzonderlijk, maar wel op een andere datum zodat skiërs 

die zowel aan boot als aan kabel willen deelnemen dit ook kunnen. 

 

 
 

In 2020 hebben we de naam van onze federatie aangepast naar Waterski en Wakeboard 

Vlaanderen en zal vanzelfsprekend ook de naam de cursussen mee veranderen naar 

“initiator waterski en wakeboard boot” en “initiator waterski en wakeboard kabel”.  

 

Normaal gezien zou de cursus gegeven worden tijdens de eerste week van de paasvakantie 

in 2020. Als gevolg van de lock down hebben we dit moeten annuleren en hebben we 

modulen 1 en 2 verplaatst naar het najaar. Module 3 en 4 worden in de paasvakantie 2021 

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

trainer B waterski per olympiade. 

 

De cursus trainer B waterski zou in het voorjaar 2020 van start gegaan zijn, maar ook deze 

werd geannuleerd. We hebben uiteindelijk zoveel mogelijk lessen online gegeven al in 2020, 

maar de meer praktische vakken kunnen pas gegeven worden van zodra we hier de 

toestemming voor krijgen van de overheid. 

 

 

SD 5 WSV zal gedurende de volgende olympiade voor de trainers, bestuursleden en 

juryleden voldoende bijscholingen organiseren. 

 

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

hebben om minimum 1 sporttechnische bijscholing per maand te volgen. 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal bijscholingen 7 8 9 3 4 (v/d7) 

Totaal aantal deelnemers  138 98 114 31 53 

Gemiddeld aantal deelnemers per 
bijscholing 

20 12 12 10 18 

 

In 2020 stonden 7 bijscholingen op de planning. Spijtig genoeg hebben we er 3 van moeten 

aflassen daar dit meer praktijgerichte bijscholingen waren. De theoretische bijscholingen 

werden online gegeven.  

In het begin was dit een beetje zoeken, maar het schept mogelijkheden die we voordien niet 

hadden. Zo hebben we lesgevers kunnen aantrekken die in Amerika wonen en die we anders 

nooit zouden gevraagd hebben. 

 

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

onze clubs 

 

 
bijscholing Aantal deelnemers 

2016 
Time Management annulatie 

Een hedendaags trainersbeleid 3 

2017 Time Management & efficiënt werken in sportclubs 6 

2018 GDPR & Verenigingswerk 7 

2019 Verenigingswerk 59 

2020 Blauwalgen  15 

 

In 2020 hebben we de administratieve bijscholing kunnen koppelen aan de Algemene 

Vergadering, met in de voormiddag onze AV, dan een lunch/receptie, en aansluitend deze 

bijscholing. We hadden geluk dat deze nog net is doorgegaan juist voor de lock down. We 
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hebben dit bewust willen koppelen op dezelfde dag en locatie omdat dit toch wel een thema 

is waar elke club baat bij heeft. Dit maakt dat een heel aantal van onze clubbestuurders zijn 

gebleven om deze te volgen. Deze bijscholing was een samenwerking tussen ons, Sport 

Vlaanderen, andere federaties, …  

 

OD 5.3 Tegen het eind van de beleidsperiode zullen we in elke discipline min 1 opleiding 

voor juryleden georganiseerd hebben.  

 

 
bijscholing 

 
2016 / 

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

2018 Wakeboard  13/04/2018 

Show 15/05/2018 

2019 DIT, TOU, CAB-TOU 29/03/2019 

Show - Swivel 27/07/2019 

Cable wakeboard & wakeskate 21-22/09/2019 

2020 ‘/  

 

In 2020 stonden verschillende bijscholing ingepland, maar deze hebben we allemaal moeten 

annuleren daar de lesgevers uit het buitenland kwamen. Zo waren er normaal gezien 2 

juryseminars voor cable wakeboard gepland. Die zijn nog 2 keer herpland, maar toch niet 

kunnen doorgaan. Ook in andere discplines waren er al vage plannen, maar die nooit 

concreet zijn uitgewerkt door corona. 
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4. BASIS OPDRACHT 3 - BEGELEIDING

 AANGESLOTEN CLUBS & KWALITEITSZORG 
 

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

maatschappelijk toegankelijk sportbeleid aantoonbare inspanningen leveren voor de 

sporttechnische, bestuurlijke, administratieve, sportpromotionele, sportmedische en ethische 

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

 

 

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

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

begeleiding aan te bieden. 

 

Onderstaande tabel geeft de evaluatie van de onderstaande Operationele doelstellingen 

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

 

Clubs met een jeugdsportlabel.   

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

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

Indien de club een persoonlijk gesprek heeft gehad. ok 

 
     

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Barefoot Beach Lommel ok ok ok ok ok  

BWSV, Beernem ok ok   ok   

BWSC, Beringen   ok ok   Ok 

Costa Zela ok ok     Ok 

Goodlife Cablepark ok ok ok ok   

GWV, Genk ok         

Hoge Dijken ok       Ok 

HYAC, Hasselt           

IWV, Izegem ok ok   ok   

Kuurne     ok     

Lakeside Paradise ok ok ok ok Ok 

Lommel Ski ok ok     Ok 

Lumma Ski           

Maasmasters           

Mol Ski ok   ok     

MWK, Mechelen ok ok ok ok Ok 

MWV, Maasland           

O'Douce ok     ok   

Orka Waterskiclub Zingem       ok   

RHYC, Hasselt   ok       

RNV, Vilvoorde ok ok ok     
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Rupelmonde   ok       

Schuurkesbeekplas           

SBDD, Tielrode ok       ok 

Skibo ok        ok 

SWK, Schoten ok   ok    Ok 

Terhills Cablepark ok ok ok   ok 

The Outsider  ok   ok ok ok 

Volante (geen echte club)   ok       

VVW-Aqua Ski  ok     ok   

VVW-Clothilde   ok ok     

VVW-Dendermonde   ok       

VVW-Gierle ok ok ok ok ok 

VVW-Grimbergen ok ok ok ok  Ok 

VVW-Grobbendonk ok   ok     

VVW-Hasselt-Kuringen ok       Ok 

VVW-Kruibeke       ok   

VVW-Oeterski           

VVW-Olen ok         

VVW-Waesmeer ok         

VWSC, Viersel ok   ok     

Wake Up Cable (Antwerpen) ok   ok   ok 

Wake Up Cable (Gent)       ok   

WAP ok ok ok   ok 

Waregem Yachtclub ok     ok   

WVST, Jabbeke     ok   ok 

WSW Wante Ingelmunster ok ok       

Yachting Bree           

Wevelgem: potentiële kabelbaan     ok     

 

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

gesprek gehad hebben. 

 

In 2020 werden geen clubbezoeken ter plaatse georganiseerd, maar hebben we 

verschillende clubs online gesproken. Doordat we geen reistijd moesten voorzien, konden 

we gemakkelijker clubbezoeken inplannen. Ook onze clubs waren optimistisch over de 

manier van werken, waardoor we ook in de toekomst verschillende clubbezoeken online 

zullen blijven inplannen. 

 

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

persoonlijk gesprek gehad hebben. 

 

Niet alle clubs hebben effectief een clubbezoek gekregen.  

Enerzijds zijn er enkele clubs waar we wel meermaals persoonlijke contacten hebben gehad 

(telefonisch, persoonlijke begeleiding per mail, gezien & gesproken op wedstrijden , 

vergaderingen of andere evenementen, …): vb Maasmasters, Genk, Olen 
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Anderzijds zijn er enkele kleine clubs waar een persoonlijk bezoek / contact inderdaad niet is 

doorgegaan: vb Schuurkesbeekplas (9 leden) , Oeterski (24 leden), Bree (18 leden), …  

  

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. 

 

In 2020 is er geen nieuwe club bijgekomen, maar Terhills is overgenomen door een andere 

eigenaar. Hier hebben we vanzelfsprekend dan wel mee samengezeten, meerdere keren 

zelfs. 

 

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.  

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal dagverzekeringen 13 099 14 949 26.369 31 104 23651 

- op papier 
 

11 824 15781 16 263 4585 

- digitaal 1753 3125 10588 14 841 19066 

Aantal DV digitaal t.o.v. totaal DV 
 

22,81 % 40% 48 % 81% 

 

In 2020 moesten onze leden en later op het jaar ook niet-leden zich online registreren om te 

gaan sporten (zie veiligheidsmaatregelen covid-19). Dit maakt dat we dit jaar een enorme 

stijging hebben gezien in het online doorgeven van dagverzekeringen. Ons oorspronkelijke 

doel van 50% is hiermee zeker behaald. 

 

SD 7 Gedurende volgende beleidsperiode willen we op minstens 3 verschillende 

manieren het medisch en ethisch verantwoord sporten aanmoedigen. 

 

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

clubs die werken met GF2S.  

 

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

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

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

dat het daardoor moeilijk inventariseerbaar is. Het blijkt gelukkig wel groeien, ook in nieuwe 

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

ethisch of medisch verantwoord sporten organiseren. 

 

In 2020 werden geen ethische of medische bijscholingen gegeven. De bijscholing 

reddingstechnieken hebben we moeten annuleren wegens covid-19 en andere bijscholingen 

rond deze thema’s hebben we niet meer georganiseerd. 

 

Dit neemt niet weg dat we onze clubs en leden zijn blijven aanmoedigen bijscholingen rond 

dit thema te blijven volgen. Zo hebben we heb doorverwezen naar bijscholingen van Sport 

Vlaanderen, VSF, Ices, … Dit thema werd verder uitgewerkt op onze website, zodat onze 

clubs gemakkelijk een weg vinden naar deze bijscholingen:  

https://www.waterski.be/federatie/ethiek-gezondheid/#breadcrumb 

 

 

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. 

Eind 2020 werd de STAVAZA (kolom 4) opgemaakt van de wijzigingen, bij de harde 

indicatoren, t.o.v. de STAVAZA 2019 (kolom 2), weergegeven in het eerste kader.  

Het 2e kader geeft de volledige STAVAZA weer.  

 

Gewijzigde harde indicator 2019 Verduidelijking 2020 

2.1 profielen beheersorgaan 1 pt. Geen evaluatie bestuursprofielen gebeurd. 
0,75 
ptn. 

2.2 vergaderprocedures 0,5 ptn. Opname toezichthoudende rol voorzitter. 1 pt. 

3.3 onverenigbaarheid 

bestuursmaandaat 
0 ptn. Opname van gevraagde onverenigbarheden. 

1 pt. 

 

3.4 directie 
(taken/verantw./behoegdheid) 1 pt. Dient duidelijker omschreven te worden. 

0,33 
ptn. 

 

https://www.waterski.be/federatie/ethiek-gezondheid/#breadcrumb
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3.6 goedkeuring AV 
meerjarenbeleid 1 pt. Jaarplan vergeten goed te keuren. 0,67 

ptn. 

3.9 gedragscode 1 pt. AV niet in kennis gesteld. 0,75 

ptn. 

3.10 belangenconflicten 0 ptn. Statutaire opname onthouding bij conflict. 0,33 
ptn. 

3.11 vergaderplan 1 pt. Onvolledige uitvoering. 0,50 

ptn. 

 

Harde indicator ok Haalbaar? 2017 2018 2019 2020 

1.1 nee ja ja ja ja ja  

1.2 nee ja ja ja ja ja  

1.3 nee ja ja deels ja ja  

1.4 nee ja ja ja ja ja  

1.5 nee ja ja ja ja ja  

1.6 nee ja ja deels ja ja  

1.7 nee ja ja nee ja ja  

1.8 nee ja ja nee ja ja  

1.9 nee ja nee nee ja ja  

2.1 nee ja nee deels ja deels  

2.2 nee ja nee deels deels ja  

2.3 ja ja nee deels nee nee  

2.4 nee nee nee nee nee nee  

2.5 ja ja ja ja ja ja  

2.6 ja ja nee ja ja ja  

2.7 nee ja ja ja ja ja  

2.8 ja ja ja ja ja ja  

2.9 nee ja nee ja ja ja  

3.1 ja ja ja ja ja ja  

3.2 nee ja nee ja ja ja  

3.3 nee ja nee nee nee ja  

3.4 nee ja ja ja ja deels  

3.5 nee ja nee nee nee nee  

3.6 nee ja nee deels ja deels 

3.7 nee ja ja ja ja ja 

3.8 nee ja nee nee nee nee 

3.9 nee ja nee deels ja deels 

3.10 nee ja nee nee nee deels 

3.11 nee ja ja ja ja deels 

 

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

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

 

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

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

werking. Ook hier is  een permanente monitoring aan de orde. 
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Eind 2020 werd de STAVAZA opgemaakt van de wijzigingen bij de zachte indicatoren. Het 

eerste kader bevat de verduidelijking t.o.v. de eindsituatie 2019. Het 2e kader geeft de 

volledige STAVAZA weer. We blijven permanent inspanningen leveren op deze indicatoren. 

 

Gewijzigde  zachte indicator 2020 niveau Verduidelijking 

7. beleid sociale verantwoordelijkheid 2 
Er wordt een permanente verantwoordelijkheid 
opgenomen bij “milieuvraagstukken”. 

12. klachtenprocedures 4 
Opname in het intern reglement naar Vlaams 

Sporttribunaal en eigen tuchtorgaan. 

 

Zachte   

indicator 

Niveau 
Haalbaar niveau Gerealiseerd 

Status 

 0  1  2  3  4 2017 2018 2019 2020 

1 x         4 2017 1 4 4 4 

2 x         4 2019 4 4 4 4 

3       x   3   3 3 3 3 

4 x         1   1 1 0 0 

5 x         4 2020 2 2 2 2 

6     x   
 

4 2019 2 2 2 2 

7 x         1   1 1 1 2 

8   x       4 2017 3 3 3 3 

9 x         4 2018 3 3 3 3 

10 x         2   0 0 0 0 

11   x       2 2020 1 1 1 1 

12   x       4 2018 2 2 2 4 

13       x   4   3 3 3 3 

14 x         1   0 0 0 0 

 

De harde indicator (1.7) over de remuneratie van de bestuursleden blijft, ook in 2020, 

ongewijzigd. Het bestuursmandaat binnen WSV is een kosteloos mandaat. Het uitoefenen op 

zich brengt dus op welke manier dan ook een geen enkel recht tot oorsprong die het opeisen 

van een vergoeding of enig ander voordeel in natura, noch een verplaatsingsonkost, in het 

kader van dit bestuursmandaat rechtvaardigt. Indien er zaken zouden uitgekeerd zijn aan 

bestuurders, dan betreft dit een terugbetaling van voorgeschoten goederen / diensten in het 

kader van de federatiewerking, en dus geen vergoeding voor geleverde prestaties ten 

persoonlijke titel van het bestuursmandaat.  

M.b.t. belangenconflicten, harde indicator (1.8), zijn er in 2020 geen belangenconflicten te 

rapporteren die betrekking hadden op de “in functie zijnde” bestuurders. Er zijn dus ook 

geen goedgekeurde besluiten bij eventuele belangenconflicten te vermelden.  

M.b.t. harde indicator 1.9 (rapportering afwijkingen t.o.v. de code), is de enige afwijking, ook 

in 2020, te melden m.b.t. harde indicator 2.4 (beperkte duurtijd mandaten). WSV kiest er 

voor, teneinde de continuïteit te garanderen, om geen maximale aaneengesloten 

zittingstermijn voor bestuurders op te nemen in haar statuten/interne reglement. Verder is 

het ook een (h)erkenning voor de geleverde inzet van bestuurders. Het blijft, ook binnen 
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onze organisatie, een continue zoektocht naar, maar vooral behoud van, vrijwillige 

medewerkers. Daarom wordt op dit vlak van de code afgeweken. 

Zowel voor de zachte, als de harde indicatoren is de vooruitblik terug te vinden in het nieuw 

beleidsplan (2021-2024).  
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5. BASIS OPDRACHT 4 - INTERNE & EXTERNE

 BELEIDS- & ORGANISATIECOMMUNICATIE 
 

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

maatschappelijk toegankelijk sportbeleid hun sportclubs en aangesloten leden informeren 

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

communicatie voeren en een informatieopdracht uitvoeren voor de Vlaamse overheid.  

 

 

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

informatie verstrekken via minstens 3 verschillende informatiekanalen. 

 

OD 9.1 De leden van WSV ontvangen jaarlijks een informatiebrochure. 

 

Vanaf 2019 krijgen onze leden een informatiebrief, die we samen met de lidkaart 

verstuurden. Op deze brief werden QR-codes gezet met een verwijzing naar onze website. 

 
 

Om deze doelstelling te behalen werden onderstaande acties uitgewerkt: 

 Adverteerders zoeken 

 Datums van evenementen en wedstrijden vastleggen (opmaak kalenders) 

 Affiches opmaken 

 Lidkaart opmaken en versturen naar de leden 

 

 

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

volledig vernieuwd hebben. 

 

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

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

Get Fit 2 Ski, showteams, kabelparken,... 
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OD 9.3 Op het einde van de olympiade heeft de vernieuwde website jaarlijks 10% meer 

bezoekers. 

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

bezoekers. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal bezoekers van de website 50.316 31.197 35.393 38.712 50.323 

Aantal bezochte pagina's 130.824 118.949 226.395 242.620 244.595 

Stijging van het aantal bezoekers t.o.v. 

2016 100% 62% 70% 77% 100% 

 

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

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

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

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

website met dezelfde statistische info kunnen vergelijken. 

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

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

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

In 2020 hebben we tijdens het thuiswerk extra werk gemaakt om de website nog beter te 

maken, duidelijker, .. .en dit heeft duidelijk geloond als we het aantal bezoekers bekijken. 

 

 

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

worden. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal nieuwsflashes verstuurd 9 12 11 23 16 

 

In 2020 werd er meer via de website gecommuniceerd, wat ook te zien is in de cijfers. 

 

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

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal geopende 
nieuwsflashes 

12.968 15.239 20.129 11.872 13.464 

Stijging van het aantal 

geopende nieuwsflashes 
39,5% 35,8% 55,8% 55,66% 54.19% 

 

 

In 2020 steeg het aantal inschrijvingen op onze nieuwsflash duidelijk. Vermoedelijk wilden 

meer mensen op de hoogte zijn van de corona-richtlijnen?  
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De procentuele stijging sinds 2018 heeft wellicht zijn oorzaak door de GDPR wetgeving. Nu 

mogen we enkel diegene aanschrijven die expliciet toestemming hebben gegeven. Zij zijn 

dus ook meer geïnteresseerd in de verstuurde berichten.  

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

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

kunnen maken die de mensen meer aanspreken. 

 

 

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

haar aangesloten clubs, commissies en provinciale comités. 

 

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

personeelslid deze vergadering bijwonen. 

 

 

2017 2018 2019 2020 

 

A B A B A B A B 

Provincies 
 

       

Antwerpen (+Vl-Brabant) 2 1 2 2 2 2 2 3 

Oost Vlaaanderen 2 1 1 1 1 0 0 0 

West Vlaanderen 1 1 0 0 0 0 0 0 

Limburg 3 0 2 2 2 2 0 0 

 
 

       

Wakeboard 0 0 0 0 1 1 0 0 

Kabel 1 1 1 1 1 3 2+ 3 

Klassiek 0 0 0 0 0 0 1 2 

G-sport 1 1 0 0 0 0 0 0 

Blootvoeten 4 0 2 0 2 1 1 1 

Racing 4 0 3 1 2 2 0 0 

Show 2 2 5 3 1 1 1 1 
A: aantal vergaderingen 

B: aantal aanwezigheden van personeel 

 

Als personeel zijn we op zo goed als elke commissie aanwezig geweest, indien deze is samen 

gekomen. De cel G-sport bestaat niet meer. Alle activiteiten hieromtrent worden door het 

personeel van Waterski Vlaanderen opgevolgd. 

 

De cel klassiek was volledig uit elkaar gevallen. We merken een groot verschil tussen de 

werking op Belgisch niveau – bij de officiële wedstrijden, en onze werking op Vlaams niveau 

– bij de niet-officiële, de laagdrempelige wedstrijden. Maar in 2020 is hier terug nieuw leven 

in geblazen. De oprichting van het youth talent team heeft hier ook een goede impuls 

gegeven om de clubs terug te doen beseffen dat er terug actiever initiatieven voor de jeugd 

moeten uitgewerkt worden. 
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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. 

 

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

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

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

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

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

‘luchtigere’ maar interessante thema’s zullen zien passeren. 

 

Elke aanwezige krijgt eveneens een overzicht mee van de besproken items op papier, met 

daarin een link naar onze website. 
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6. BASIS OPDRACHT 5 -  
 PROMOTIE VAN DE EIGEN SPORTTAK 
 

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

maatschappelijk toegankelijk sportbeleid de eigen sporttak promoten. 

 

 

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

onze sport promoten (6 in 2016). 

 

In 2016 hadden we volgende 6 promotiekanalen: landkaart, cadeaubon, website, 

sportpromotionele evenementen (waaronder de watersportdag), facebook, via 

persberichten 

 

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

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

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Gebruik simulator 21 19 12 7 0 

Gebruik Pop-Up Cable voor promotie   5 (6) 8 0 

 

Met de Pop-Up Cable waren we op goede weg om onze sport op een actieve manier te 

promoten. Als gevolg van covid-19 werden geen evenementen georganiseerd en hebben we 

noch de pop-up cable, noch de waterski simulator gebruikt. 

 

OD 11.2 Gedurende volgende olympiade willen we de landkaart op minstens 20 locaties 

verspreiden. 

 

Omdat we als gevolg van de afstandsregels niet teveel volk op één plaats mochten hebben, 

hebben we geen extra promotie gemaakt naar niet-leden en bijgevolg de landkaart ook niet 

extra verdeeld in 2020. Die is wel verdeeld op de Belgian Boatshow die al in februari had 

plaatsgevonden. 

 

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 WSV BAR CAB RAC TOU G-sport 

SHO

W WAK 

2017 93 34 34 79 95 17 32 48 

2018 41 52 31 64 47  23 44 

2019 195 30 33 66 24  19 21 

2020 158 
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Instagram 2016 2017 2018 

2019  

(24/03/2020) 2020 

Posts       24  31 

Likes op posts (of afgespeelde videos)       1203  2066 

Volgers       350  575 

Volgend       34  72 

 

In 2020 hebben we de samenvoegoperatie van de diverse disciplinepagina’s op Facebook 

gedaan. Daarom is er ook geen onderscheid meer merkbaar naar discipline toe, wel in totaal 

weergave. 

Ook op Instagram hebben we in 2020 verder ingezet. Dit zijn enkel “de traceerbare” data. 

Als er in de stories iets wordt gepost kunnen daar helaas geen statistieken van worden 

achterhaald tenzij alles storie-posts worden opgeslagen in een hoogtepunt. 

 

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 

Eind 2015 1110 177 68 295 150 27 91 157 

Eind 2016 1131 198 119 393 209 50 117 192 

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

Eind 2017 1181 265 153 497 259 83 148 218 

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

Eind 2018 1205 276 168 540 263 95 154 260 

Sijging in 2018 24 11 15 43 4 12 6 42 

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

Eind 2018 1285 324 182 569 287   175 267 

Sijging in 2018 104 59 29 72 28   27 49 

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

Eind 2019 1488 335 185 590 291   184 273 

Sijging in 2019 203 11 3 21 4   9 6 

% stijging in 2019 16% 3% 2% 4% 1%   5% 2% 

Eind 2020 2553        

Sijging in 2020 1065        

% stijging in 2020 72%        

 

Het doel om door meer te posten op onze algemene pagina is wel gelukt, met als gevolg dat 

we daar ook de grootste stijging zien van het aantal likes. 

Maar we beseffen dat de social media een moeilijk verhaal blijft. Vele van onze clubs 

behalen met gemak een veelvoud van onze likes. Natuurlijk zijn zij het die de sport effectief 

uitvoeren, en waar de massa deelnemers naartoe komen voor initiaties, schoolsportdagen, 

kampen, … Dus onze doelgroep is meer gericht naar onze vaste leden, terwijl onze clubs ook 

heel veel eenmalige bezoekers aantrekken. 
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In 2020 hebben we de samenvoegoperatie van de diverse disciplinepagina’s op Facebook 

gedaan. Daarom is er ook geen onderscheid meer merkbaar naar discipline toe, wel in totaal 

weergave. 

 

OD 11.5 Gedurende de volgende olympiade worden jaarlijkse minstens 3 perspublicaties 

gemaakt voor iedere discipline. 

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

2017 2 3 4 7 9 0 7 3 

2018 1 9 3 21 7 0 5 3 

2019 2 6 3 40 9 1 3 0 

2020  2 2 8 2 1 0 0 1 

 

In 2020 is duidelijk het “corona-effect” merkbaar. We konden heel weinig 

competitiegebeuren aangrijpen om in de media te verschijnen. Het BK kabel 

wakeboard/wakeskate was 1 van de weinige events die door de media werden opgepikt. 

Voor één keer hebben we eens het hoofdjournaal bereikt, toen verslaggevers in mei een 

ongekend sport in het nieuws wilde brengen die ook terug mocht opstarten. Dat was 

natuurlijk super om ook eens met onze sport in de hoofdmedia te komen. 

 

In 2019 is behalve voor wakeboard dit voor elke andere discipline gelukt. Het blijft echter 

jammer dat het aantal effectief gepubliceerde berichten niet even hoog is. Onze sport blijft 

een taboe voor veel media.  

 

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 41 41 47 

 

In 2020 hebben we maar liefst 47 cadeaubonnen verkocht en zo onze doelstelling behaald. 


