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1. BASISOPDRACHTEN 
 

 

Basisopdracht 1: 

Organiseren van competitieve sportbeoefening per provincie 
 

 

Strategische doelstelling: 
SD 1: Tegen 2016 wil de VYF de tevredenheid van de organiserende clubs van 

de OBK’s / ONZK, en tevredenheid van de deelnemers aan de OBK’s / ONZK op 

de nationale wedstrijdkalenders verhogen tov. de situatie in 2013. 

 

Resultaten effectmeting: 

In 2016 zijn we er niet in geslaagd om specifieke tevredenheidsenquêtes op te stellen en af te 

nemen voor de organiserende clubs en deelnemers aan de OBK’s / ONZK. 

Daar tegenover staat wel dat er in functie van het opstellen van het nieuwe beleidsplan 2017-

2020 een uitgebreide bevraging van onze clubs en leden hebben uitgevoerd. Hierin werd ook 

gepeild naar de tevredenheid mbt tot OBK’s / ONZK. 

 

Evaluatie: 

Er is geen beeld op de evolutie van tevredenheid van deelnemers en organiserende clubs door het 

ontbreken van een gelijkaardige bevraging in 2013. De resultaten van de bevraging als 

gegevensverzameling van beleidsplan 2017 – 2020 geven volgend globaal beeld 

 

We kunnen besluiten dat de tevredenheid over alle disciplines heen van zowel de organisatoren 

(de clubs) als de deelnemers vrij hoog is. Op de vraag of de OBK organisatie een meerwaarde is 

voor de club is het antwoord minder uitgesproken maar toch positief. 

 

Uit bevraging naar de club bestuurders: 
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Uit bevraging naar de sporters en leden: 

 

 

 

Operationele doelstelling 
OD 1.1: Tegen 2016 wil de VYF de tevredenheid van de organiserende clubs van 

de OBK’s zwaardboten en tevredenheid van de deelnemers aan de OBK’s 

zwaardboten op de nationale wedstrijdkalenders verhogen tov. de situatie in 

2013. 

 

Resultaten effectmeting: 

In 2016 zijn we er niet in geslaagd om specifieke tevredenheidsenquêtes op te stellen en af te 

nemen voor de organiserende clubs en deelnemers aan de OBK’s zwaardboten. 

Daar tegenover staat wel dat er in functie van het opstellen van het nieuwe beleidsplan 2017-

2020 een uitgebreide bevraging van onze clubs en leden hebben uitgevoerd. Hierin werd ook 

gepeild naar de tevredenheid mbt tot OBK’s  zwaardboten. 
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Evaluatie: 

Er is geen beeld op de evolutie van tevredenheid van deelnemers en organiserende clubs door het 

ontbreken van een gelijkaardige bevraging in 2013. De resultaten van de bevraging als 

gegevensverzameling van beleidsplan 2017 – 2020 geven volgend globaal beeld: 

 

We kunnen besluiten dat de tevredenheid bij de kleinzeilerij discipline van zowel de 

organisatoren (de clubs) als de deelnemers vrij hoog is. Op de vraag of de OBK organisatie een 

meerwaarde is voor de club is het antwoord minder uitgesproken maar toch positief. 

 

Uit bevraging naar de club bestuurders die aangeven in de bevraging de discipline zwaardboten 

aan te bieden: 
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Uit bevraging naar de sporters en leden die aangeven de discipline zwaardboten te beoefenen: 

 

 
 

Operationele doelstelling 
OD 1.2: Tegen 2016 wil de VYF de tevredenheid van de organiserende clubs van 

de OBK’s multihull en tevredenheid van de deelnemers aan de OBK’s multihull 

op de nationale wedstrijdkalenders verhogen tov. de situatie in 2013. 

 

Resultaten effectmeting: 

In 2016 zijn we er niet in geslaagd om specifieke tevredenheidsenquêtes op te stellen en af te 

nemen voor de organiserende clubs en deelnemers aan de OBK’s multihull. 

Daar tegenover staat wel dat er in functie van het opstellen van het nieuwe beleidsplan 2017-

2020 een uitgebreide bevraging van onze clubs en leden hebben uitgevoerd. Hierin werd ook 

gepeild naar de tevredenheid mbt tot OBK’s multihull. 

 

Evaluatie: 

Er is geen beeld op de evolutie van tevredenheid van deelnemers en organiserende clubs door het 

ontbreken van een gelijkaardige bevraging in 2013. De resultaten van de bevraging als 

gegevensverzameling van beleidsplan 2017 – 2020 geven volgend globaal beeld: 

 

We kunnen besluiten dat de tevredenheid bij de Multihull discipline van zowel de organisatoren 

(de clubs) als de deelnemers vrij hoog tot hoog is. Op de vraag of de OBK organisatie een 

meerwaarde is voor de club was er maar 1 respons die er eerder geen meerwaarde in zag. 
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Uit bevraging naar de club bestuurders die aangeven in de bevraging de discipline Multihull aan 

te bieden: 

 

 
 

 
Uit bevraging naar de sporters en leden die aangeven de discipline Multihull te beoefenen: 

 

 

 

 



VYF Rapportering 2016 p. 6 van 47 

Operationele doelstelling 
OD 1.3: Tegen 2016 wil de VYF de tevredenheid van de organiserende clubs van 

de OBK’s surfen (windsurfen, kitesurfen en golfsurfen) en tevredenheid van de 

deelnemers aan de OBK’s (windsurfen, kitesurfen en golfsurfen) op de nationale 

wedstrijdkalenders verhogen t.o.v. de situatie in 2013.  

 

Resultaten effectmeting: 

In 2016 zijn we er niet in geslaagd om specifieke tevredenheidsenquêtes op te stellen en af te 

nemen voor de organiserende clubs en deelnemers aan de OBK’s surfen. 

Daar tegenover staat wel dat er in functie van het opstellen van het nieuwe beleidsplan 2017-

2020 een uitgebreide bevraging van onze clubs en leden hebben uitgevoerd. Hierin werd ook 

gepeild naar de tevredenheid mbt tot OBK’s surfen. 

 

Evaluatie: 

Er is geen beeld op de evolutie van tevredenheid van deelnemers en organiserende clubs door het 

ontbreken van een gelijkaardige bevraging in 2013. De resultaten van de bevraging als 

gegevensverzameling van beleidsplan 2017 – 2020 geven volgend globaal beeld: 

 

We kunnen besluiten dat de tevredenheid bij de surf disciplines (in onderstaande grafiek 

kitesurfen + golfsurfen + windsurfen + SUP) van zowel de organisatoren (de clubs) als de 

deelnemers vrij hoog tot hoog is. Op de vraag of de OBK organisatie een meerwaarde is voor de 

club is het antwoord minder uitgesproken maar toch positief. 

 

Uit bevraging naar de club bestuurders die aangeven in de bevraging de surf disciplines aan te 

bieden: 
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Uit bevraging naar de sporters en leden die aangeven de surf disciplines te beoefenen: 

 

 

 

Operationele doelstelling 
OD 1.4: Tegen 2016 wil de VYF de tevredenheid van de organiserende clubs van 

het ONZK en tevredenheid van de deelnemers aan het ONZK op de nationale 

wedstrijdkalenders verhogen tov. de situatie in 2013.  

 

Resultaten effectmeting: 

In 2016 zijn we er niet in geslaagd om specifieke tevredenheidsenquêtes op te stellen en af te 

nemen voor de organiserende clubs en deelnemers aan het ONZK. 

Daar tegenover staat wel dat er in functie van het opstellen van het nieuwe beleidsplan 2017-

2020 een uitgebreide bevraging van onze clubs en leden hebben uitgevoerd. Hierin werd ook 

gepeild naar de tevredenheid mbt tot het ONZK van de Yachting sporters. 
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Evaluatie: 

Er is geen beeld op de evolutie van tevredenheid van deelnemers en organiserende clubs door het 

ontbreken van een gelijkaardige bevraging in 2013. De resultaten van de bevraging als 

gegevensverzameling van beleidsplan 2017 – 2020 geven volgend globaal beeld: 

 

We kunnen besluiten dat de tevredenheid bij de organisatoren (de clubs) als de deelnemers van 

het ONZK vrij hoog tot hoog is. Op de vraag of de OBK ONZK organisatie een meerwaarde is 

voor de club is het antwoord minder uitgesproken maar toch positief. 

 

Uit bevraging naar de club bestuurders die aangeven in de bevraging Yachting aan te bieden: 
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Uit bevraging naar de sporters en leden die aangeven de Yachting discipline te beoefenen: 

 

 
 

Strategische doelstelling: 
SD 2: Tegen 2016 wil de VYF trainingsgroepen met talentvolle jeugd uit VYF 

clubs ondersteunen en begeleiden via het organiseren van gestructureerd 

trainingsprogramma ifv competities.  

 

Resultaten effectmeting: 

De VYF heeft in 2016 gezorgd voor ondersteuning van de gestructureerde 

trainingsprogramma’s (gemiddeld 50 - 150-tal dagen op jaarbasis), die worden opgemaakt in 

overleg met de coaches aan trainingsgroepen met talentvolle jeugd (10–22 jaar) die 

deelnemen aan competitie (in het buitenland). Dit waren trainingsteams die de clubs 

overkoepelen in de volgende klassen : optimist, laser 4.7, laser radial. 

 

Evaluatie: 

Het ondersteunen van trainingsgroepen met talentvolle jeugd in de clubs en overkoepelend, zorgt 

voor een continuïteit in de begeleiding van jonge wedstrijdzeilers en –surfers. 
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Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling 
 
ACTIE 1. Secretariaat meetbrieven IRC en CR : SD 1 en OD 1.4 

Coördinatie: An Van Cauteren 

 

De VYF verzorgt sinds 2009 het secretariaat om meetbrieven af te leveren IRC af te leveren. 

Deze meetbrieven zijn noodzakelijk om aan IRC en CR competities deel te nemen. In 2016 

heeft de VYF  44 aanvragen voor meetbrieven IRC verwerkt. Dit zijn 14 meetbrieven minder 

dan het voorgaande jaar 2015 (toen waren er 58). We zien verschuiving naar meer recreatieve 

wedstrijden (clubgebonden), mede door grotere aanbod en interesse. Voor de CR meetbrieven 

werden er meer dan 300 meetbrieven afgeleverd. 

 

 
ACTIE 2. Coördinatie wedstrijdkalender Nationale wedstrijden: steeds in 

november december : SD 1 en OD 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

Coördinatie: An Van Cauteren 

 

De VYF heeft in november 2015 de aanvragen tot het organiseren van nationale erkende 

wedstrijden en het opstellen van de definitieve wedstrijdkalender verzameld voor het jaar 

2016. (dit in samenwerking met het KBYV). Op deze jaarlijkse kalendervergadering worden 

alle clubs en klassen uitgenodigd. 

 

 
ACTIE 3. OBK windsurfen, kitesurfen en golfsurfen: april – oktober 2016 : SD 1 

en OD 1.3 

Coördinatie: Tommy Maenhaut 

 

De VYF organiseert in samenwerking met de aangesloten clubs de verschillende manches van 

het BK windsurfen, kitesurfen, golfsurfen en Standup Paddle.  

 

De VYF stond in voor: 

 de coördinatie bij het opstellen van de kalender 

 de coördinatie bij het vastleggen van de wedstrijdregels 

 het nagaan of de organiserende clubs aangesloten bij de VYF aan de gestelde eisen 

van omkadering voldoen 

 contacten met de sponsors van de evenementen 

 organisatie rescue teams (voor 5 vooraf bepaalde manches) 

 

De volledige 2016 kalender windsurfen, kitesurfen en golfsurfen (+SUP) via 

http://www.vyf.be/nl/surfkalender-196.htm 

 

Elk jaar genieten 5 OBK’s een bijkomende financiële ondersteuning van 1.250 € per OBK 

(voor 5 vooraf bepaalde manches). De keuze van ondersteunde OBK’s wordt genomen door 

de raad van bestuur VYF op basis van objectieve criteria: 

 Officieel BK in 1 klasse of combinatie klassen 

 Organisatiekost (wedstrijd- en veiligheidsboten nodig,  grote jurykost) 

 Aantal deelnemers aan wedstrijd 

 

 

 

http://www.vyf.be/nl/surfkalender-196.htm
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Volgende kampioenschappen kregen in 2016 de bijkomende financiële ondersteuning: 

1) Windsurfen en kitesurfen:  OBK finale racing en slalom ( Bic Techno, RS:X, 

Slalom ) + BK Freestyle Kitesurfen finale te Surfclub Windekind op 24-25 

september 2016 

2) Windsurfen: OBK racing + slalom (+ freestyle) te Grevelingendam door WSC 

Alleman op 10 en 11 september 

3) Kitesurfen: OBK kiteracing te RBSC Duinbergen op 17 september (reserve 1 

oktober) 

4) Golfsurfen: BK shortoard, longboard, girls, grommets en masters te Vieux-Boucau 

op 29 oktober tot 4 november 

5) Standup Paddle,  golfsurf en  windsurfen: OBK SUP wave + BKwave windsurf + 

Longboard classic golfsurfen te Twins Bredene op 3 weekends van 5 tem 22 mei. 

 
ACTIE 4. OBK Zeilen: mei – oktober 2016 : SD 1 en OD 1.1 

Coördinatie: An Van Cauteren en Dimitri Dumery 

 

De VYF heeft in 2016 de organisatie van 5 Open Belgische Kampioenschappen (OBK) die 

voorkomen op de nationale kalender ondersteund en gecoördineerd. 

De VYF stond in voor: 

 de coördinatie bij het opstellen van de kalender 

 de keuze van ondersteunde OBK’s wordt genomen door de commissie sport van de 

VYF op basis van objectieve criteria. 

 het nagaan of de organiserende clubs aangesloten bij de VYF aan de gestelde eisen 

van omkadering voldoen 

 financiële tussenkomst van 1.250 € per OBK (voor 5 vooraf bepaalde 

kampioenschappen) 

 

De volledige 2016 kalenders zeilen via www.vyf.be/kalender  

 

Volgende kampioenschappen kregen in 2016 ondersteuning: 
 

1) MULTIHULL:  14-15 mei 2016 Open Belgian Multihull Cup C1&C3 in RBSC 

Duinbergen 

2) KAJUITJACHTEN OBK IRC&CR 25-26 juni 2016 Light Vessel Weekend 

RBSC 

3) ZWAARDBOTEN:  14-15-16 mei 2016 OBK L LR L4.7 KYCN Nieuwpoort 

4) ZWAARDBOTEN: 10-11 september 2016 RNSYC OBK Europe/Finn 

5) ZWAARDBOTEN: 10-11 september 2016 OBK Optimist WSKLuM-RYCB 

 
 

ACTIE 5. Opmaak en ondersteuning van gestructureerde trainingsprogramma’s 

trainingsgroepen ifv. competitie : SD 2 en OD 2.1 

Coördinatie: Dimitri Dumery 

 

De VYF zorgt voor ondersteuning van de gestructureerde trainingsprogramma’s, die worden 

opgemaakt in overleg met de coaches aan trainingsgroepen met talentvolle jeugd (10–22 jaar) 

die deelnemen aan competitie (in het buitenland). Dit kunnen trainingsgroepen in de 

Olympische klassen en aanloopklassen zijn. 

 

http://www.vyf.be/kalender
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De ondersteuning van de VYF situeert zich hier op het vlak van de volgende kosten voor de 

uitvoering van dit gestructureerd trainingsprogramma: loon trainer, verblijfskosten trainer, 

onkosten motorboot, onkosten transport trainer, communicatiekosten trainer, sportspecifieke 

materiaal ondersteuning. 

 

ACTIE 6. Uitbouw trainingscentrum VYF : SD 2 en OD 2.1 

Coördinatie: Dimitri Dumery 

 

De VYF is er op heden niet ingeslaagd om een trainingscentrum uit te bouwen voor zijn 

competitieve zeilers en surfers. Er dient bekeken te worden of het in de toekomst mogelijk is 

om in Sport.Vlaanderen Nieuwpoort, een trainingscentrum uit te bouwen voor de Vlaamse 

zeilers en surfers. 

 

 
ACTIE 7. Coördinatie van de VYF-werkgroep ONZK : SD 1 en OD 1.4 

Coördinatie: Alain Lescrauwaet 

 

Om de werking en de activiteiten van het ONZK (Open Noordzee Kampioenschap) een meer 

permanente en gestructureerde basis te geven, zal de VYF een aantal administratieve taken 

van het ONZK voor zich nemen. De VYF ondersteunt en coördineert de globale organisatie 

van de wedstrijden van het ONZK. 

 

 

Evaluatie van de acties 

 

ACTIE 1 : In 2016 heeft de VYF 44 aanvragen voor meetbrieven IRC verwerkt. Dit is zijn er 

14 minder dan in het voorgaande jaar. De dalende trend van deze competitie is te zien in gans 

Europa. Daarnaast winnen de CR meetbrieven (en de bijhorende meer ‘recreatieve’ 

competitie aan populariteit. Er werden meer dan 300 CR meetbrieven afgeleverd. 

 

ACTIE 2 : De VYF zorgde in 2065 opnieuw in overleg met haar clubs en de klassen voor een 

goede, uitgebalanceerde wedstrijdkalender. Dit werd door alle betrokkenen ten zeerste 

geapprecieerd. 

 

ACTIE 3 : De OBK surfen in 2016 werden op een goede manier georganiseerd. Zie de 

bevraging van de tevredenheid bij evaluatie OD 1.3  

 

ACTIE 4 :  De OBK zeilen in 2016 werden op een goede manier georganiseerd. Zie de 

bevraging van de tevredenheid bij evaluatie OD 1.1 en OD 1.2  

 

ACTIE 5 : Het ondersteunen van trainingsgroepen met talentvolle jeugd in de clubs en 

overkoepelend, zorgt voor een continuïteit in de begeleiding van jonge wedstrijdzeilers en –

surfers. 

 

ACTIE 6: In 2016 zijn er geen verdere stappen ondernomen in de uitbouw van een VYF 

trainingscentrum. 

 

ACTIE 7: De administratieve en coördineerde ondersteuning van de wedstrijden van het ONZK  

door de werkgroep ONZK van de VYF, werd door de betrokken clubs ten zeerste geapprecieerd. 

Zie de bevraging van de tevredenheid bij evaluatie OD 1.4 
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Conclusies 

 

In 2016 hebben we nog geen kwantitatieve tevredenheidsenquêtes kunnen opmaken en afnemen 

bij de deelnemers en organiserende clubs (O)BK, zwaardboten, multihull, surfen en ONZK. 

Daar tegenover staat wel dat er in functie van het opstellen van het nieuwe beleidsplan 2017-

2020 een uitgebreide bevraging van onze clubs en leden hebben uitgevoerd, naar alle facetten 

van onze federatiewerking. De bevindingen en resultaten zijn mee opgenomen in ons nieuwe 

beleidsplan 2017-2020.  

 

 

 

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties 
 

Zie nieuwe beleidsplan 2017 - 2020. 
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Basisopdracht 2: 

Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie 
 

 

Strategische doelstelling: 
SD 3: In 2016 wil de VYF op zijn minst een status quo van de ledenaantallen ten 

opzichte van de situatie in 2012 en dit ten gevolge van een uitgebreid recreatief 

aanbod. 

 

Resultaten effectmeting: 

 

 
 

Evaluatie 

SD3 is gehaald, de ledenaantallen in 2016 zijn gestegen ten opzichte van 2012. Recreatie is 

hierbij de overheersende factor van deze groei. 
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Operationele doelstelling 
OD 3.4 In 2016 wil de VYF op zijn minst een status quo van de ledenaantallen 

ten opzichte van de situatie in 2015 en dit ten gevolge van een uitgebreid 

recreatief aanbod.  

 

Resultaten effectmeting: 

 

Aantal van licentienummer Kolomlabels 
  

Rijlabels COMPETITIE RECREATIE Eindtotaal 

2012 1516 14507 16023 

2013 1456 14728 16184 

2014 1283 15667 16950 

2015 1098 15935 17033 

2016 973 15833 16806 

Eindtotaal 6326 76670 82996 

 

Evaluatie: 

Deze operationele doelstelling is niet gehaald, al is de daling procentueel bij het aantal 

recreatieve leden (-0.6%) kleiner dan de daling van het aantal competitieve leden (-11%). 

 

 

Operationele doelstelling 
OD 3.5 : Tegen 2016 wil de VYF de clubs met trainingsgroepen ondersteunen via 

een trainingsprogramma.  

 

Resultaten effectmeting: 

De VYF heeft in 2016 gezorgd voor ondersteuning van de gestructureerde 

trainingsprogramma’s, die worden opgemaakt in overleg met de coaches aan trainingsgroepen 

met talentvolle jeugd (10–22 jaar) die deelnemen aan competitie (in het binnenland). Dit 

waren trainingsteams die de clubs overkoepelen in de volgende klassen : optimist, laser radial, 

laser radial 4.7.  

 

Evaluatie: 

Het ondersteunen van trainingsgroepen met talentvolle jeugd in de clubs en overkoepelend, zorgt 

voor een continuïteit in de begeleiding van jonge wedstrijdzeilers en –surfers. 

 

 

Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling 
 
ACTIE 1. Q-Cup: augustus–oktober 2016 : SD 3, OD 3.1 

Coördinatie: Stijn Pillen en Sara Verhoken 

De VYF heeft in 2016 opnieuw een recreatief wedstrijdcircuit voor beginnende jonge zeilers 

in optimist georganiseerd. De kandidaat clubs werden gezocht in alle provincies. Zij 

aanvaardden hun opdracht omschreven in het draaiboek van de federatie. 

De opzet van de Q-Cup is om jonge zeilers zonder wedstrijdervaring te laten kennismaken 

met de wedstrijdsport. De organiserende club stelt materiaal ter beschikking en de VYF zet de 

mobiele zeilschool in. Jongeren hebben dus geen bootje nodig om deel te nemen. Het 

materiaal van de club en federatie wordt ingezet. Het recreatieve karakter wordt benadrukt, er 
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wordt gezeild op een eenvoudig parcours en er komt een duidelijke opbouwende briefing ’s 

morgens voor de start.  

 

De kalender 2016 

21 augustus 2016 WVD Mechelen 

27 augustus 2016 VVW Inside 

03 september 2016 WOS 

10 september 2016  BZYC 

17 september ZSC Broechem (niet kunnen doorgaan wegens blauwalgen !) 

25 september 2016 RBSC Heusden 

02 oktober 2016 VVW Turnhout 

08 oktober 2016 KYCN ism. Sport.Vlaanderen Centrum Nieuwpoort 

15 oktober 2016 FINALE RYCB 

 
ACTIE 2. Zeilcircuit zwaardboten (boottype jaarlijks te bepalen) : april – 

oktober 2016 : SD 3, OD 3.1 

Coördinatie: An Van Cauteren 

De VYF organiseert met de steun van een klasse en bootverdeler een zeilcircuit in de Vlaamse 

clubs. Met een trailer boten en de steun van een trainer trekt de VYF rond in Vlaanderen. 

Deelnemers krijgen een ganse dag training door een ervaren wedstrijdzeiler.Tussendoor 

krijgen zij wat theoretische achtergrond en uitleg over de klassewerking. De deelname van 

een club aan dit initiatief is volledig gratis. Een club die zich voor dit initiatief engageert zorgt 

voor de nodige deelnemers (min. 6 deelnemers) en een leuke sfeer. 

 

De VYF heeft in 2016 het Europe  en Spirou circuit verder gezet. De zaterdag maakten de 

jongeren kennis met de Europe en Spirou boot en kregen ze training met heel wat nuttige 

zeiltips. De zondag konden de jongeren zich meten tijdens een nationale wedstrijd. Op 17-18 

september ging dit weekend door in VVW Inside Oostende en op 22-23 oktober ging het 

weekend door in RBSC Heusden. Daarna hebben de deelnemers voor de Europe de kans om mee 

te gaan op trainingsweekend en de deelnemers van de Spirou, om deel te nemen aan de Spirou 

Junior Cup.  

 

In 2016 heeft de VYF geen RS Feva circuit meer georganiseerd door gebrek aan interesse 

vanuit de clubs. Dit circuit laten we nu even rusten maar kan later misschien terug opgepikt 

worden want de RS Feva is wel een opkomende boot in de zeilscholen.  
 

ACTIE 3. Recreatieve evenementen/activiteiten : SD 3, OD 3.1 

Coördinatie: Alain Lescrauwaet, An Van Cauteren en Tommy Maenhaut 

 

De VYF heeft ondersteuning geboden aan promotionele activiteiten door middel van het 

aanbieden van volgende activiteiten in de rand van grote evenementen: 

a. Wind-, kite- en golfsurf evenementen 

 De VYF ondersteund de organisatie van recreatieve windsurf, kitesurf en golfsurf 

evenementen. 

b. Zeezeilen 

 De VYF verzorgt steun bij de organisatie van deze recreatieve zeilwedstrijden. 

c. Sailing For Ostend 

d. Flanders Youth Regatta (Nieuwpoortweek) 

e. Antwerp Race 
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ACTIE 4. Bic Techno cup : wedstrijdinitiatie – interclub kampioenschappen : 

april - oktober 2016 : SD 3 en OD 3.1 

Coördinatie: Tommy Maenhaut 

 

Interclub wedstrijden met het oog op wedstrijdinitiatie voor beginnende Bic Techno 

windsurfers. Doelgroep is jongeren van -17, met nadruk op jonge instroom van -15 en -13. 

Alle deelnemers moeten lid zijn van 1 van onze clubs en een minimum aan surfervaring 

hebben. Communicatie gaat vanuit VYF naar de clubs en hun websites. De VYF zorgt voor 

promotiemateriaal (affiche) en bezorgt het aan de clubs. 

 

Na 2014 werd de samenwerking met de Nederlandse bond niet verdergezet, maar gekozen om 

de jeugdwedstrijden de koppelen aan de longboard cup windsurfen, die op kleinere 

verplaatsingsafstand worden georganiseerd van de deelnemende teams en clubs. De 

wedstrijden meetellend voor de Bic Techno cup zijn een selectie van wedstrijden op 

binnenwaters in Vlaanderen en Zeeland, ideaal om met het hele clubteam mee te doen en 

zonder zee-ervaring toch mee te strijden voor de ereplaatsen. 

 

Data Bic Techno Cup 2016 

3 april | Oostende inside  

10 juli | Veerse Meer (Oranjeplaat) 

1 oktober| WSC Alleman 

9 oktober | Hazewinkel WS 

26 oktober | ZSG Gavermeer 

Meer info op http://www.vyf-vvw.be/nl/bictechno-65.htm  

 
ACTIE 5. Mobiele Zeilschool – Mobiele Supschool – Mobiele G-surfschool: 

maart – september 2016 SD 3, OD 3.1 

Coördinatie: An Van Cauteren, Tommy Maenhaut en Sara Verhoken 

 

Logistieke basissteun vanuit de federatie bij organisatie van recreatieve activiteiten door de 

clubs. Dit gebeurt door het inzetten van onze mobiele zeilscholen, mobiele supschool en G-

surfschool. De mobiele sup school is terug vernieuwd in 2016 en de 3
de

 mobiele zeilschool is 

compleet.  De G-surftrailer is verder aangevuld met nieuwe board in 2016 (6 bredere SUP 

boards) Deze kunnen ingezet worden op activiteiten van clubs zoals sportkampen, surfstages, 

promotionele activiteiten,…  

 

Inzet : Mobiele zeilschool, SUP school & G-surfschool 2016 : 

 

Het gebruik van de mobiele zeilscholen: 

 15 weken uitgeleend aan de clubs 

 Opendeurdagen en Open zeildagen clubs (voor mensen met en zonder beperking) 

 Watersportdag 

 9 x voor de Q-cup 

 

Het gebruik van de mobiele SUP school: 

 5 weken uitgeleend aan de clubs 

 Opendeurdagen clubs 

 Watersportdag 

 2 Cleansup opruimingsdagen te Gent 

http://www.vyf-vvw.be/nl/bictechno-65.htm


VYF Rapportering 2016 p. 18 van 47 

 De Suppende Stadsgids #sportersbelevenmeer actie 

 4x Peddelen door Vlaanderen project 

 30x gebruik door de Stichting Vlaamse Schoolsport 

 

Het gebruik van de mobiele G-surfschool: 

 

 Ik G-surfdagen 

 Uitgeleend aan vzw Recreas voor de Europese Surfweek 

 Open zeildagen (als reservemateriaal) 

 Bijscholingsdagen voor monitoren voor het begeleiden van G-surfers 
 

ACTIE 6. Opmaak en ondersteuning gestructureerde trainingsprogramma’s 

trainingsgroepen VYF-teams SD 2, OD 2.1 

Coördinatie: Dimitri Dumery 

 

De VYF zorgt voor ondersteuning van de gestructureerde trainingsprogramma’s, die worden 

opgemaakt in overleg met de coaches aan trainingsgroepen die deelnemen aan competitie (in 

het binnenland). Dit kunnen trainingsgroepen in de Olympische klassen en aanloopklassen 

zijn. De ondersteuning van de VYF situeert zich hier op het vlak van de volgende kosten voor 

de uitvoering van dit gestructureerde trainingsprogramma : loon trainer, verblijfskosten 

trainer, onkosten motorboot, onkosten transport trainer, communicatiekosten trainer, 

sportspecifieke materiaal ondersteuning. 

 
ACTIE 7. Uitbouw trainingscentrum VYF SD 2, OD 2.1 

Coördinatie: Dimitri Dumery 

 

In 2016 zijn er geen verdere stappen ondernomen in de uitbouw van een VYF 

trainingscentrum. 

 
ACTIE 8. VYF initiatie dagen in de clubs van de VYF SD 2, OD 2.1.  

 

ACTIE 9. Ik G-zeil/ Ik G-surf 

Coördinatie: Sara Verhoken 

 

Doel: via gratis initiatiedagen  in het surfen en/of zeilen personen met een beperking laten 

kennismaken met deze sport. Deze doelgroep aanzetten tot verdere beoefening van deze 

watersporten.  

De initiaties worden gegeven met aangepast materiaal (speciale surfplanken,  aangepaste 

zeilboten) door aangepaste begeleiding ( kwalitatieve lesgevers met de nodige kennis van de 

sport). Deze lessen zijn dus individueel aan de behoeften van de persoon aangepast. 

Doelgroep zijn mensen met een beperking : zowel visueel, auditief, fysiek als mentaal. Leeftijd : 

vanaf 8 jaar. 

Er waren 15 deelnemende VYF club, in totaal 60 initiaties , in totaal 830 inschrijvingen over de 

verschillende disciplines over gans Vlaanderen. 

Inschrijvingen en uitleg gebeurt via www.ikgzeil.be en www.ikgsurf.be  

 

http://www.ikgzeil.be/
http://www.ikgsurf.be/
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Daarnaast zijn er 5 open zeildagen geweest met steeds een 40-60 tal deelnemers per dag. 

Timing van dit  initiatief was : april tot oktober 2016. 

5 grote open zeildagen georganiseerd en in 5 VYF-clubs bestaat reeds een G-zeilwerking met 

vast aanbod ism. Sailability Vlaanderen en Parantee. Voor iedereen: zowel nieuwe mensen met 

als zonder beperking ( inclusie), en gratis deelname. Per open zeildag waren er tussen de 40 en 

60 deelnemers. De club kan het jaar nadien een vaste G-zeilwerking opstarten. 

Promotie naar pers en mensen via sociale media, nieuwsbrief, communicatiemiddelen van 

samenwerkende partners (Parantee, Recreas, Sailability Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, 

Vlaanderen). 

Evaluatie van de acties 

 

ACTIE 1 : De Q-cup was in 2016 een succes. Er waren 9 VYF clubs, die een wedstrijd voor 

beginnende optimisten organiseerden in samenwerking met de VYF. Spijtig genoeg, kon de 

wedstrijd in Broechem niet doorgaan, daar het water blauwalgen bevatte.  

De deelnemersaantallen lagen hoog dan 2016.  In 2012 waren er 310 deelnemers uit 15 

verschillende clubs, in 2013 296 deelnemers uit 13 clubs, in 2014 371 deelnemers uit 17 clubs, in 

2015 401 deelnemers uit 13 clubs en 2016 377 deelnemers uit 10 clubs (maar slecht over 8 

manches ipv. 9 manches in 2015. Hadden we de manche in Broechem erbij met een gemiddeld 

aantal deelnemers, zouden we op 424 deelnemers zijn uitgekomen.) 

 

ACTIE 2 :  

VYF Europe Spirou circuit: kennismaking met de Europe en Spirou. 2 vaste locaties: boten ter 

beschikking, mogelijkheid tot deelname aan nationale wedstrijd de dag erna en gebruik van een 

boot. 

 17 september 2016 VVW Inside: kennismaking dag 

 18 september 2016 VVW Inside: nationale wedstrijd 

 17 oktober 2016 RBSC Heusden: kennismaking dag 

 22 oktober 2016 RBSC Heusden: nationale wedstrijd 

23 oktober – 1 nov 2016 : Europe trainingsweekend 

In 2016 waren er in  totaal 17 deelnemers  in Europe en 5 in de Spirou. 

 

In 2016 werd geen 490 kennismaking dag georganiseerd. 

 

De VYF heeft in 2016 in samenwerking met paar clubs voor de tweede maal een RS FEVA 

circuit georganiseerd. Op 17 mei 2016 ging deze door in RBSC Heusden, op 24 mei in BZYC 

en op 6 september op het Galgenweel in de RYCB. Enkel de wedstrijd in RYCB Galgenweel 

is doorgegaan, de andere data zijn door gebrek aan interesse niet doorgegaan. 

In 2015 waren er in totaal 12 deelnemers uit 6 clubs. Door het gebrek aan interesse zullen we 

dit circuit in 2016 en ook 2017 niet meer organiseren. Als de boot RS Feva in de toekomst aan 

populariteit wint, kunnen we dit opnieuw opstarten. 

 

ACTIE 3 : De VYF heeft ondersteuning geboden aan promotionele activiteiten door middel 

van het aanbieden van activiteiten in de rand van grote evenementen waar dit gevraagd werd 

en nodig was. 

 

ACTIE 4 : Sinds 2014 werd als vervanging van de technotalents trofee meer lokale 

samenwerkingen opgezet met de Vlaamse clubs en het bestaande longboard windsurfen 
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circuit. De wedstrijden meetellend voor de Bic Techno Cup zijn een selectie van wedstrijden 

op binnenwaters in Zeeland en Vlaanderen, ideaal om met het hele clubteam mee te doen en 

zonder zee-ervaring toch mee te strijden voor de ereplaatsen. In 2016 werden er 5 Bic Techno 

cup’s georganiseerd. 

 

ACTIE 5 : De logistieke ondersteuning met het inzetten van de mobiele zeil-, surfschool en G-

surfschool vanuit de VYF, wordt door haar clubs ten zeerste geapprecieerd. 

 

Het gebruik van de mobiele zeilscholen: 

 15 weken uitgeleend aan de clubs 

 Opendeurdagen clubs 

 Open zeildagen (voor mensen met en zonder beperking) 

 Watersportdag 

 9  x voor de Q-cup 

 

Het gebruik van mobiele SUPschool 1 (20 nieuwe RRD Airsup boards) in 2016: 

 5 weken uitgeleend aan de clubs 

 Opendeurdagen clubs 

 Watersportdag 

 2 Cleansup opruimingsdagen te Gent 

 De Suppende Stadsgids #sportersbelevenmeer actie 

 4x Peddelen door Vlaanderen project 

 30x gebruik door de Stichting Vlaamse Schoolsport 

 

Het gebruik van de mobiele G-surfschool: 

 Ik G-surfdagen 

 Uitgeleend aan vzw Recreas voor de Europese Surfweek 

 Open zeildagen (als reservemateriaal) 

 Bijscholingsdagen voor monitoren voor het begeleiden van G-surfers 

 

ACTIE 6 : Het ondersteunen van trainingsgroepen met talentvolle jeugd in de clubs en 

overkoepelend, zorgt voor een continuïteit in de begeleiding van jonge wedstrijdzeilers en –

surfers. 

 

ACTIE 7: Er werden geen verdere stappen gezet rond de uitbouw van een trainingscentrum voor 

de zeilers en surfers. 

 

Conclusies 
 

In 2016 waren er  16806 personen lid van de Vlaamse Yachting Federatie. In vergelijking met 

de 16023 leden in 2012 is dit een mooie stijging van 4,8 %. 

 
Trend leden 

competitie 2012-2016 -35,8% 
Trend leden 

recreatie 2012-2016 +9,14% 
Algemene trend 

leden 2012-2016 +4,8% 

 

De vooropgestelde doelstelling status quo van het ledenaantal in 2016 t.o.v. 2012 werd behaald. 

Dit dankzij het recreatieve aanbod van de federatie en haar clubs, ondanks de sterke daling in 

leden die zich opgeven als competitieve sporter. Bijgevolg hebben we voldaan de vooropgestelde 

O.D 3.2. 
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Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties 
 Zie nieuwe beleidsplan 2017 - 2020. 

 

ACTIE 9:Ik G-zeil/Ik G-surf 

 

Dit project was in 2016 een succes. Over heel Vlaanderen namen 830 G-sporters deel aan deze 

initiatiedagen, verspreid over 15 clubs.  Reeds 4 clubs hebben een vast G-zeilaanbod en er 

werden ook 5 open zeildagen georganiseerd. 
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Basisopdracht 3: 

Organiseren van kaderopleiding en bijscholing 
 

 

Strategische doelstelling: 
SD 4: In de periode 2013-2016 wil de VYF binnen elke discipline in de denkcel 

zeilen (zwaardboten, windsurfen, multihull, kitesurfen en golfsurfen) minstens 

één cursus organiseren op elk niveau van sporttechnisch diploma (initiator, 

instructeur, trainer B en trainer A). 

 

Resultaten effectmeting: 

In 2016 werden de volgende trainerscursussen in samenwerking met VTS georganiseerd: 

Uit DC zeilen november 2016: 

 

 

Evaluatie: 

We hebben SD 4  in 2016 te behaald, met uitzondering van de organisatie van de trainer A 

cursus. 
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Strategische doelstelling: 
SD 5: In de periode 2013-2016 organiseert de VYF minstens 8 bijscholingen 

voor het sporttechnisch kader van de federatie en de clubs 

 

Resultaten effectmeting: 

Volgende sporttechnische bijscholingen werden in 2016 georganiseerd : 

 

 23 en 24 april 2016:ISA-SUP instructor (internationaal erkende bijscholing) te Lakeside 

Paradise. 

 16, 20 en 27 april 2016: Kitesafe  (Anemos Heist en Windekind Oostduinkerke). Deze 

bijscholing is gericht naar het reddingspersoneel van de VYF clubs, met als doel hen op 

trainen in het redden van kitesurfers in nood 

 16-17 april 2016: ILS Surf rescue lifesaving opleiding te Lakeside paradise 

 Deputy Race Judge: najaar: examen 4 februari 2017 

 Opleiding voor monitoren voor het begeleiden van G-sporters in zeilen ism. SV & 

Parantee: 15/5/2016 

 Opleiding voor monitoren voor het begeleiden van G-sporters in surfen ism. Recreas 

& Parantee : 8/5/2016 

 12/3/2016: CONDITIONALE ASPECTEN ID ZEILSPORT(ism. Energy Lab) 

 

Evaluatie: 

 

We hebben voldaan aan SD 5 

 

Strategische doelstelling: 
SD 6: In de periode 2013-2016 organiseert de VYF minstens 8 erkende 

bijscholingen voor het bestuurlijk en administratief kader van federaties en 

clubs. 

Resultaten effectmeting: 

 14/4/2016: cursus SPORTMARKETING (ism. Dynamo-project) 

 Voorstelling nieuwe wetgeving Brandingsporten (Belgian Boat show 2016) 

 

Evaluatie: 

Er Werd voldaan aan SD 6 
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Basisopdracht 3.1 

Kaderopleiding en bijscholing voor sporttechnische verantwoordelijken van 

de sportfederatie en de aangesloten clubs 
 

 

Operationele doelstelling 
OD 4.1: In de periode 2013 – 2016 wil de VYF binnen de discipline zwaardboten 

minstens één cursus organiseren op elk niveau van sporttechnisch diploma 

(initiator, instructeur B, trainer B, trainer A). 

 

Resultaten effectmeting: 

In 2016 werden de volgende trainerscursussen zwaardboten georganiseerd : 

 

Evaluatie: 

We hebben OD 4.1 in periode 2013-2016 behaald, met uitzondering van de organisatie van de 

trainer A cursus. 

 

Operationele doelstelling 
OD 4.2: In de periode 2013 - 2016 wil de VYF binnen de discipline windsurfen 

minstens één cursus organiseren op elk niveau van sporttechnisch diploma 

(initiator, instructeur B, trainer B, trainer A). 

 

Resultaten effectmeting: 

In 2016 werden de volgende trainerscursussen windsurfen georganiseerd. 

 

 

Evaluatie: 

We hebben OD 4.2 in periode 2013-2016 niet behaald, er werd geen Trainer A georganiseerd. 
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Operationele doelstelling 
OD 4.3: In de periode 2013 - 2016 wil de VYF binnen de discipline multihull 

minstens 1 cursus organiseren op elk niveau van sporttechnisch diploma 

(initiator, instructeur B, trainer B en trainer A). 

 

Resultaten effectmeting: 

In 2016 werden de volgende trainerscursussen multihull georganiseerd : 

 

 

Evaluatie: 

We hebben OD 4.3 in periode 2013-2016 niet behaald, er werd geen Trainer A georganiseerd. 

 

Operationele doelstelling 
OD 4.4: In de periode 2013 - 2016 wil de VYF binnen de discipline kitesurfen 

minstens één cursus initiator, instructeur B en trainer B organiseren. 

 

Resultaten effectmeting: 

In 2016 werden de volgende trainerscursus kitesurfen georganiseerd : 

 

Evaluatie: 

We hebben OD 4.4 in periode 2013-2016 behaald, er bestaat geen Trainer B voor kitesurfen. 

 

  



VYF Rapportering 2016 p. 26 van 47 

Operationele doelstelling 

OD 4.5: In de periode 2013 - 2016 wil de VYF binnen de discipline golfsurfen 

minstens één initiator en instructeur B cursus organiseren. 

 

Resultaten effectmeting: 

In 2011 werd de eerste cursus golfsurfen georganiseerd. Ook in 2016 ging de cursus door: 

 

Evaluatie: 

We hebben OD 4.5 in periode 2013-2016 behaald, er bestaat geen instructeur B voor kitesurfen. 

 

Operationele doelstelling 
OD 4.6 : In de periode 2013-2016 zullen we 2-jaarlijks een opleidingscursus 

organiseren voor race officials. 

 

Resultaten effectmeting: 

De VYF organiseerde een seminarie ter voorbereiding van het examen Deputy Judge, dit 

werd echter op vraag van deelnemers en docenten in 2016 uitgesteld tot na de jaarwisseling 

naar 14-15 januari 2017 

Evaluatie: 

Er werd voor het jaar 2016 aan OD 4.6 voldaan. 

 

OD 5.1: In de periode 2013-2016 zullen we jaarlijks 2 bijscholingen organiseren 

voor het sporttechnisch kader van federaties en clubs. 

 

Resultaten effectmeting: 

 23 en 24 april 2016:ISA-SUP instructor (internationaal erkende bijscholing) te Lakeside 

Paradise. 

 16, 20 en 27 april 2016: Kitesafe  (Anemos Heist en Windekind Oostduinkerke). Deze 

bijscholing is gericht naar het reddingspersoneel van de VYF clubs, met als doel hen op 

trainen in het redden van kitesurfers in nood 

 16-17 april 2016: ILS Surf rescue lifesaving opleiding te Lakeside paradise 

 Opleiding voor monitoren voor het begeleiden van G-sporters in zeilen ism. SV & 

Parantee: 15/5/2016 

 Opleiding voor monitoren voor het begeleiden van G-sporters in surfen ism. Recreas 

& Parantee : 8/5/2016 

 12/3/2016: CONDITIONALE ASPECTEN ID ZEILSPORT(ism. Energy Lab) 

 

Evaluatie: Er werd voor het jaar 2016 aan OD 5.1 voldaan.  
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Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling 
 
ACTIE 1. Cursussen en bijscholingen in samenwerking met de VTS: gans het 

jaar : SD 4 en OD 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

 

De federatie organiseert samen met de Vlaamse Trainersschool opleidingen op elk niveau 

(Initiator, Instructeur, Trainer B en Trainer A) in de zeil- en surfsport. De planning wordt 

gecoördineerd door Marcel Kubis en Vincent De Brouwere, (Directeurs Sportkaderopleiding 

VTS) met steun van Sara Verhoken, VYF medewerker. 

 

In 2016 werden de volgende trainerscursussen in samenwerking met VTS georganiseerd : 

 

 

 
ACTIE 2. A-brevet: coördinatie en secretariaat via VYF : SD 4  en OD 4.1 

 

Het A-brevet geldt als eindpunt (bepaalde theoretische en praktijkkennis) in de scholing in 

zwaardboten met zeiloppervlakken tot 20m2. Het brevet is tevens ook de noodzakelijke 

toelatingsvoorwaarde tot deelname aan de VTS-opleiding initiator zwaardboten. 

 

In 2016 werden volgende cursussen A-brevet georganiseerd door de VYF : 

Plaatsen en data van de proeven theorie : 

Theorieproeven 

vrijdag 10 april BZYC Brugge 

vrijdag 17 april  RYCB Galgenweel 

vrijdag 17 april 
Sport Vlaanderen 
Nieuwpoort 

woensdag 22 april  VVW Recrea 

zaterdag 2 mei RBSC Heusden 

zaterdag 27 juni WOS Oostende 

vrijdag 21 augustus 
Sport Vlaanderen 
Nieuwpoort 

vrijdag 28 augustus 
Sport Vlaanderen 
Nieuwpoort 

woensdag 16 september  VVW Recrea 
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zaterdag 10 oktober VVW Turnhout 

woensdag 21 oktober  VVW Recrea 

vrijdag 6 november 
Sport Vlaanderen 
Nieuwpoort 

zaterdag 7 november WVD Mechelen 

 

Plaatsen en data van de proeven praktijk : 

Praktijkproeven 

zaterdag 11 april BZYC Brugge 

vrijdag 17 april Bloso-Nieuwpoort 

zaterdag 18 april 10u RYCB Galgenweel 

zaterdag 2 mei VVW Galgenweel 

zondag 3 mei RBSC Heusden 

zaterdag 27 juni WOS Oostende 

vrijdag 21 augustus Bloso-Nieuwpoort 

vrijdag 28 augustus Bloso-Nieuwpoort 

zondag 11 oktober VVW Turnhout 

vrijdag 6 november Bloso-Nieuwpoort 

zondag 8 november WVD Mechelen 

Zaterdag 14 november   WVD Mechelen 

 

ACTIE 3. Bijscholingen zeilen : SD 5 en OD 5.1 

 

Volgende sporttechnische bijscholingen werden in 2016 georganiseerd binnen de discipline 

zwaardboten : 

- 24 maart 2016: CR-IRC bijscholing: hier worden alle wedstrijdzeilende zeezeilers op 

uitgenodigd en krijgen zij info over de aanpassingen in het meetsysteem voor het jaar 2016. 

 
ACTIE 4. Bijscholingen windsurfen, kitesurfen en golfsurfen : SD 5 en OD 5.1 

 

Volgende sporttechnische bijscholingen werden in 2016 georganiseerd binnen de surf 

disciplines: 

 

 23 en 24 april 2016:ISA-SUP instructor (internationaal erkende bijscholing) te Lakeside 

Paradise. 

 16, 20 en 27 april 2016: Kitesafe  (Anemos Heist en Windekind Oostduinkerke). Deze 

bijscholing is gericht naar het reddingspersoneel van de VYF clubs, met als doel hen op 

trainen in het redden van kitesurfers in nood 

 16-17 april 2016: ILS Surf rescue lifesaving opleiding te Lakeside paradise 

 Opleiding voor monitoren voor het begeleiden van G-sporters in zeilen ism. SV & 

Parantee: 15/5/2016 

 Opleiding voor monitoren voor het begeleiden van G-sporters in surfen ism. Recreas 

& Parantee : 8/5/2016 
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ACTIE 5. Incentives voor Race Officials en Judges : SD 4 en OD 4.6 

 

De VYF organiseerde een seminarie ter voorbereiding van het examen Deputy Judge, dit 

werd echter op vraag van deelnemers en docenten in 2016 uitgesteld tot na de jaarwisseling 

naar 14-15 januari 2017 

 

Evaluatie van de acties 

 

ACTIE 1 : De organisatie van de trainerscursussen in samenwerking met de VTS verloopt zeer 

goed. Het is de bedoeling om dit op dezelfde manier verder te zetten. 

 

ACTIE 2 : De organisatie van de cursus A-brevet verliep zoals de voorgaande jaren uitstekend. 

Met opnieuw talrijke opkomst en veel geslaagden. 

 

ACTIE 3 : Deze bijscholing gelinkt aan de plechtige diploma-uitreiking (voor alle 

disciplines) was een groot succes gezien het groot aantal aanwezigen die in 2016 een VTS-

diploma behaalden. Wij willen dit graag jaarlijks herhalen en hiervan een traditie maken. 

 

ACTIE 4 : Met een opkomst van 22 geïnteresseerden uit de VYF-clubs op de Kitesafe 

bijscholing, en 21 deelnemers op ISA SUP opleiding, kunnen beide bijscholingen als succesvol 

worden beschouwd. 

 

ACTIE 5 :   Met 8 inschrijvingen kan de opleiding voor Deputy Judge als positief beoordeeld 

worden.  
 

Conclusies 
Aan alle SD en OD binnen BO3.1 werd in 2016 nagenoeg voldaan. 

 

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties 

 
Zie nieuwe beleidsplan 2017 - 2020. 
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Basisopdracht 3.2 

Bijscholingen voor het bestuurlijke en het administratieve kader van de 

sportfederatie en de aangesloten clubs 
 

 
OD 6.1: In de periode 2013-2016 zullen we jaarlijks 2 bijscholingen organiseren 

voor het bestuurlijk en administratief kader van federaties en clubs. 

 

Resultaten effectmeting: 

 14/4/2016: cursus SPORTMARKETING (ism. Dynamo-project) 

 Voorstelling nieuwe wetgeving Brandingsporten (Belgian Boat show 2016) 

 

Evaluatie 

OD 6.1 werd behaald 

 

Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling 
 
ACTIE 1 Organisatie van 2 bijscholing voor het bestuurlijk en administratief 

kader van federaties en clubs : SD 7 en OD 7.1 

 

Evaluatie van de acties 

 

ACTIE 1 :  

 Op 14 april werd i.s.m. met het VSF Dynamo project een cursus sportmarketing 

georganiseerd met een mooie opkomst.  

 Op de Belgian Boat show werd op 13 februari 2016 de nieuwe wetgeving 

Brandingsporten voorgesteld. 

 

Conclusies 
Er werd in 2016 werd voldaan aan OD 6.1, daar er 2 bijscholingen werden georganiseerd. 

 

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties 

 
Zie nieuwe beleidsplan 2017 - 2020. 
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Basisopdracht 4: 

Begeleiding van de aangesloten clubs en informatieopdracht uitvoeren 
 

 

Strategische doelstelling: 
SD 7 : In de periode 2013-2016 wil de VYF verschillende jaarlijkse 

informatiekanalen maximaal benutten die de clubs rechtstreeks informeren 

over de werking van de VYF en die de clubs steunt in hun werking.  

 

Resultaten effectmeting: 

De correspondentie met de clubs gebeurde voornamelijk via e-mail. Via de elektronische 

nieuwsbrief werden de berichten onder een moderne vorm gebundeld en konden wij als federatie 

de clubs afdoende informeren. Er werden 24 nieuwsbrieven naar de clubs verzonden, waarin in 

elke nieuwsbrief een 20tal website nieuwsitems werden gedeeld. Daarboven werden meer dan 50 

persberichten uitgestuurd met topsport resultaten en aankondigingen van competitieve en 

recreatieve evenementen. 

 

Deze nieuwsitems werden in 2016 ook actief gedeeld via de sociale media kanalen die de VYF 

beheert. Via een algemene VYF facebook en twitterpagina, én sociale media per project of event, 

werd in interactie gegaan met verschillende doelgroepen. 

 

Daarnaast werden ook nog eens 2000 brochures ‘sportkampen’ verspreid om kandidaat 

watersporters te ondersteunen in hun zoektocht naar watersportkampen in de clubs en zodoende 

de sportkampen te promoten. 

 

Net als de voorgaande jaren blijft de directe communicatie met onze clubs zeer belangrijk. Op 

eenvoudig verzoek werden verschillende clubbezoeken verricht om de werking van de VYF 

beter bekend te maken en om te zien waar de federatie de clubs van dienst kan zijn. 

 

Uiteraard kunnen de clubs dagelijks het VYF secretariaat telefonisch contacteren met alle 

mogelijke vragen die VYF gerelateerd zijn en de VYF website raadplegen 

 

Evaluatie: 

Er werd in 2016 voldaan aan de SD9, namelijk via de volgende informatiekanalen : elektronische  

nieuwsbrieven, de website, facebook berichten, tweets, clubbezoeken, informatie brochures, 

telefonisch en e-mail contact. 
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Basisopdracht 4.bgl 1 

Begeleiding inzake kwaliteitszorg 
 

 
OD 7.1 : In de periode 2013-2016 wil de VYF een kwaliteitsinstrument 

ontwikkeld en uitgetest hebben in een enkele van haar clubs.  

 

 

Resultaten effectmeting: 

In 2016 werden voorbeelden gezocht van kwaliteitsinstrumenten.  

 

Evaluatie: 

Er is in 2016 geen kwaliteitsinstrument opgesteld kunnen worden. 

 

Basisopdracht 4.bgl 2 

Begeleiding inzake sporttechnische werking 
 

 
OD 7.2 : In de periode 2013-2016 wil de VYF houdings- en 

krachttrainingsprogramma’s ontwikkelen (ifv. leeftijd- en bootsklasse) hebben 

ter ondersteuning de trainingen van de actieve coaches in de VYF clubs.  
  

Resultaten effectmeting: 

Via Wim Henderieckx zijn er houdings- en krachttrainingsprogramma’s ontwikkeld ter 

ondersteuning van onze actieve coaches in de clubs. Deze programma’s konden op eenvoudige 

vraag bekomen worden. 

 

Evaluatie: 

De coaches ervaarden de houdings- en krachtprogramma’s als zeer functionele ondersteuning 

bij hun zeil- of surfprogramma’s. 

 

 

Basisopdracht 4.bgl 3 

Begeleiding inzake bestuurs- en administratieve werking 
 

 
OD 7.3: In de periode 2013-2016 wil de VYF vanaf 2014 jaarlijks voor haar 

clubs een subsidiewijzer maken. 

 

Resultaten effectmeting: 

In het najaar van 2015 werd alle relevantie informatie m.b.t. het bekomen van subsidies voor de 

VYF clubs verzameld. In 2016 werd een digitale subsidiewijzer (via Dynamo) aan onze clubs 

verspreid via onze nieuwsbrief. 

 

Evaluatie: 

Er werd in 2016 aan OD 7.3 voldaan door alle relevante info mbt. clubsubsidiëring te 

verspreiden via onze digitale nieuwsbrief. 

 

Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling 
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ACTIE 1. Voorbeelden van kwaliteitsinstrumenten opzoeken SD 7 en OD 7.1 

Coördinatie: Dimitri Dumery 

 

In 2016 werden voorbeelden gezocht van kwaliteitsinstrumenten.  

 
ACTIE 2. Opmaak van houdings- en krachttrainingsprogramma’s voor de 

trainers in de VYF clubs. SD 7 en OD 7.2 

Coördinatie: Dimitri Dumery 

 

Via Wim Henderieckx zijn er houdings- en krachttrainingsprogramma’s ontwikkeld ter 

ondersteuning van onze actieve coaches in de clubs. Deze programma’s konden op eenvoudige 

vraag bekomen worden. 

 
ACTIE 3. Verspreiden van deze trainingsprogramma’s naar coaches/clubs SD 

7 en OD 7.2 

Coördinatie: Dimitri Dumery 

 

De trainingsprogramma’s konden op eenvoudige vraag bekomen worden door de coaches in de 

clubs. 

 
ACTIE 4. Verzamelen van alle relevante informatie m.b.t. het opstellen van 

een subsidiewijzer voor de clubs SD 7 en OD 7.3 

Coördinatie: Dimitri Dumery 

 

In het najaar van 2015 werd alle relevantie informatie m.b.t. het bekomen van subsidies voor de 

VYF clubs verzameld. In 2016 werd een digitale subsidiewijzer aan onze clubs verspreid via 

onze nieuwsbrief. 

 

Evaluatie van de acties 

 

ACTIE 1: In het najaar van 2015 werd alle relevantie informatie m.b.t. het bekomen van 

subsidies voor de VYF clubs verzameld. In 2016 werd een digitale subsidiewijzer aan onze clubs 

verspreid via onze nieuwsbrief. 

 

ACTIE 2:  De coaches ervaarden de houdings- en krachtprogramma’s als zeer functionele 

ondersteuning bij hun zeil- of surfprogramma’s. 

 

ACTIE 3: De verspreiding van de trainingsprogramma’s gebeurde op eenvoudige vraag van 

de coaches. Bij extra vragen kunnen ze steeds terecht bij Wim Henderieckx. 

 

ACTIE 4: In 2016 werd een digitale subsidiewijzer aan onze clubs verspreid. 

 

Conclusies 
De acties in 2016 hebben er toe geleid dat we voldaan hebben aan SD 7, OD 7.1, 7.2 en 7.3.  

 

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties 
Zie nieuwe beleidsplan 2017 - 2020. 
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Basisopdracht 4.bgl 4 

Begeleiding inzake sport promotionele werking 
 

 

Operationele doelstelling 
OD 7.4: In de periode 2013-2016 wil de VYF jaarlijks de sportkampenbrochure 

uitbrengen.  

 

Resultaten effectmeting: 

In 2016 werden 2000 brochures ‘sportkampen’ opgemaakt en verspreid om kandidaat 

watersporters te ondersteunen in hun zoektocht naar watersportkampen in de clubs en zodoende 

de sportkampen te promoten. Ook bestaat hiervan een digitale versie, die via onze website kan 

bekeken worden. 

 

Evaluatie: 

Het opmaken en verspreiden van de sportkampen brochures, wordt ten zeerste door onze clubs 

gewaardeerd en zorgt ermee voor dat de watersportkampen de nodige ruchtbaarheid krijgen. 

Hierdoor ontvangen de clubs veel inschrijvingen voor hun sportkampen. 

 

Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling 
 
ACTIE 5 : Verdeling promotioneel drukwerk nationale instanties : SD 9 en OD 

9.2 

Coördinatie: Nelly De Pauw en Nadine Haezaert 

 

De VYF zorgt voor verdeling van sportpromotioneel drukwerk dat bezorgd wordt vanuit 

BLOSO, “de Kust” en alle watersport-gerelateerde instanties. 

 
ACTIE 6. Verspreiding promotioneel drukwerk aangesloten clubs : SD 7 en 

OD7.4 

Coördinatie: Nelly De Pauw en Nadine Haezaert 

 

De VYF zorgt er ook voor dat sportpromotionele acties van clubs verspreid worden via de 

nationale kanalen (eigen website, perscontacten, flyers en posters verspreiden onder alle 

aangesloten clubs). 

 
ACTIE 7. Opmaak en verdeling van sportkampenbrochure : SD 7 en OD 7.4 

Coördinatie: An Van Cauteren 

 

De VYF zorgt voor de verspreiding van de sportkampenbrochure. 

 

Evaluatie van de acties 

 

ACTIE 5 : De VYF deed in 2016 het nodige om het promotionele drukwerk vanuit het 

Sport.Vlaanderen, de Kust en andere sport gerelateerde instanties te verdelen binnen haar clubs 

en de gemeentelijke sportdiensten over Vlaanderen. 

 

ACTIE 6 : De VYF deed in 2016 het nodige om het eigen promotionele drukwerk aan haar 

clubs en gemeentelijke sportdiensten te bezorgen. 
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ACTIE 7 : Het opmaken en verspreiden door de VYF van de sportkampen brochures, wordt ten 

zeerste door onze clubs gewaardeerd en zorgt ermee voor dat de watersportkampen de nodige 

ruchtbaarheid krijgen. Hierdoor ontvangen de clubs veel inschrijvingen voor hun sportkampen. 

 

 

Conclusies 
 

Er werd in 2016 voldaan aan OD 7.4. 

 

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties 
Zie nieuwe beleidsplan 2017 - 2020. 
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Basisopdracht 4.inf 1 

Informatieverstrekking met betrekking tot het eigen beleid en de eigen 

organisatie aan de sportclubs en hun aangesloten leden 
 

 

Operationele doelstelling 
OD 7.5: In de periode 2013-2016 wil de VYF zijn website  continu aanpassen om 

haar beleid en eigen organisaties kenbaar te maken aan de aangesloten clubs.  

 

Resultaten effectmeting: 

De VYF onderhoudt de nieuwe website www.vyf.be  met alle nodige informatie over de 

VYF.  De updates zijn veelvuldig (bijna dagelijks). Deze updates werden in 2016 ook actief 

gedeeld via de sociale media kanalen die de VYF beheert. Via een algemene VYF facebook en 

twitterpagina, én sociale media per project of event, werd in interactie gegaan met verschillende 

doelgroepen. 

 

Evaluatie: 

In 2016 werd de website van de VYF verder up-to-date gehouden Deze moderne, 

gebruiksvriendelijke website werd door alle leden van de Vlaamse Yachting Federatie zeer 

positief onthaald ! De facebook pagina en het twitter account, zorgt dat we ‘mee blijven’ op het 

vlak van de sociale media en communicatie. Om het beheer van de sociale media binnen het 

team efficiënt te laten verlopen wordt gebruik gemaakt van de sociale media planner Bufferapp. 

 

Operationele doelstelling 
OD 7.6: In de periode 2013-2016 wil de VYF jaarlijks 1 informatieve meeting 

houden waarin het sporttechnisch team van de federatie de jaarwerking van het 

daaropvolgende jaar voorstelt aan de clubs. 

 

Resultaten effectmeting: 

De VYF heeft in 2016 minimum 1 vergadering gehouden waar de sporttechnische werking 

ten aanzien van alle VYF-clubs werd uiteengezet. Naast deze algemene vergadering werd in 

verschillende werkgroepen per discipline (golfsurfen, kite, ONZK) of per doelgroep (G-sport, 

jeugdsport) informatie verstrekt aan de betrokken clubs, en in overleg gegaan.  

 

Evaluatie: 

De voorstelling van het sportieve programma op de algemene vergadering met alle VYF clubs, 

en de verschillende werkgroep- en commissievergaderingen met de clubs, werden als positief 

onthaald. 

 

Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling 
 
ACTIE 8. Website: gans het jaar SD 7 en OD 7.3 

Coördinatie: Tommy Maenhaut en Alain Lescrauwaet 

 

De VYF onderhoudt de nieuwe website www.vyf.be  met alle nodige informatie over de 

VYF.  De updates zijn veelvuldig (bijna dagelijks). Daarnaast is er ook nog de facebook 

pagina en het twitter account bij gekomen. 

 

http://www.vyf.be/
http://www.vyf.be/
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ACTIE 9. Nieuwsberichten: gans het jaar SD 7 en OD 7.3 en 7.5 

Coördinatie: Tommy Maenhaut en Alain Lescrauwaet 

 

Via e-mail worden de belangrijkste wijzigingen op de website en de belangrijkste informatie 

doorgegeven aan de clubs. In 2016 werden er 24 nieuwsbrieven naar de clubs verzonden, 

waarin in elke nieuwsbrief een 20 tal website nieuwsitems werden gedeeld. Daarboven werden 

44 persberichten uitgestuurd met topsport resultaten en aankondigingen van competitieve en 

recreatieve evenementen. 

 
ACTIE 10.  Sporttechnische meeting: SD 7 en OD 7.4 

Coördinatie: Alain Lescrauwaet 

 

De VYF organiseerde in 2016 minimum 1 meeting, waar de sporttechnische werking van de 

federatie werd uiteengezet. 

 

Evaluatie van de acties 

 

ACTIE 8: In 2016 werd de website van de VYF verder up-to-date gehouden Deze moderne, 

gebruiksvriendelijke website werd door alle leden van de Vlaamse Yachting Federatie zeer 

positief onthaald! De facebook pagina en het twitter account, zorgt dat we ‘mee blijven’ op het 

vlak van de sociale media en communicatie. 

 

ACTIE 9: In 2016 werden er 24 nieuwsbrieven naar de clubs verzonden, waarin in elke 

nieuwsbrief een 20tal website nieuwsitems werden gedeeld. Daarboven werden 44 persberichten 

uitgestuurd met topsport resultaten en aankondigingen van competitieve en recreatieve 

evenementen. 

 

ACTIE 10: De voorstelling van het sportieve programma op de algemene vergadering met alle 

VYF clubs, en de verschillende werkgroep- en commissievergaderingen met de clubs, werden 

als positief onthaald. 

 

Conclusies 
De doelstellingen binnen BO4 inf.1 werden behaald en de acties uitgevoerd. 

 

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties 
Zie nieuwe beleidsplan 2017 - 2020. 
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Basisopdracht 4.inf 2 

Maatregelen om alle interne en externe communicatie te verbeteren 
 

 

Operationele doelstelling 
OD 7.7: Tegen 2016 wil de VYF het online plaatsen van de nieuwsbrief op de 

www.vyflink.be linken aan de ledenadministratie en de VYF-website.  

 

Resultaten effectmeting: 

In 2016 werd nog niet aan OD 7.7 voldaan.  

 

Evaluatie: 

Het is de bedoeling om in de toekomst te bekijken welke toepassingen via de VYF-link 

geïntegreerd kunnen worden, bij de nieuwe website met nieuwsbrief module. Dit dient er voor te 

zorgen dat de interne en externe communicatie verbetert. 

 

Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling 
 
ACTIE 11. Ontwikkelen van het online plaatsen van de nieuwsbrief op de VYF-

link gekoppeld aan de ledenadministratie: SD 7 en OD 7.7 

Coördinatie: Alain Lescrauwaet 

 

In 2016 zijn we er nog niet in geslaagd om deze actie uit te voeren. 

 

 

Evaluatie van de acties 

 

ACTIE 11: In 2016 zijn we er nog niet in geslaagd om deze actie uit te voeren. Wel tracht de 

VYF de nieuwsitems uit haar nieuwsberichten via de VYF sociale media kanalen tot bij haar 

clubs, en de leden in de clubs te brengen. 

 

 

Conclusies 
 

We zitten op goede weg om aan de SD en OD binnen deze basisopdracht te voldoen. OD 7.7 zal 

wel nodige aandacht opeisen om eraan te voldoen tegen 2016. 

 

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties 
 

Zie nieuwe beleidsplan 2017 - 2020. 
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Basisopdracht 5: 

Promoten van de eigen sporttak 
 

 

Strategische doelstelling: 
SD 8: In de periode 2013-2016 wil de VYF jaarlijks minimaal twee activiteiten 

organiseren waarbij promotie gemaakt wordt voor de eigen sporttak en die zich 

richten op niet-leden van VYF-clubs. 

 

Resultaten effectmeting: 

Zie resultaten effectmeting OD 8.1 en OD 8.2 

  

Evaluatie: 

Er werd in 2016 voldaan aan SD 8. 

 

 

Operationele doelstelling 
OD 8.1: In de periode 2013-2016 organiseert de VYF jaarlijks minstens één 

activiteit waarbij promotie gemaakt wordt voor de sport en die zich richten op 

niet-leden van VYF-clubs en dit in samenwerking met de aangesloten VYF-clubs.  

 

Resultaten effectmeting: 

In 2016 namen 15 VYF clubs deel aan het Ik Zeil – Ik Surf project. Er waren 232 inschrijvingen 

over de verschillende zeil- en surfdisciplines. 

 

Evaluatie: 

De deelname van de VYF clubs aan ons Ik Zeil – Ik Surf project is gedaald t.o.v. 2015. Het 

ook inschakelen van de nieuwe inschrijfmodule voor de Watersportdag is de oorzaak van deze 

daling. Hierdoor zijn de deelnemers en initiaties opgegeven voor de watersportdag niet meer 

geteld bij IKsurf en IKzeil, waar dit in 2015 wel het geval was. Na 1 jaar gebruik van de 

nieuwe module is met de opmerkingen van de clubs en federatie de module weer bijgestuurd 

voor 2017.  

 

Operationele doelstelling 
OD 8.2: In de periode 2013-2016 organiseert de VYF jaarlijks minstens één 

activiteit waarbij promotie gemaakt wordt voor de sport en die zich richten op 

niet-leden van VYF-clubs in samenwerking met lokale/regionale overheden 

en/of Vlaamse instanties. 

 

Resultaten effectmeting: 

In 2016 namen 29 VYF clubs actief deel aan de Watersportdag. De samenwerking met Sport 

Vlaanderen voor de Watersportdag viel weg. De watersportfederaties bundelden hun krachten en 

zetten de Watersportdag voort. De focus lag niet meer op 1 weekend maar op de volledige 

maand mei en zo konden we ook onder de vleugels komen van de Week van de Sportclub, een 

bestaand initiatief van Sport Vlaanderen dat nu ook in mei doorgaat. Logisch gevolg van deze 

aanpassing zijn minder deelnemende clubs en deelnemers: 29 clubs namen deel, 1600 lieten zich 

registreren voor deelname via ons online inschrijvingssysteem.  

 

Evaluatie: We kenden in 2016 een terugval van het percentage deelnemende clubs omdat de 

Watersportdag de ondersteuning van Sport Vlaanderen verloor en het alleen met de 

Watersportfederaties verder zetten in een ander concept.  



VYF Rapportering 2016 p. 40 van 47 

42 % van de VYF clubs nam deel aan de Watersportdag. Dit moet de komende jaren terug 

stijgen. 

 

Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling 
 

ACTIE 1 : Belgian Boat Show: SD 8 en SD 8.1 / SD 3 en OD 3.1, 3.2, 3.3 
 

Wegens budgettaire redenen heeft de VYF niet meer deelgenomen als standplaatshouder op 

de Belgian Boat Show. 

 

 
ACTIE 2 : SVS: april–mei– juni 2016 : SD 8 en OD 8.2 / SD 1 en OD 1.3 

Coördinatie: An Van Cauteren en Tommy Maenhaut 

 

De VYF mobiele sup school werd door SVS een 25tal maal gebruikt als ondersteuning van 

hun sportieve aanbod. 

 
ACTIE 3 : Zomerpromotietoer 2016: juli – augustus 2016: SD 8 en OD 8.2 / SD 3 

en OD 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

Coördinatie: Tommy Maenhaut (windsurfen) en An Van Cauteren (zeilen) 

 

Deze actie werd door de federatie / clubs niet uitgevoerd. 

 
ACTIE 4 : De Watersportdag 2016: SD 8 en OD 8.1, 8.2 / SD 3 en OD 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

Coördinatie: An Van Cauteren 

 

De VYF stimuleert haar clubs om deel te nemen aan de watersportdag. Vanaf 2016 een nieuw 

concept voor de Watersportdag. Sport Vlaanderen stopte de samenwerking zoals we ze voorbije  

De watersportfederaties bundelden hun krachten en zetten de Watersportdag voort. De focus lag 

niet meer op 1 weekend maar op de volledige maand mei en zo konden we ook onder de vleugels 

komen van de Week van de Sportclub, een bestaand initiatief van Sport Vlaanderen dat nu ook in 

mei doorgaat.  

 
ACTIE 5: Start to Sail – Start to Surf: SD 8 en OD 8.1 / SD 3 en OD 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4 

 

Het doel is om aan de actieve jeugd kwalitatieve initiatie aan te bieden aan een democratische 

prijs op de plaats en op het moment dat zij dit willen. Geen lessen in grote groepen meer, 

maar les in kleine groepen op modern lesmateriaal door ervaren gediplomeerde lesgevers in 

clubs met surf- en/of zeiltraditie. 

 

Doelgroep is jongeren en jong volwassenen (10-25 j) 

Timing: 

Eenduidige klare communicatie voor promotie en inschrijvingen 

Surfen/zeilen toegankelijk maken voor iedereen; zeilen/surfen is niet elitair en duur 

Promotie naar pers en massa via de startdag en persmoment 

Eigen communicatie via de clubs en hun website vanaf februari, briefing van de clubs vanaf 

najaar. 
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De VYF zorgt voor promotiemateriaal en bezorgt het aan de clubs begin april. Nationaal 

wordt via een centrale start-to-surf/start-to-sail website en e-mail newsletter door de VYF-

promotie gemaakt. 

 

Er namen 15 VYF clubs deel aan dit initiatief. Deze clubs boden initiaties aan in optimist, 

meermansboten, catsy, windsurfen, kitesurfen en golfsurfen. Er waren 232 inschrijven over de 

verschillende disciplines. 

 

De deelname van de VYF clubs aan ons Ik Zeil – Ik Surf project is gedaald t.o.v. 2015. Het 

ook inschakelen van de nieuwe inschrijfmodule voor de Watersportdag is de oorzaak van deze 

daling. Hierdoor zijn de deelnemers en initiaties opgegeven voor de watersportdag niet meer 

geteld bij IKsurf en IKzeil, waar dit in 2015 wel het geval was. Na 1 jaar gebruik van de 

nieuwe module is met de opmerkingen van de clubs en federatie de module weer bijgestuurd 

voor 2017.  

 

 

Evaluatie van de acties 

 

ACTIE 1 : Wegens budgettaire redenen heeft de VYF niet meer deelgenomen als 

standplaatshouder op de Belgian Boat Show. 

 

ACTIE 2 : De schoolkampioenschappen surfen in samenwerking met SVS, werden in 2015 en 

2016 niet meer georganiseerd. Naar de toekomst toe, zou dit definitief kunnen verdwijnen. Wel 

werd er een nieuw samenwerkingsverband opgezet met SVS, waarbij deze gebruikt maakt van 

de logistieke diensten van de VYF (Mobiele SUP school, boten,..) als ondersteuning van het 

eigen sportieve aanbod naar de scholen. 

 

ACTIE 3 : Deze actie werd door de federatie niet meer uitgevoerd. Er wordt bekeken of er de 

komende jaren opnieuw een deelname kan zijn. 

 

ACTIE 4 : Aan de Watersportdag namen dit jaar 29 van de 65 VYF clubs deel. Naar de 

toekomst toe moet dit toenemen. Binnen FO Jeugd worden de clubs ook gestimuleerd (verplicht) 

om eraan deel te nemen om het jeugdlabel te behalen. 

 

ACTIE 5 : Het Start to Sail – Start to Surf werd zowel door de deelnemende clubs als de 

deelnemers positief onthaald. De deelname van de VYF clubs aan ons Ik Zeil – Ik Surf project 

is gedaald t.o.v. 2015. Het ook inschakelen van de nieuwe inschrijfmodule voor de 

Watersportdag is de oorzaak van deze daling. Hierdoor zijn de deelnemers en initiaties 

opgegeven voor de watersportdag niet meer geteld bij IKsurf en IKzeil, waar dit in 2015 wel 

het geval was. Na 1 jaar gebruik van de nieuwe module is met de opmerkingen van de clubs 

en federatie de module weer bijgestuurd voor 2017.  

 

Conclusies 
 

In 2016 werd voldaan aan de doelstellingen binnen BO 5.  

 

 

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties 
Zie nieuwe beleidsplan 2017 - 2020. 
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2. FACULTATIEVE OPDRACHT JEUGSPORT 
 

 

Jeugdsportproject van de sportfederatie met als doelstelling de kwaliteit van 

de jeugdsportwerking in de sportclubs te verhogen, met bijzondere aandacht 

voor de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd 
 

 

A.  Omschrijving, effectmeting en evaluatie van de in het beleidsplan 2013-

2016/ jaarlijks actieplan 2012 geformuleerde doelstellingen: 
 

Strategische doelstelling: 
SD FO1.1: Tegen 2016 behalen minstens 38 aangesloten clubs het label 

“erkende jeugd zeil/surfschool”. 

 

Resultaten effectmeting: 

Zie resultaten effectmeting bij OD FO1.1.3. 

 

Evaluatie: 

Zie evaluatie bij OD FO1.1.3. 

 

Operationele doelstelling: 
OD FO1.1.4: Tegen 2016 behalen minstens 38 aangesloten clubs het label  

“erkende jeugd zeil/surfschool”. 

 

Resultaten effectmeting: 

 
 

 

Evaluatie: 

In 2016 zijn er 39 clubs (42 basissen) die hebben ingetekend op het label erkende jeugd 

zeil/surfschool (waar er voor 2016 38 clubs vooropgesteld werden). Binnen de clubs met het 

scholingslabel zijn er 562 gediplomeerden monitoren actief. Hiermee werd voldaan aan de OD 

FO1.1.3.  
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Strategische doelstelling: 
SD FO1.2: Tegen 2016 behalen minstens 14 aangesloten clubs met minstens 34 

trainingsgroepen het label “erkende jeugd trainingsclub”. 

 

 

Resultaten effectmeting: 

Zie resultaten effectmeting bij OD FO1.2.3. 

 

Evaluatie: 

Zie evaluatie bij OD FO1.2.3. 

 

Operationele doelstelling: 
OD FO1.2.4: Tegen 2016 behalen minstens 14 aangesloten clubs met minstens 

34 trainingsgroepen het label “erkende jeugd trainingsclub”. 

 

Resultaten effectmeting: 

 
 

 

Evaluatie: 

 

In 2016 zijn er 11 clubs (12 basissen) die hebben ingetekend op het label erkende jeugd 

trainingsclub. Binnen deze trainingsclubs zijn er 36 trainingsgroepen actief. Het aantal trainers 

binnen de jeugdtrainingsclubs is 75. De OD FO1.2.2 werd in 2016 deels niet behaald, er waren 

11 clubs, waar we er 14 vooropstelden en 36 trainingsgroepen waar we 34 groepen werden 

vooropgesteld. 
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Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling: 
 

ACTIE SD OD TIMING 
-> december 2015:   

- vergadering clubs met afsluiten van jaar 2015: 

officiële subsidie / diploma uitreiking + informatie 

voor jeugdsport project 2016 

- tegen eind december: inschrijving 2016 -> online 

 

-> januari – februari – maart - april 2016: 

- extra kennisgeving/communicatie naar de clubs 

- geïnteresseerde clubs bezoeken 

 

 

 

-> Mei- juni 2016: 

- indienen dossiers jeugd scholingsclubs en jeugd 

trainingsclub 

- opvolging / administratieve controle ingediende 

dossiers jeugd trainingsclub 

- opvolging / administratieve controles ingediende 

dossiers scholingsclub   

- opvolgen van de budgettering 

- controles op het veld van de jeugd trainingsclubs 

    

->juli- oktober 2016: 

- controles op het veld van de jeugd trainingsclubs en 

scholingsclubs 

- opvolging van de budgettering 

 

->november 2016: 

- afsluiten van de dossiers en toekenning van de 

definitieve subsidies 

 

Dit stramien wordt jaarlijks herhaald. 

FO1.1 FO1.1.1 

FO1.1.2 
FO1.1.3 

FO1.1.4 

2013-2016 

FO1.2 FO1.2.1 

FO1.2.2 
FO1.2.3 

FO1.2.4 

2013-2016 

 

 
ACTIE 1. Q-Cup: augustus–oktober 2016 : SD FO1.2 , OD FO1.2.1, OD FO1.2.2, 

OD FO1.2.3, OD FO1.2.4 

 

De VYF heeft in 2016 opnieuw een recreatief wedstrijdcircuit voor beginnende jonge zeilers 

in optimist georganiseerd. De kandidaat clubs werden gezocht in alle provincies. Zij 

aanvaardden hun opdracht omschreven in het draaiboek van de federatie. 
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De opzet van de Q-Cup is om jonge zeilers zonder wedstrijdervaring te laten kennismaken 

met de wedstrijdsport. De organiserende club stelt materiaal ter beschikking en de VYF zet de 

mobiele zeilschool in. Jongeren zonder bootje kunnen dus ook steeds terecht bij een Q-Cup 

manche.  

 

Hieronder vind je de kalender terug. 

 

De kalender 2016 

21 augustus 2016 WVD Mechelen 

27 augustus 2016 VVW Inside 

03 september 2016 WOS 

10 september 2016 BZYC 

17 september ZSC Broechem (niet kunnen doorgaan wegens blauwalgen!) 

25 september 2016 RBSC Heusden 

02 oktober 2016 VVW Turnhout 

08 oktober 2016 KYCN i.s.m. Sport.Vlaanderen Centrum Nieuwpoort 

15 oktober 2016 FINALE RYCB 

 

 
ACTIE 2 : Watersportdag : SD FO1.1 , OD FO1.1.1, OD FO1.1.2, OD FO1.1.3, OD 

FO1.2.4 

 

De promotie dag voor de erkende watersportclubs in Vlaanderen in samenwerking met alle 

Vlaamse watersportfederaties 

 
ACTIE 3 : Sporttechnische bijscholing trainers : SD FO1.2 , OD FO1.2.1, OD 

FO1.2.2, OD FO1.2.3 , OD FO 1.2.4 

 

Bijscholingen trainers- monitoren uit de trainingsgroepen en scholing:  

 

 23 en 24 april 2016:ISA-SUP instructor (internationaal erkende bijscholing) te Lakeside 

Paradise. 

 16, 20 en 27 april 2016: Kitesafe (Anemos Heist en Windekind Oostduinkerke). Deze 

bijscholing is gericht naar het redding personeel van de VYF clubs, met als doel hen op 

trainen in het redden van kitesurfers in nood 

 16-17 april 2016: ILS Surf rescue lifesaving opleiding te Lakeside paradise 

 Deputy Race Judge: najaar: examen 4 februari 2017 

 Opleiding voor monitoren voor het begeleiden van G-sporters in zeilen i.s.m. SV & 

Parantee: 15/5/2016 

 Opleiding voor monitoren voor het begeleiden van G-sporters in surfen i.s.m. Recreas 

& Parantee : 8/5/2016 

 12/3/2016: CONDITIONALE ASPECTEN ID ZEILSPORT(ism. Energy Lab)  
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Evaluatie van de acties 

 

De acties in het jaaroverzicht werden uitgevoerd, zoals vooropgesteld. 

 

ACTIE 1 : : De Q-cup was in 2016 een succes. Er waren 9 VYF clubs, die een wedstrijd voor 

beginnende optimisten organiseerden in samenwerking met de VYF. Spijtig genoeg, kon de 

wedstrijd in Broechem niet doorgaan, daar het water blauwalgen bevatte.  

De deelnemersaantallen lagen hoog dan 2016.  In 2012 waren er 310 deelnemers uit 15 

verschillende clubs, in 2013 296 deelnemers uit 13 clubs, in 2014 371 deelnemers uit 17 clubs, in 

2015 401 deelnemers uit 13 clubs en 2016 377 deelnemers uit 10 clubs (maar slecht over 8 

manches ipv. 9 manches in 2015. Hadden we de manche in Broechem erbij met een gemiddeld 

aantal deelnemers, zouden we op 424 deelnemers zijn uitgekomen.) 

 

 

ACTIE 2 : Aan de Watersportdag namen dit jaar 29 van de  65 VYF clubs deel, een daling 

omdat onze partner Sport Vlaanderen wegviel in 2016. Naar de toekomst zou dit terug moeten 

toenemen. Binnen FO Jeugd worden de clubs ook gestimuleerd (extra punten bij deelname) om 

eraan deel te nemen om meer subsidies via het jeugdlabel te behalen. 

 

 

ACTIE 3 :  

 23 en 24 april 2016:ISA-SUP instructor (internationaal erkende bijscholing) te Lakeside 

Paradise. 

 16, 20 en 27 april 2016: Kitesafe  (Anemos Heist en Windekind Oostduinkerke). Deze 

bijscholing is gericht naar het reddingspersoneel van de VYF clubs, met als doel hen op 

trainen in het redden van kitesurfers in nood 

 16-17 april 2016: ILS Surf rescue lifesaving opleiding te Lakeside paradise 

 Deputy Race Judge: najaar: examen 4 februari 2017 

 Opleiding voor monitoren voor het begeleiden van G-sporters in zeilen ism. SV & 

Parantee: 15/5/2016 

 Opleiding voor monitoren voor het begeleiden van G-sporters in surfen ism. Recreas 

& Parantee : 8/5/2016 

 12/3/2016: CONDITIONALE ASPECTEN ID ZEILSPORT(ism. Energy Lab) 
 

 

Conclusies 
 

 

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties: 
 

Zie nieuwe beleidsplan 2017 - 2020. 
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B. Overzicht van de werking FO Jeugdsport in 2016 

 
a) Omschrijving van de wijze waarop het jeugdsportproject werd gepromoot naar de clubs (toe 

te voegen als bijlage) => zie bijlage met titel : ‘VYF Bijlage A FO Jeugdsport 2016 

 

b) Omschrijving van de wijze waarop de controle en de monitoring van het jeugdsportproject is 

gebeurd  (toe te voegen als bijlage) => zie bijlage met titel : ‘VYF Bijlage B FO Jeugdsport 

2016 

 

c) Omschrijving van de wijze waarop de steun van de Vlaamse overheid werd vermeld  (toe te 

voegen als bijlage) => zie bijlage met titel : ‘VYF Bijlage C FO Jeugdsport 2016 

 

d) Omschrijving van de wijze waarop het jeugdsportproject voldaan heeft aan de 

beoordelingscriteria (in te vullen op tabblad ‘Beoordelingscriteria’ van bijgevoegd 

Excelbestand ‘Bijlage_Rapportering_Jeugdsport2016’) 

 

e) Lijst van occasionele sporttechnische / administratieve medewerkers opgenomen in de 

subsidieerbare overheadkosten facultatieve opdracht jeugdsport 2016 (in te vullen op tabblad 

‘Overhead-OccMw’ van bijgevoegd Excelbestand ‘Bijlage_Rapportering_Jeugdsport2016’) 

 

Meer info met betrekking tot de verloning van de occasionele sporttechnische/administratieve  

medewerkers en de subsidieerbare bedragen jeugdsport vindt u in het bijgevoegd 

Wordbestand ‘Toelichting_Tewerkstelling_Jeugdsport2016’. 

 

f) Overzicht aantal deelnemende clubs en aantal deelnemers aan jeugdsportproject 2016 (in te 

vullen op tabblad ‘Overzicht_Aantalclubs_Dlnms’ van bijgevoegd Excelbestand 

‘Bijlage_Rapportering_Jeugdsport2016’) 

 

g) Lijst van deelnemende clubs met per club weergave van het ontvangen subsidiebedrag (in te 

vullen op tabblad ‘Lijst_Dln_Clubs’ van bijgevoegd Excelbestand 

‘Bijlage_Rapportering_Jeugdsport2016’) 

 

h) Kopie van de grootboekfiches waaruit blijkt welke overheadkosten jeugdsport zijn gemaakt 

en waaruit blijkt dat de deelnemende clubs het subsidiebedrag jeugdsport 2016 effectief 

ontvangen hebben (toe te voegen als bijlage) => Bijlage H 

 

i) Overzicht in verband met de bestedingsmogelijkheden die gebruikt werden door de clubs (toe 

te voegen als bijlage  -  voorbeeld van invulmodel  zie tabblad ‘Bestedingsmogelijkheden’ 

van bijgevoegd Excelbestand ‘Bijlage_Rapportering_Jeugdsport2016’) 

 

 

 


