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INLEIDING
Dit werkingsverslag geeft een status/resultaat voor 2018 bij alle strategische en operationele
doelstellingen geformuleerd in luik 2 van het WWSV-beleidsplan (het Excel document). Er is gekozen
om de tekstuele verantwoording bij elke actie niet in luik 2 op nemen om de leesbaarheid van dat
document te behouden. Wel in luik 2 zijn de cijfers resultaatrekening 2018 ingevuld, en is bij elke
actie de aanduiding “uitgevoerd”, “lopende” of “niet uitgevoerd” ingevuld, gelijklopend aan dit
documenten.
Zoals in luik 1 van het beleidsplan 2017-2020 stond, dan nog onder de fusienaam VYF-VVW, stonden
we in 2017 aan het begin van een nieuwe beleidsperiode waarin we de watersport nog sterker op de
kaart wilden zetten. De fusie zorgde inderdaad voor schaalvergroting, welke in 2018 via verdere
integratie van vele activiteiten en processen leidde tot een nog efficiëntere dienstverlening naar de
leden toe. De doelstelling was en is om het sportaanbod op dezelfde kwaliteitsvolle manier te blijven
organiseren en ondersteunen. De eigenheid van de aangesloten sportclubs en leden bleef behouden, het
belang van de sporter bleef voorop staan.
Er werd er bewust voor gekozen om na het officieel in werking treden van de fusie, niet onmiddellijk
alles aan te passen. Stap voor stap werd er naar één geïntegreerd geheel toe gegroeid. In 2018 is de
WWSV huisstijl en herkenbaarheid doorgevoerd in heel wat activiteiten & acties en in het bijhorend
promotiemateriaal.
WSSV accentueerde haar werking zoals vooropgesteld op volgende punten:






een continue aandacht voor jeugdwerking en recreatie
een doorgedreven deskundigheid betreffende topsportwerking
een voortdurende inzet voor het behartigen van de belangen van haar leden
streven naar een goed opgeleid lesgeverskorps binnen de aangesloten clubs
promotie van de watersport op een moderne en uitnodigende wijze

Voor alle programmapunten blijft de samenwerking met de clubs essentieel.
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TOELICHTING BIJ LUIK 2 BELEIDSPLAN
Per strategische doelstelling, verder opgedeeld per operationele doelstelling

S01: BEREIKEN VAN JAARLIJKS 1000 NIET AANGESLOTEN
LEDEN MET EEN AANBOD AAN KWALITATIEVE INITIATIES EN
INSTAP ACTIVITEITEN
Algemene status strategische doelstelling:
Het aantal niet-aangesloten leden werd zeker bereikt. Het exact aantal deelnemers is gezien het ontbreken van
een centraal inschrijfsysteem moeilijk. Als meetinstrument gebruikt de federatie het aantal ingaven in haar
ledenadministratie voor tijdelijke leden/cursisten. In 2018 is afgesloten op 9765 personen die tijdelijk verzekerd
werden, dit voor 1-daagse sportdagen als sportkampen van 5 dagen of een week.
Een verdere uitrol van de inschrijfmodule uit de beleidsfocus laagdrempelig sporten (Ikwatersport), waarbij de
clubs deze gebruiken voor het opgeven van hun niet-aangesloten leden, kan een oplossing zijn om meer data
centraal te kunnen verzamelen. Vraag is of elke club deze module zal willen invoeren voor eigen clubacties
buiten de beleidsfocus laagdrempelig sporten.

S01D01: ONDERSTEUNING VAN JAARLIJKS MINSTENS 3 INITIATIEVEN MET
PARTNERS (NIET-CLUBS) VOOR HET BEREIKEN VAN NIET AANGESLOTEN LEDEN
Indicator: aantal initiatieven per jaar

Vooropgesteld: minimum 3

Algemene status operationele doelstelling: Alle vooropgestelde acties met uitzondering van de
sportsterrendagen zijn ondersteund, ruim meer dan de vooropgestelde 3 initiatieven dus. De Doe Aan Sport
Beurs wordt niet meer georganiseerd door MOEV (SVS). Deze actie is geschrapt uit het beleidsplan
Acties binnen operationele doelstelling

Status uitvoering per actie

Ondersteunen van aanbod zeilen, surfen en
zeilwagen rijden bij SVS (nu MOEV)
schoolsportdagen

Gerealiseerd, meer dan 23 maal inzet SUP school voor Moev
schoolsportdagen en inzetten van de karren voor zeilwagen
rijden tijdens 3 sport na school activiteiten. Ook organisaties die
zicht richten op schoolsport naast SVS worden ondersteund.

Organisatie van initiaties en promotionele
stand op Belgian Boat Show

De federatie nam de initiaties zeilen en sup op het actiebad
tijdens de Belgian Boat Show waar. Er was geen promotionele
stand voorzien

Organisatie van initiaties en promotionele
stand op Nieuwpoort International Boat
Show

WWSV had een er grote sport promotionele stand – naast
promotie opleidingen in clubs was er aandacht voor het
stuurbrevet, ICC en brevet marifoon

Deelname aan Doe Aan Sport Beurs

Vanaf 2018 is dit project stopgezet door de provincies – de
zeilwagensectie (voormalige Lazef) was gedurende 25 jaar een
trouwe partner. Deze actie is geschrapt uit het beleidsplan

Deelname aan Sportsterrendagen

Geen deelname - de federatie had wel interesse, maar de
voorgestelde activiteit op het water paste niet in stramien
organisatoren
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Deelname aan bovenlokale activiteiten (Xstream Experience, Waterfeesten Berlare,
recreatieve SUP triatlon)

Gerealiseerd, inzet SUP- scholen voor X-stream Experence
boom, MOTUS triathlon, To Walk Again, Fire Games, enz.

Ondersteuning ecologische projecten
(CleanSUP, Paddle against plastic, Clean
beach Cup,…)

Samenwerking in communicatie en logistiek voor Clean Beach
Cup, Clean Sup Gent.
In 2018 werden gesprekken opgestart met FOD Milieu, Prov.
West-Vlaanderen en de Yacht & beachclubs richting een Clean
Beach Club Label.
Met staatssecretaris De Backer werd een
engagementsverklaring getekend met als doel het inperken van
marien zwerfvuil vanuit de strandclubs.

Gerichte communicatie voeren via de
sociale media van instap initiatieven
(facebook, twitter en dit laten groeien per
doelgroep) met aantrekkelijke content
(fotografen, filmmakers, drones)

Voor verschillende instap activiteiten zijn afzonderlijke
nieuwsbrieven opgemaakt, Facebook pagina's gepromoot en
verslagen gedeeld.
Er was bijzondere aandacht voor de Instagram accounts van de
federatie voor het bereiken van de jeugd en jong volwassenen
doelgroep

Ondersteunen campagne
#Sportersbelevenmeer

De #sportersbelevenmeer is gepromoot naar de clubs, sporters
en in eigen communicatie. Ook onder #ookbuitenbeleefjemeer
werd promotie gevoerd voor de Watersportdag

S01D02: ONDERSTEUNING VAN JAARLIJKS MINSTENS 3 INITIATIEVEN MET DE
CLUBS VOOR HET BEREIKEN VAN NIET AANGESLOTEN LEDEN
Indicator: aantal initiatieven per jaar

Vooropgesteld: minimum 3

Algemene status operationele doelstelling: Alle vooropgestelde acties zijn ondersteund, ruim meer dan de
vooropgestelde 3 initiatieven dus.
Acties binnen operationele doelstelling

Status uitvoering per actie

Opmaken en verspreiden brochure en
online gids watersportkampen

De gids Watersportkampen kreeg een digitale update in 2018 de integratie in het systeem met inschrijvingsmodule
watersportkampen.be is uitgesteld. Deze update werd digitaal
verspreid via mail, website en sociale media.

Coördineren en ondersteunen van de
Watersportdag

De Watersportdag.be is een samenwerking met zes
partnerfederaties (Waterski Vlaanderen, Vlaamse Kano en
Kajak Federatie, Nelos, Wind en Watersport Vlaanderen,
Redfed en Vlaamse Roeiliga) en Sport Vlaanderen (maand van
de sportclub) en de aangesloten clubs.
Het nieuwe concept waarbij de activiteiten over de hele maand
mei gespreid worden is een succes en zal behouden blijven. Er
waren meer actieplaatsen en meer deelnemers. Zie details bij
beleidsfocus laagdrempelig sporten.

Ondersteunen van initiaties
zeilwagenrijden (diverse types wagens ;
groeps- en individuele initiaties)

Project loopt heel het jaar. In 2018 wel een afname in het aantal
initiaties en deelnemers vastgesteld in vergelijking met een
uitzonderlijk goed 2017. 2018 ligt in de lijn van het 10-jarig
gemiddelde.

Opmaken en verspreiden info
zeilwagenclubs via getijdenboekje

Getijdenboekje is opgemaakt op 1200 exemplaren en verdeeld
naar de sporters en clubs.

Ondersteuning opendeurdagen clubs met
mobiele scholen

3 mobiele zeilscholen en 2 supscholen waren op vraag van de
clubs ingezet om tijdelijk de capaciteit te verhogen bij de
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organisatie van hun opendeurdagen. Data over waar en wanneer
is beschikbaar in de online Outlook kalender per mobiele school
Stimuleren van deelname van onze clubs
aan de 'Maand van de Sportclub'.

De Maand van de sportclub (mei) #ookbuitenbeleefjemeer is
gepromoot naar de clubs, sporters en in eigen communicatie.

S03: TEGEN 2020 WIL DE FEDERATIE HET AANTAL
RECREATIEVE LEDEN VERMEERDEREN MET MINSTENS 5% TEN
OPZICHTE VAN 2017
Indicator: Aantal recreatieve leden in ledendatabase 2020
Algemene status strategische doelstelling:
2017 was in deze strategische doelstelling een 0-meting, het eerste jaar waarbij de ledendatabases en aangesloten
clubs van VYF en VVW-Recrea samenkomen tot WWSV. De evolutie van de recreatieve leden 2017 WWSV
ten opzichte van de jaren ervoor VYF in onderstaande grafiek.
De grote stijging van ongeveer 16000 leden tot 25580 is logisch gezien de fusie met de recreatieve federatie.
In 2018 is er ten opzichte van 2017 een daling van bijna 4,6 % in het totaal aantal leden, veroorzaakt door de
daling met 6% recreatieve leden. Deze daling kan niet direct worden toegeschreven aan de uitvoering van de
acties om recreatieve leden te bereiken, maar aan het niet-aansluiten van 3 clubs bij de federatie in 2018 die in
2017 wel aangesloten waren.
De reden van deze niet-aansluiting is van niet-sportieve aard. De grootste van deze 3 clubs heeft gekozen om
zich om ideologische redenen aan te sluiten bij een niet-gesubsidieerde erkende sportfederatie (VVW). De 2
andere clubs ondergaan zeer ingrijpende aanpassingen aan hun infrastructuur, waardoor de clubwerking in 2018
een stuk minder was, en daarmee ook samenhangend het aantal leden dat zich aansloot bij deze clubs.

Onderstaande tabel geeft de evolutie aan van recreatieve leden binnen de sportdisciplines. Bemerking hierbij is
dat de categorie “zeilen” een verzameling is van de verschillende sub disciplines zeilen zoals zeezeilen en
kleinzeilerij. In de toekomst willen we clubs via het ledenbeheersysteem steeds laten kiezen voor de specifieke
subcategorie, om zo een duidelijker beeld te krijgen van bv de evolutie catamaran recreatie.
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Aantal van
licentienummer
Kolomlabels
Rijlabels
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Eindtotaal
recreatie
14506 14729 15667 15934 15833 25580 24245
126494
CATAMARAN
144
145
133
157
116 1215
275
2185
GOLFSURFEN
138
198
406
544
643 1264 1225
4418
KITESURFEN
762
783 1392 1661 1666 2751 2669
11684
KLEINZEILERIJ
2207 2331 3262 2965 3093 4517 2224
20599
RADIO CONTROLLED
18
17
19
15
69
SUP
21
21
WINDSURFEN
1901 2080 2014 2270 2186 2738 2596
15785
ZEEZEILEN
2469 2243 2130 2213 2125 4109 6048
21337
ZEILEN
6885 6949 6330 6070 5987 8354 8629
49204
ZEILWAGENRIJDEN
36
613
543
1192
Eindtotaal
14506 14729 15667 15934 15833 25580 24245
126494
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S03D01: ONTWIKKELEN VAN JAARLIJKS MINSTENS 5 RECREATIEVE
INITIATIEVEN MET DE CLUBS
Indicator: aantal initiatieven per jaar

Vooropgesteld: minimum 5

Algemene status operationele doelstelling: Alle vooropgestelde acties zijn ondersteund, ruim meer dan de
vooropgestelde 5 initiatieven dus.
Acties binnen operationele doelstelling

Status uitvoering per actie

Organisatie van de Q-cup

Organisatie met negen manches Q-cup, van eind augustus tot
half oktober. 82 individuele beginnende zeilers proeven er van
het recreatieve wedstrijdzeilen. Goed toezicht op de regels is
belangrijk om het recreatieve karakter van deze wedstrijd te
behouden. Doelgroep zijn jonge starters uit de zeilscholen tot
12-13 jaar.

Recreatieve activiteiten ontwikkelen in
kleinzeilerij (o.a. Europe en Spirou)

Introductie circuit Spirou en Europe Class. 4 data tijdens de
maand oktober 2018 (6 en 13 oktober). Info via
www.wwsv.be/nl/disciplines/introductiedagen-spirou-eneurope-2019

Recreatieve activiteiten ontwikkelen in
catamaran

De instap in het catamaranzeilen voor de jongsten gebeurde via
de Catsy werking. De fun-catamarans zijn erg stabiel en actief
in heel wat clubs en dit zowel aan de kust als op binnenwater. In
de maand september werd de Catsy Cup georganiseerd bij door
Anemos Beachclub Knokke-Heist.

Een recreatief circuit ontwikkelen voor
jonge golfsurfers tot 16 jaar

Er stonden 4 wedstrijden op de kalender met als doelgroep
jonge surfers tot 16 jaar. 3 van deze werden afgelast wegens
ontbreken van golven (King of the Squids, Belgian Surf Fest,
King of the Pier shortboard). De interclub wedstrijd te
Westende ging wel door. Alle info en verslag op
www.surfingbelgium.be

Recreatieve activiteiten ontwikkelen in
golfsurfen en SUP

Er werden verschillende recreatieve SUP en golfsurfwedstrijden i.s.m. de clubs ontwikkeld, zoals de King of The
Pier te Blankenberge. Ook tijdens de dag van het BK op de Leie
te Deinze werd een recreatieve tocht georganiseerd. Verslagen
op www.surfingbelgium.be

Ondersteunen interclub windsurf
jeugdcircuit

Er werd door een samenwerking van binnenlandse clubs in
circuit van jeugdwedstrijden georganiseerd. WWSV heeft deze
mee gepromoot, verder ondersteuning was op vraag van deze
club beschikbaar. Verslagen op
http://www.surfiesta.be/interkids.html

Actie organiseren ifv. goede doelen (bv.
'…." for life)

WWSV ondersteunde actief volgende acties voor het goede
doel tijdens de "warmste week" van Studio Brussel:
Windsurfing for Life in Willebroek en Sup for Life in Gent op
22 december 2018

Secretariaat meetbrieven CR

Cruiser Rating is een meetsysteem in het zeezeilen - het is de
laagdrempelige instap in het wedstrijdzeilen met zeegaande
zeilboten. Goede werking van het instapniveau voor
wedstrijdzeilen met scherpe jachten - eenvoudig en
democratisch. Cruiser Rating kan zijn aantallen bestendigen
(250 meetbrieven) maar er is geen toename meer - de promotie
loopt goed.
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Gerichte promotie CR wedstrijden o.a.
Shielmartin Race

Het aantal evenementen in CR is groot en verspreid over de hele
kust - de deelnemersaantallen zijn niet erg groot. De Shiel
Martin Regatta past in het recreatieve circuit en legt een link
naar de sociale sector via GOCA. De Exclusive Shiel Martin
Triple lokte een 20tal deelnemende zeilboten en legt de link
tussen Zeebrugge en Breskens. Promotie werd gevoerd via de
nieuwsbrief, sociale media en het magazine VAREN.

Logistieke ondersteuning via inzet mobiele
zeilschool, mobiele surfschool, mobiele
sup-school en mobiele G-sport trailer aan
de clubs en WWSV-partners

De federatie heeft een aantal mobiele eenheden surfen en zeilen
die heel intensief gebruikt worden door de clubs, partners en
voor eigen organisaties. Deze eenheden krijgen een regelmatige
update. In 2018 werden twee nieuwe Supscholen met elk 25
boards aangekocht en ingezet. Voor de G-sport werd een trailer
met SUPs, windsurfboards, megasups ter beschikking gesteld
van de G-sport werking.

Organisatie recreatieve evenementen in
samenwerking met sponsoren/VIP days

Captains of Industry Sailing Cup is een recreatieve zeilwedstrijd
voor bedrijven die kadert in de sportpromotie bij een volwassen
publiek - in 2018 namen daar 43 grote zeegaande jachten (+10
meter) aan deel. De federatie zorgde voor de sportieve animatie,
de opleiding en het wedstrijdgebeuren. Dit in het kader van de
sportpromotie.

De federatiewebsite vernieuwen en continu
aanpassen en mobiel beschikbaar maken,
om haar beleid en eigen recreatieve
programma's kenbaar te maken.

De nieuwe website WWSV.be werd gelanceerd in 2018 met tal
van nieuwe functionaliteiten www.wwsv.be
Naast klassieke inhoud vind je er tevens webforms,
meteostation en links naar alle clubs terug.

Gerichte communicatie voeren via de
sociale media van recreatieve initiatieven
(facebook, twitter en dit laten groeien per
doelgroep) met aantrekkelijke content
(fotografen, filmmakers, drones)

Voor verschillende recreatieve activiteiten zijn afzonderlijke
nieuwsbrieven opgemaakt, Facebook pagina's gepromoot en
verslagen gedeeld. Er wordt actief gebruik gemaakt van
Mailchimp voor massamails.
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S05 TEGEN 2020 WIL DE FEDERATIE HET AANTAL COMPETITIE
LEDEN VERMEERDEREN MET MINSTENS 10% TEN OPZICHTE
VAN 2017
Indicator: Aantal competitie leden in ledendatabase in 2020
Algemene status strategische doelstelling:
2017 is in deze strategische doelstelling een 0-meting, gezien dit het eerste jaar is waarbij de ledendatabases en
aangesloten clubs van VYF en VVW-Recrea samenkomen tot WWSV. De evolutie van de competitieve leden
2017 WWSV ten opzichte van de jaren ervoor VYF in onderstaande grafiek. De daling werd in 2017 niet
onderbroken door de fusie, gezien VVW-Recrea een recreatieve federatie was zonder competitieve leden.
Ondanks de daling in het totaal aantal leden (zie reden daling bij SD3), kent het aantal competitieve leden in
2018 een stijging van 14% ten opzichte van 2017. Of deze stijging het gevolg is van een meer gericht
competitief aanbod of ondersteuning is hierbij nog niet duidelijk. Dit kan in de komende jaren verder
geanalyseerd worden, en mogelijk bevraagd bij clubs en deelnemers.

Onderstaande tabel en grafiek geven de evolutie aan van competitieve leden per sportdiscipline. Duidelijk is te
zien dat de discipline zeilwagenrijden, nu sinds 2 jaar vertegenwoordigd door de federatie, in 2018 een sterke
groei heeft gekend in het aantal aangesloten competitieve sporters. Binnen de competitieve beoefenaars van de
surfsporten komt de groei uit golfsurfen en kitesurfen in 2017 ten opzichte van 2017. Binnen het zeilen groeit het
aantal competitieve catamaran zeilers, een afname is er bij kleinzeilerij en zeezeilen.
Bemerking hierbij is dat de categorie “zeilen” een verzameling is van de verschillende sub disciplines zeilen
zoals zeezeilen en kleinzeilerij. In de toekomst willen we clubs via het ledenbeheersysteem steeds laten kiezen
voor de specifieke subcategorie, om zo een duidelijker beeld te krijgen van bv de evolutie kleinzeilerij
competitie. Waarschijnlijk is de eerder genoemde afname bij kleinzeilerij en zeezeilen gecompenseerd wordt in
de groei van het aantal bij zeilen.
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Aantal van licentienummer Kolomlabels
Rijlabels
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Eindtotaal
competitie
1516 1456 1283 1098 973 926 1058
8310
CATAMARAN
208 218
70
47
19
28
71
661
GOLFSURFEN
25
77 121
86
59
53
81
502
KITESURFEN
265 290 287 293 271 148 172
1726
KLEINZEILERIJ
120 102 151
71 170 165
65
844
WINDSURFEN
365 225 187 191 155 148 144
1415
ZEEZEILEN
78
77
44
42
19 151
65
476
ZEILEN
455 467 423 339 280 233 331
2528
ZEILWAGENRIJDEN
29
129
158
Eindtotaal
1516 1456 1283 1098 973 926 1058
8310
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S05D01: ORGANISEREN OF ONDERSTEUNEN VAN JAARLIJKS MINIMUM 1
ACTIVITEIT PER ZEIL- EN SURFDISCIPLINE
Indicator: aantal initiatieven per jaar per
discipline

Vooropgesteld: minimum 1

Algemene status operationele doelstelling: Alle vooropgestelde acties zijn ondersteund, ruim meer dan de
vooropgestelde 1 activiteit per zeil- en surfdiscipline.
Acties binnen operationele doelstelling

Status uitvoering per actie

Coördinatie en promotie Vlaamse /
nationale wedstrijdkalenders (zeilen /
surfen / zeilwagenrijden)

Via de kalendervergadering met de clubs en klassen is de
kalender opgesteld. Op de nieuwe federatiewebsite
www.wwsv.be staat een overzicht van data en kan het aanbod.
Via nieuwsbrieven en sociale media worden de wedstrijden
gepromoot. Het golfsurf en SUP aanbod wordt via
www.surfingbelgium.be specifiek gepromoot. Via die wedsite
kan er online ingeschreven worden voor verschillende
wedstrijden.

Coördinatie en ondersteuning OBK's
zeilen, surfen, en zeilwagenrijden

Zowel met materiaal (boeien, wedstrijdtrailer, vlaggen),
communicatief (mini website, nieuwsbrief, facebook) als met
personeel (rescue, crew, jury) zijn OBK's in alle disciplines
ondersteund. Aanvullend genieten jaarlijks 5 zeilwedstrijden en
5 surfwedstrijden constructieve steun voor de organisatie van
een Open Belgisch Kampioenschap - daartoe dienen ze een
dossier met de gemaakte onkosten in dat op het jaareinde
afgerekend wordt - deze structurele steun is een goed werkend
systeem waarbij jaarlijks andere kampioenschappen steun
krijgen. De Open Belgische Kampioenschappen worden alleen
georganiseerd voor erkende klassen. Het aantal erkenningen
wordt kleiner maar sommige disciplines kennen een mooie
groei (eerder surfen dan zeilen).

Organiseren WWSV cup

Het circuit WWSV Cup 2018 is een reeks wedstrijden die in een
klassement opgenomen worden - doelgroepen van jong tot oud voor 2018 stonden Optimist, Cadet, Europe, Spirou en Finn op
het programma. De formule verdient meer aandacht: de zeilers
blijken in mindere mate gevoelig aan seizoenklassementen zoals
de WWSV Cup. De meeste klassen hebben intern al een ranking
over het hele jaar. Het verzamelen van de afzonderlijke
wedstrijden in een circuit heeft moeite om zijn meerwaarde te
bewijzen en zal geëvalueerd worden.

Secretariaat meetbrieven IRC

IRC is een internationaal meetsysteem dat Belgische zeilers
toelaat aan nationale en internationale evenementen deel te
nemen. Het is een systeem voor de gevorderde zeezeiler en
biedt de best mogelijke formule voor het zeezeilen. Het aantal
meetbrieven in 2018 kende een stijging met meer dan 20% in
2018 (67 meetbrieven), maar het blijft een uitdaging om meer
zeilers te laten kiezen voor dit eenvoudige, vrij democratische
en zeer correcte systeem.

Secretariaat wedstrijdlicenties
zeilwagenrijden

Het beheer van de wedstrijdlicenties zeilwagenrijden gebeurt
binnen de schoot van de federatie. In 2018 zijn er 57 licenties
uitgereikt.

Gerichte promotie IRC wedstrijden

Zeilen in IRC wordt gepromoot via het Open Noordzee
Kampioenschap, een reeks van vijf zeilwedstrijden voor onze
kust met linken naar Groot-Brittannië en Nederland. De
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jaarlijkse IRC-vergadering wordt gecombineerd met de CRvergadering zodat zeilers het voor hen beste systeem kunnen
kiezen. Daarnaast wordt het systeem in wedstrijden als Antwerp
Race gebruikt. Via website, meetbrievensecretariaat en sociale
media krijgt IRC heel wat promotie.
Medeorganisator Open
Noordzeekampioenschap (ONZK)

De wedstrijdserie wordt door de commissie zeezeilen binnen de
federatie gesteund met een digitaal platform en ruime
communicatie.

Organisatie BK golfsurfen i.s.m. Partners
en clubs

BKsurf ging door tijdens het herfstverlof. De focus lag op
actieve deelname binnen clubverband. Er was een recordaantal
van 90 individuele deelnemers. Meer dan 300 supporters waren
aanwezig op dit kampioenschap in het Franse Vieux-Boucau.
Alle info en resultaten op www.Bksurf.be

Ondersteuning Maerlandt- sportschool in
aanzetten tot competitie

Het Maerlaendt Atheneum heeft sinds vier jaar een opleiding
Watersport en werkt nauw samen met Wind en Watersport
Vlaanderen voor de organisatie van diverse activiteiten in onder
meer zeilen en de surfdisciplines. Ook in 2018 werd deze
opleiding ondersteund met monitoren, gastcolleges en
ondersteuning van hun open-leerlingen-dag.

Ondersteunen Foil-cup - innovatieve
wedstrijd

Gastclub was volgens rotatiesysteem RBSC Duinbergen.
Wedstrijd kende een groeiend aantal deelnemers en hoog
niveau. Foil kitesurfen zal in 2024 Olympisch worden, de eerste
stappen richting een brede basis beoefenaars wordt verder
ondersteund.

Ondersteuning organisatie Belgian Sailing
Awards

Tijdens de Nacht van de Yachting werden alle Belgische
kampioenen in de erkende zeil- en surfklassen in de kijker
gezet. Gelijktijdig werden de Sailing Awards uitgereikt:
jaarlijks wordt de beste zeiler, zeilster, belofte en manager na
een publieke bevraging gekozen. De campagne 2018 startte half
december 2018 en werd geleid vanuit WWSV, de uitreiking
gebeurde in Gent op 17 februari 2019 tijdens de Belgian Boat
Show.

Organisatie WWSV Optimist
trainingsteams

Vanuit de federatie werden gestructureerde training- en
wedstrijdprogramma's opgemaakt voor 2 optimisten teams
(Gold en Silver). De federatie zorgde naast het programma,
voor de coaches en de logistieke ondersteuning (o.a.
motorboten).

Organisatie WWSV Laser 4.7
trainingsteam

Er werd geen 4.7 team meer opgezet vanuit de federatie. Zeilers
uit deze klasse werden opgenomen in de topsport talent teams,
of bevonden zich nog op het niveau van de clubteams.

Organiseren van trainingen voor
wedstrijdpiloten zeilwagenrijden

16 wedstrijdtrainingen werden georganiseerd door de trainercoördinator van WWSV

Ondersteunen van EK's en WK's in
Olympische jeugd aanloopklassen zeilen

Voor het EK en WK Optimist heeft de federatie ondersteuning
voorzien op het vlak van coaching en/of motorboot.

Ondersteunen van EK's en WK's in
Olympische jeugd aanloopklasse
windsurfen

Voor het EK en WK in de jeugd windsurfklasse Bic Techno is
er logistieke ondersteuning onder de vorm van het ter
beschikking stellen van een motorboot of een tussenkomst in de
coaching kosten.

Ondersteunen van EK's en WK's
golfsurfen en SUP o.a. Eurojunior

ER werden 3 gesloten trainingsweken georganiseerd (Marokko,
Portugal, Portugal) in aanloop tot deelname aan het EK jeugd in
juli in Portugal. Aandacht voor de instroom richting 2020 en
later was er door organisatie 1 open training te Frankrijk
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midden augustus. Alle info hierover op de website van de
WWSV golfsurf afdeling: www.surfingbelgium.be
Ondersteunen van EK's en WK's
zeilwagenrijden

In september 2018 werd het WK Zeilwagenrijden in de diverse
klassen georganiseerd in Duitsland. De WWSV coördinator
zeilwagenrijden was er wedstrijdleider.

Opmaak en ondersteuning gestructureerde
programma's trainingsgroepen

Voor tal van jeugdklassen wordt een fysiek trainingsprogramma
opgemaakt en ter beschikking gesteld met het nodige advies.

Ondersteuning rescue team ifv. organisatie
wedstrijden

De federatie zet medewerkers in om grote wedstrijden mee te
coördineren en te organiseren. Meestal zijn dat grote
kampioenschappen. In 2018 waren dat de North Sea Cup
Windsurfen Oostende, Nieuwpoortweek voor Laser 4.7,
Optimist, Cadet, Europe, RS 500, het WK Laser 4.7
Nieuwpoort, het OBK Bic Techno, BK Golfsurfen VieuxBoucau (Frankrijk).

De federatiewebsite vernieuwen en continu
aanpassen en mobiel beschikbaar maken,
om haar beleid en competitie programma's
kenbaar te maken.

De nieuwe website werd in 2018 gerealiseerd. Er zijn tal van
interactieve toepassingen in opgenomen.

Gerichte communicatie voeren via de
sociale media van competitie initiatieven
(facebook, twitter en dit laten groeien per
doelgroep) met aantrekkelijke content
(fotografen, filmmakers, drones)

Voor verschillende competitieve activiteiten zijn afzonderlijke
nieuwsbrieven opgemaakt, Facebook pagina's gepromoot en
verslagen gedeeld.
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S06: TEGEN 2020 WIL DE FEDERATIE BINNEN ELKE DISCIPLINE
IN DE DENKCEL ZEILEN MINSTENS 1 CURSUS PROMOTEN EN
ORGANISEREN VAN HET SPORTTECHNISCH DIPLOMA INITIATOR,
INSTRUCTEUR EN TRAINER B
Indicator: Aantal cursussen per discipline in 4 jaar
Algemene status strategische doelstelling:
De initiatorcursussen zijn momenteel goed lopende. We merken dat het aantal cursisten jaarlijks lichtjes stijgt. In
die mate dat voor sommige cursussen de lessen didactiek-methodiek dienen ontdubbeld te worden.
Instructeur B en Trainer B zijn steeds een hekel punt geweest. Dit jaar werden de opleidingstramienen Trainer B
offline gehaald door VTS, daar er een verandering in opleidingsstructuur zit aan te komen. Er ging in 2018 geen
cursus trainer B Zwaardboten door.
We zullen ervoor zorgen dat de nieuwe opleidingslijn zo dicht mogelijk zal aansluiten bij de behoeften/noden
van onze clubs, zodanig dat de nieuwe cursussen een zo goed mogelijke bezetting zullen kennen.

S06D01: JAARLIJS ORGANISEREN VAN ACTIES MET ALS DOEL HET BEHALEN VAN
DE TOELATINGSVOORWAARDEN VTS CURSUSSEN
Indicator: aantal acties per jaar

Vooropgesteld:
Promotie en organisatie brevettenacties:
 er wordt jaarlijks 1 brevettenactie zeilen en windsurfen
aangeboden in één van onze opleidingsclubs.
Promotie en organisatie A-brevet:
 minimum 5 theoretische opleidingsweken + examens
worden jaarlijks in de clubs georganiseerd
 minimum 5 praktische proeven A-brevet worden
jaarlijks in de clubs georganiseerd
Promotie en organisatie aspirant-initiatoropleiding
 minimum 3 opleidingen aspirant-initiator
zeilen/windsurfen worden jaarlijks in de clubs
aangeboden

Algemene status operationele doelstelling:
Alle vooropgestelde doelstellingen werden in 2018 ruimschoots behaald: 1 brevettenactie zeilen en
windsurfen, 8 theoretische opleidingsweken en 11 examens, 10 praktische examens A-Brevet, 3 opleidingen
aspirant-initiator.
Acties binnen operationele doelstelling

Status uitvoering per actie

Promoten en organiseren van
brevettenacties

Er waren brevettenacties in verschillende van onze clubs (en
Sport Vlaanderen Nieuwpoort).

Promoten en organiseren van het A-brevet

Het beheer van het A-brevet zit bij WWSV in nauwe
samenwerking met Sport Vlaanderen. Het is de instapvoorwaarde voor lesgevers zwaardboten. De planning van
praktische en theoretische examens en het beheer van de data
gebeurde binnen de federatie. In 2018 haalden 84 jongeren dit
brevet. Promotie gebeurde via www.a-brevet.be, de sociale
media en de nieuwsbrieven.
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Boeken A brevet (aan- en verkoop)

In 2018 werd een nieuwe herdruk van het handboek
gerealiseerd in samenwerking met Sport Vlaanderen/ Vlaamse
Trainersschool - de promotie en verdeling gebeurt via de
webshop op https://www.wwsv.be/nl/webshop, clubs
kunnen deze ook via mail bestellen.

Promoten en organiseren van Aspirant
opleiding

In 2018 werden 3 opleidingen Aspirant-Initiator Zeilen
georganiseerd met in totaal 57 deelnemers.

S06D02: JAARLIJKS PROMOTEN EN COÖRDINEREN VAN DE VTS CURSUSSEN
Indicator: Aantal cursussen per jaar

Vooropgesteld:
Promotie en coördinatie initiatoropleiding
 jaarlijks minstens 1 initiator zwaardboten
 2-jaarlijks minstens 1 initiator kitesurfen
 jaarlijks minstens 1 initiator catamaran
 2-Jaarlijks minstens 1 initiator golfsurfen
 2-jaarlijks minstens 1 initiator zeezeilen
 4-jaarlijks minstens 1 initiator zeilwagenrijden
Promotie en coördinatie instructeursopleiding
 2-jaarlijks minstens 1 instructeur B zwaardboten
 3-jaarlijks minstens 1 instructeur B kitesurfen
 3-jaarlijks minstens 1 instructeur B catamaran
 2-jaarlijks minstens 1 instructeur B windsurfen
Promotie en coördinatie Trainer B-opleiding
 2-jaarlijks minstens 1 trainer B zwaardboten
 2-jaarlijks minstens 1 trainer B catamaran
 2-jaarlijks minstens 1 trainer B windsurfen

Algemene status operationele doelstelling:
In 2018 werden 3 cursussen initiator zwaardboten, 1 initiator catamaran, 1 initiator zeezeilen, 1 initiator
kitesurfen, 1 initiator windsurfen, 1 initiator golfsurfen georganiseerd. Er ging ook nog een cursus Instructeur
B Zwaardboten door.
De doelstelling werd dus zeker bereikt wat initiator betreft; kitesurfen, golfsurfen en zeezeilen werden in 2017
ook georganiseerd.
Instructeurscursus blijft wel een werkpunt. Deze wordt aangepast en helemaal hervormt, in de hoop dat we
hier meer deelnemers krijgen.
Acties binnen operationele doelstelling

Status uitvoering per actie

Promoten en coördineren van initiator
opleiding

Promotie via website en clubwerking. Via de kwaliteitslabel
werden de clubs aangespoord om bij hun leden actief op zoek te
gaan naar kandidaten voor de opleiding.

Promoten en coördineren van instructeur
opleiding

De cursus Instructeur B Zwaardboten werd succesvol afgerond.
Op het einde van het jaar hebben we 11 cursisten hun diploma
kunnen geven.

Promoten en coördineren van trainer B
opleiding (2-jaarlijks)

In 2018 ging geen cursus trainer B zwaardboten door daar deze
cursus hervormd wordt.
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S06D03: JAARLIJKSE SCREENING EN UPDATE DIDACTISCHE ONDERSTEUNING
Indicator: aantal screenings per jaar

Vooropgesteld: 1
 uitgeven en updaten bestaande handleidingen en
ontwikkelingen toekomstige handleidingen
 waar nodig worden in de komende beleidsperiode
2017-2020 bestaande zeil- en surfbrevetten geüpdate

Algemene status operationele doelstelling:
In 2018 zijn de handleidingen nagekeken en bijgewerkt. De nieuwe huisstijl wordt overal doorgevoerd. Vanaf
2018 kregen alle drukwerken het nieuwe logo mee.
Acties binnen operationele doelstelling

Status uitvoering per actie

Uitgeven en update bestaande
handleidingen en ontwikkelen toekomstige
handleidingen

Na de fusie en nieuwe huisstijl werd in 2018 de stock
handleidingen uitverkocht. Alle handleidingen kregen een
update en werden bijgedrukt.

Uitgeven en update Surf- en zeilpas

De internationale Surfpas kreeg een inhoudelijke update met
onder meer toevoeging basis en evolutie 1 SUP en 4de module
voor windsurfen (evolutie 3).Ook de lay-out werd aangepast aan
de nieuwe WWSV huisstijl.

Handleidingen en pasjes (aan- en verkoop)

via de online shop

Uitgeven van folders, affiches en
signalisatieborden over veilig zeilen,
surfen en zeilwagenrijden

Op de nieuwe wwsv website en via sociale media zijn
verschillend artikels geplaats rond veilig zeilen, surfen en
zeilwagenrijden Er zijn geen signalisatieborden gemaakt in
2018 op het strand, wegens onduidelijkheid of binnen het
nieuwe KB brandingssporten extra lokale wetgeving kan
opgelegd worden. (update, dit kan niet)

Opstarten kennis databank met oefenstof,
trainingsprogramma's en relevante
wetenschappelijke artikels

Opvolging is gebeurd van de huidige digitale databank. Deze is
herwerkt met de nieuwe website.

Organisatie en coördineren
gemeenschappelijke clubaankopen
lesmateriaal

De federatie stelt ieder jaar de vraag en bedingt betere condities
bij leveranciers. Bijvoorbeeld Sups, wetsuits,
windsurfmateriaal, zeilboten.
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S07: TEGEN 2020 WIL DE FEDERATIE MINSTENS 8
BIJSCHOLINGEN VOOR MONITOREN/TRAINERS EN 4
BIJSCHOLINGEN VOOR OFFICIALS ORGANISEREN
Indicator: Aantal sporttechnische bijscholingen in 4 jaar
Algemene status strategische doelstelling:
In 2017 gingen 80% van de bijscholingen door die op de planning stonden. Reden van 20% niet-georganiseerde
was wegens externe factoren of verschoven wegens tijdsgebrek.
Qua bijscholingen voor monitoren/trainers hebben we reeds wat bijscholingen die een jaarlijkse vaste waarde
zijn. I.v.m. bijscholingen voor officials, hier bestaan al bijscholingen en examens, maar wij willen deze
opleidingen naar de toekomst toe nog optimaliseren om zo ook een jaarlijkse/2-jaarlijkse vaste waarde in ons
aanbod bijscholingen te worden.

S07D01:TEGEN 2020 WIL DE FEDERATIE MINSTENS 8 BIJSCHOLINGEN VOOR
MONITOREN/TRAINERS ORGANISEREN
Indicator: Aantal bijscholingen per jaar

Vooropgesteld:
Tegen 2020 wil de federatie minstens 8 bijscholingen voor
monitoren/trainers organiseren
 organiseren watersportredder i.s.m. met IKWV - ILS,
minimaal 1 per jaar in 1 van onze clubs
 organisatie Kitesafe rescue-bijscholing voor de
clubredders, 2x per jaar (1 aan de Oostkust en 1
Westkust)
 organisatie bijscholing veiligheid en communicatie op
zee en examen VHF i.s.m. MRCC en BIPT
 organisatie opleiding ISA SUP en golfsurfen minimaal
1 per jaar in een van onze clubs
 organisatie bijscholing havenmaneuvers minimaal 1
per jaar in samenwerking met Vlaamse Vaarschool
 bijscholen rescue-team ifv. organisatie wedstrijden, 1
per jaar in een van onze clubs
 organisatie bijscholing over sporttechnisch item ifv.
trainers zeilen, surfen en zeilwagenrijden
 minstens 1 bijscholing in het kader van EVS - gezond
sporten

Algemene status operationele doelstelling:
De doelstelling van 8 bijscholingen tegen 2020 is zeker een haalbare kaart geworden. Nu zaten we voor 2018
aan 8 geplande bijscholingen, waarvan er 7 plaatsvonden. 3 van deze bijscholingen zijn reeds een vaste
jaarlijkse waarde binnen ons aanbod: ILS Watersport Redder, Kitesafe-bijscholing en ISA-SUP-bijscholing.
De andere bijscholingen gaan door naargelang de nood/vraag van onze clubs.
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Acties binnen operationele doelstelling

Status uitvoering per actie

Organiseren watersport redder i.s.m. met
IKWV - ILS

ILS Lifeguard-cursus is inhoudelijk verder uitgewerkt samen
met REDFED. De cursus zelf zal pas doorgaan april 2019

Organisatie KiteSafe Rescue bijscholing
voor de clubredders

2 bijscholingsavonden zijn voorzien, op 25 april te Heist en 1
mei 2018 te Oostduinkerke. + 1 extra bijscholingsdag in
Knokke-Heist is georganiseerd op vraag van de clubs.

Organisatie bijscholing veiligheid en
communicatie op zee en examen VHF
i.s.m. MRCC en BIPT

Dossier heeft vertraging opgelopen. Na analyse bleek dat er
blinde zones waren in het VHF bereik op het strand (vanaf
Oostduinkerke, en vanaf de baai van Heist). Gesprekken met
BIPT en MRCC zijn lopende. De voortgang wordt
gerapporteerd binnen het veiligheidsoverleg met de
kustburgemeesters.

Organisatie opleiding ISA SUP en
golfsurfen

Isa SUP crsus is georganiseerd te Twins Bredene op 21 en 22
april.

Organisatie (eigenlijk meer promotie)
bijscholing havenmaneuvers i.s.m.
Vlaamse Vaarschool

Deze werd in het najaar 2018 georganiseerd te Nieuwpoort.

Bijscholen rescue-team ifv. organisatie
wedstrijden

Er is nood aan kwalitatieve rescue teams tijdens wedstrijden en
trainingen. De drop-out bij de oudere generatie is groot dus
moet gewerkt worden aan instroom jongeren. De theoretische
opleiding najaar 2017 werd verschoven naar 2018 wegens te
weinig kandidaten. Eind 2018 werden verschillende
voorbereidende vergaderingen belegd die in 2019 uitgevoerd
dienen te worden.

Organisatie bijscholing over
sporttechnisch item ifv. monitoren /
trainers zeilen, surfen en zeilwagenrijden

Bijscholing wedstrijdreglement zeilwagenrijden voorzien in
voorjaar 2019

Organisatie bijscholing in het kader van
EVS - gezond sporten

In december 2018 is er een bijscholing geweest rond
Grensoverschrijdend gedrag binnen de sport. Deze bijscholing
was gericht naar de nieuwe gediplomeerden.

S07D02: TEGEN 2020 WIL DE FEDERATIE MINSTENS 4 BIJSCHOLINGEN VOOR
OFFICIALS ORGANISEREN
Indicator: Aantal bijscholingen per jaar

Vooropgesteld: minimum 4
 organisatie opleiding National Judge: 2-jaarlijks
 organisatie opleiding Race Official: 2-jaarlijks
 organiseren praktische opleiding wedstrijdorganisatie
en -leiding 1 maal per jaar in 1 van onze clubs
 organisatie bijscholing nieuwe wedstrijdreglementen
2017-2020
 organisatie ISA golfsurf jury cursus 1 maal per jaar in
samenwerking in samenwerking met Nederlandse
golfsurf bond HSA. Organisatie BEL-IRC seminar 1
maal per jaar op de federatie
 organisatie bijscholing wedstrijdreglementen en organisatie zeilwagenrijden

Algemene status operationele doelstelling:
Voor 2018: 3 bijscholingen vonden plaats: opleiding National Judge, organisatie nieuwe
wedstrijdreglementen, BEL-IRC seminar. Andere geplande opleidingen werden verschoven naar voorjaar
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2019 (zeilwagenrijden, ISA golfsurf jury, Race Official). Maar ook hier ligt de doelstelling binnen ons
bereik.
Acties binnen operationele doelstelling

Status uitvoering per actie

Organisatie opleiding National Judge

Tweejaarlijks – volgende editie gepland in 2019

Organisatie opleiding Race Official

In het voorjaar 2018 werd een opleiding Deputy Race Officer
georganiseerd, er waren 16 deelnemers. De nood aan
toekomstige organisaties is groot en daarom werd de
samenwerking met stuurgroep RO RC van Belgian Sailing
versterkt

Organiseren praktische opleiding
wedstrijdorganisatie en -leiding

Eerste vergadering met stuurgroep voor praktische sessies is
doorgegaan. Eerste praktijkles voorjaar 2018 en tijdens
Nieuwpoortweek

Organisatie bijscholing nieuwe
wedstrijdreglementen 2017-2020

Niet van toepassing in 2018 – geen nieuwe wedstrijdregels

Boekjes wedstrijdreglementen

In WWSV shop – eveneens via Regelschriftje Henk Plaatje

Organisatie ISA golfsurf jury cursus

Op 18 en 19 april werd een jurycursus georganiseerd gericht
naar golfsurfen, kitewave en SUP in de golven. Er waren 6
deelnemers Meer info op

https://bsflive.be/jurybijscholing18/
Organisatie BEL-IRC seminar

Vond plaats op 29 maart 2018 Huis van de Sport Gent

Organisatie bijscholing
wedstrijdreglementen en -organisatie
zeilwagenrijden

Bijscholing wedstrijdorganisatie zeilwagenrijden heeft
plaatsgevonden in maart 2018. In juni 2019 wordt een nieuw
reglement van toepassing, waarna een bijscholing volgt voor de
wedstrijdzeilers

S07D03: TEGEN 2020 WIL DE FEDERATIE MINSTENS 8 BIJSCHOLINGEN VOOR HET
BESTUURLIJK EN ADMINISTRATIEF KADER VAN DE CLUBS EN DE FEDERATIE
ORGANISEREN
Indicator: Aantal bestuurlijke en
administratieve bijscholingen in 4 jaar

Vooropgesteld: 8
 organisatie bijscholingen voor bestuurlijk en
administratief kader
 organisatie van verzekering seminarie in de federatie
 organisatie van seminarie inzake fiscaal onderwerp in
de federatie
 organisatie van seminarie pers en media in de federatie
 jaarlijks minstens 1 meeting houden om de
sporttechnische en beleidsmatige werking van de
federatie uiteen te zetten (op jeugdlabel vergadering,
op algemene vergadering en tijdens officiële uitreiking
VTS-diploma's)

Algemene status operationele doelstelling:
In 2018 gingen 2 bijscholingen door voor het bestuurlijk kader van de clubs. Tevens vond onze jaarlijkse
labelvergadering plaats met een uiteenzetting/update over de beleidsmatige werking van de federatie
Acties binnen operationele doelstelling

Status uitvoering per actie
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Organisatie bijscholingen voor bestuurlijk
en administratief kader

Voorafgaand aan de 2018 algemene vergadering is er een
infosessie GDPR georganiseerd voor de clubs

Jaarlijks minstens 1 meeting houden om de
sporttechnisch en beleidsmatige werking
van de federatie uiteen te zetten.

Het volledige sportieve beleid is van A tot Z voorgesteld tijdens
de 2018 algemene vergadering. Tijdens de jaarlijkse
labelvergadering met de scholingsclubs in het naarjaar, is
specifiek voor jeugdsport, innovatie en laagdrempelig sporten
ene stand van zaken gegeven, en feedback gevraagd waar er
bijgestuurd kan worden volgens de clubs.

Binnen 4 jaar minstens 50% van de clubs
'officieel' bezoeken ifv het federatiebeleid
en de federatiewerking.

Clubbezoeken zijn lopende.

S08: DOELGROEPEN : TEGEN 2020 WIL DE FEDERATIE SPORT
VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING VAST INGEBED ZIEN IN
MINSTENS 10% VAN HAAR CLUBS VIA G-ACTIVITEITEN (GZEILEN, G-SURFEN, G-ZEILWAGEN RIJDEN), ALSOOK VIA EEN
JAARLIJKS OCCASIONEEL AANBOD VAN G-ACTIVITEITEN IN

20% VAN HAAR CLUBS. TEGEN 2020 WORDEN MINSTENS 40
LESGEVERS OPGELEID SPECIFIEK VOOR HET BEGELEIDEN VAN
MENSEN MET EEN BEPERKING.
Indicator: % van clubs
Algemene status strategische doelstelling:
De federatie is eind 2014 gestart met haar G-zeil/ G-surfwerking. Wij kunnen als algemeen beschouwen dat na 3
jaar G-sportwerking er steeds een stijgende trend is zowel in het aantal G-sporters (al dan niet occasioneel) als
het aantal clubs dat G-sportactiviteiten organiseert (op occasionele of vaste basis). Jaarlijks worden steeds
nieuwe lesgevers bijgeschoold om deze sessies in goede banen te leiden. Momenteel hebben wij 5 van onze
clubs die een vast aanbod aanbieden en 11 clubs met occasioneel aanbod. Wij hopen deze stijgende trend te
blijven aanhouden tem. 2020. We zijn heel tevreden met het huidige resultaat, en hopen dit nog te laten groeien
de komende jaren.

S08D01: TEGEN 2018 WIL DE FEDERATIE SPORT VOOR MENSEN MET EEN
BEPERKING VAST INGEBED ZIEN IN MINSTENS 6 VAN HAAR CLUBS VIA EEN VAST
AANBOD G-ACTIVITEITEN (G-ZEILEN, G-SURFEN EN G-ZEILWAGEN RIJDEN) EN
EEN JAARLIJKS OCCASIONEEL AANBOD VAN G-ACTIVITEITEN IN 12 VAN HAAR
CLUBS. JAARLIJKS WORDEN MINIMUM 10 LESGEVERS OPGELEID SPECIFIEK VOOR
HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN BEPERKING.
Indicator: aantal clubs / aantal lesgevers in
2018

Vooropgesteld: minimum 6 vast in clubs, 12 occasioneel in
clubs, 10 lesgevers

Algemene status operationele doelstelling:
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Deze acties zijn in 2018 opgenomen in het project dat is ingediend binnen de beleidsfocus laagdrempelig
sporten “Ik Blijf G-watersporten”. Details over de uitwerking hiervan in het werkingsverslag “Ik blijf Gwatersporten 2018.
Acties binnen operationele doelstelling

Status uitvoering per actie

Ondersteunen G-Zeilwagenrijdprojecten:
Ik G-zeilwagenrijdacties (G-strandzeil)

niet uitgevoerd: Zeilwagencentrum werd in 2018
afgebroken zit in een nieuwbouwproject.

Ondersteunen G-Surfprojecten : Ik Gsurfacties

Uitgevoerd binnen "Ik BLIJF G-watersporten", zie
werkingsverslag Ik BLIJF G-watersporten 2018

Ondersteunen G-Zeilprojecten: Ik Gzeilacties

Uitgevoerd binnen "Ik BLIJF G-watersporten", zie
werkingsverslag Ik BLIJF G-watersporten 2018

Organisatie Open Zeildagen voor GSporters

Uitgevoerd binnen "Ik BLIJF G-watersporten", zie
werkingsverslag Ik BLIJF G-watersporten 2018

Ondersteunen Ontdek de Ster

Uitgevoerd binnen "Ik BLIJF G-watersporten", zie
werkingsverslag Ik BLIJF G-watersporten 2018

Organiseren jaarlijkse bijscholing voor
begeleiden van mensen met een beperking
voor het G-zeilen
(min. 5 lesgevers)

Uitgevoerd binnen "Ik BLIJF G-watersporten", zie
werkingsverslag Ik BLIJF G-watersporten 2018

Organiseren jaarlijkse bijscholing voor
begeleiden van mensen met een beperking
voor het G-surfen
(min. 5 lesgevers)

Uitgevoerd binnen "Ik BLIJF G-watersporten", zie
werkingsverslag Ik BLIJF G-watersporten 2018

Organiseren van jaarlijkse Gsportcommissie

Niet volledig uitgevoerd: Wel evaluatie overleg met
Sailability eind 2018

Promotie en inschrijving van de Gsportactiviteiten

Uitgevoerd binnen "Ik BLIJF G-watersporten", zie
werkingsverslag Ik BLIJF G-watersporten 2018

Aanwezig zijn op minstens 1 Gsportactiviteit per club

Uitgevoerd binnen "Ik BLIJF G-watersporten", zie
werkingsverslag Ik BLIJF G-watersporten 2018

Uitlenen van de G-sporttrailer voor een Gsportactiviteit in de clubs

Uitgevoerd binnen "Ik BLIJF G-watersporten", zie
werkingsverslag Ik BLIJF G-watersporten 2018
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CONCLUSIE
Er kan besloten worden dat WWSV haar doelstellingen behaald binnen de basisopdrachten. Er zijn
aandachtspunten naar het opleiden van jury en wedstrijdorganisatoren, wat in lijn ligt met het breder
promoten en ondersteunen van competitieve beoefening.
Enkele acties en operationele doelstellingen rond G-sport zijn verschoven vanuit de basiswerking naar
een dossier binnen de beleidsfocus laagdrempelig sporten. In dit werkingsverslag zijn bij die acties de
verwijzing gemaakt naar het betreffende werkingsverslag
Om de evolutie te kunnen meten de recreatieven en competitieve beoefening, na de 0-meting in 2017,
zal het zeer belangrijk zijn dat de clubs kwalitatieve data hierover opgeven. Clubs moeten in de online
database correct aangeven of hun leden een competitief of recreatief statuut hebben, en welke
discipline in hoofdzaak door elke sporter beoefend wordt. Alleen op deze manier kunnen correcte
analyses gemaakt worden.
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