
Vlaamse Snookerfederatie vzw 

 
 
 
 

 
Huis van de Sport - Zuiderlaan 13 - 9000 GENT - Tel. +32 9 2431150 - Fax +32 9 2431159 - info@vsf-snooker.be - www.vsf-snooker.be 

 
- 1 - 

  



Vlaamse Snookerfederatie vzw 

 
 
 
 

 
Huis van de Sport - Zuiderlaan 13 - 9000 GENT - Tel. +32 9 2431150 - Fax +32 9 2431159 - info@vsf-snooker.be - www.vsf-snooker.be 

 
- 2 - 

Inleiding 
 

 

Als voorzitter van de Vlaamse Snookerfederatie vzw is het mij een waar genoegen om dit 

nieuw beleidsplan 2013-2016 voor te stellen. Dit beleidsplan is het resultaat van een lange en 

intense samenwerking met de bereidwillige medewerking van enkele bestuurders en 

medewerkers. 

 

Voor het opstellen van dit beleidsplan zijn we zeker niet over één nacht ijs gegaan. Vele 

vergaderingen en workshops hebben ervoor gezorgd dat de nodige data werd verkregen om 

de krijtlijnen van dit beleidsplan uit te schrijven. Verschillende vragenlijsten werden 

opgesteld naar bepaalde doelgroepen om zo een beter beeld te krijgen van de door de 

bestuurders waargenomen missie van de federatie, alsook een evaluatie van de vorige 

beleidsnota. De vooropgestelde beleidsuitdagingen en opties via een SWOT-analyse werden 

vervolgens door de bestuurders definitief goedgekeurd tijdens de raad van bestuur van 27 

april 2012. Mede dank zij de vervorven kennis bij de opmaak van het vorig beleidsplan, 

hebben wij de opmaak van dit nieuw beleidsplan tot een goed einde kunnen brengen. 

 

Een beleidsplan is voor een federatie een zeer belangrijk werkinstrument. Het schetst de weg 

naar de toekomst en is de ruggegraat voor het verdere beleid van de federatie, met name de 

basis voor alle beslissingen die op korte en middellange termijn zullen genomen worden. Een 

beleidsplan mag zeker niet aanzien worden als een statisch geheel, maar dient de trends en 

ontwikkelingen te volgen die zich binnen en buiten de federatie voordoen. Deze 

ontwikkelingen zorgen ervoor dat een beleidsplan constant kan wijzigen en dat bovendien 

niet gerealiseerde doelstellingen in een vorig beleidsplan als basis kunnen dienen voor het 

opstellen van het nieuw beleidsplan. 

 

Een van de hoofddoelstellingen van onze federatie is een modern en open beleid blijven 

voeren om te kunnen streven naar de erkenning die onze snookersport verdient. Vrijwilligers 

worden zeer schaars in onze samenleving, daarom heeft de federatie als eerste doelstelling 

om in de zeer nabije toekomst een nieuw organigram in te huldigen dat de goede werking 

gedurende de komende jaren zeker veilig stelt. 

 

Dit beleidsplan werd voorbereid en opgemaakt dank zij de medewerking van Didier 

Debusscher (voorzitter), Ignace Uytdenhouwen (ondervoorzitter), Bruno De Joncker 

(penningmeester), Olivier Marteel (secretaris), Ann Verhaeverbeke (medewerkster) en Corey 

Lapaige (medewerker). 
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LUIK 1 
 

Punt 1. Informatie van de sportfederatie 
 

1.1 Structuur van de sportfederatie 
 

1.1.1 Organogram 

 

 
 

1.1.2 Taken en verantwoordelijkheden van de organen 

 

 Algemene Vergadering (AV) 

 

De AV bestaat uit minstens 3 en maximum 20 effectieve leden + de voorzitter. Ieder 

gewest vaardigt maximum 4 toegetreden leden af, die moeten worden verkozen 

door de gewestelijke algemene vergadering. Hierbij moeten minstens 2 

toegetreden leden zetelen binnen de gewestraad. 
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De AV bezit volgende bevoegdheden : 

 

- wijziging statuten 

- verkiezing, ontslag en uitsluiting van effectieve leden 

- verkiezing, ontslag en uitsluiting van bestuurders 

- benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun 

bezoldiging ingeval een bezoldiging zou worden toegekend 

- kwijting aan de bestuurders en commissarissen 

- benoeming van 2 verificateurs 

- aanvaarding en uitsluiting van gewesten 

- goedkeuring van de begroting en van de jaarrekeningen 

- vrijwillige ontbinding van de vereniging 

- omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk 

- alle bevoegdheden voorzien bij wet en uitdrukkelijk bepaald bij de statuten 

 

 Raad van Bestuur (RvB) 

 

De RvB bestaat uit minstens 6 bestuurders + de voorzitter. Alle bestuurders 

worden verkozen, aangesteld en zo nodig afgezet door de AV van de vereniging. 

Elke gewestraad draagt 2 bestuurders voor buiten de voorzitter. De duur van het 

mandaat is bepaald op 6 jaar. 

 

De RvB bezit de door de wet en de statuten toegekende bevoegdheden, alsmede 

deze welke door de wet of de statuten niet exclusief aan de AV worden toebedeeld, 

zoals er zijn : 

 

- het wijzigen en goedkeuren van het huishoudelijk reglement, mits 

unanimiteit en aanwezigheidsquorum van 2/3e van de RvB 

- het aanvaarden of weigeren van functies binnen de RvB 

- het bepalen van de jaarlijkse ledenbijdragen voor effectieve leden (met een 

maximum van 250 euro per effectief lid) 

- de oprichting van tijdelijke commissies (o.a. Vlaamse Kampioenschappen-

commissie) 

- het mandateren van specifieke en beperkte opdrachten aan de RvB 
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 Dagelijks Bestuur (DB) 

 

Het dagelijks bestuur is samengesteld uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de 

secretaris en de penningmeester, en kan enkel geldig zetelen indien voltallig. Zij 

bezit de volgende bevoegdheden : 

 

- het overnemen van een deel van de bevoegdheden van de RvB (zie art. 27) 

- het opvolgen, realiseren, uitbesteden en controleren van de strategische en 

operationele doelstellingen binnen het beleidsplan 

- het opstellen van het jaarlijks actieplan en de uitvoering van de 

effectmetingen 

- het nemen van initiatieven die de werking van de federatie ten goede komen 

- het opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening 

- het bewaken van het budget van de federatie 

- het voorbereiden van de AV 

- het nodige gevolg geven aan de binnengekomen briefwisseling 

 

Het DB heeft dezelfde bevoegdheden als de RvB, met uitzondering van 

 

- het goedkeuren van de verslagen van de RvB 

- het goedkeuren van de kasverslagen 

 

 Commissies 

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bestendige en tijdelijke commissies. Een 

bestendige commissie is opgericht voor onbepaalde duur en heeft een permanente 

seizoenoverschrijdende werking met welomschreven bevoegdheden en taken. Een 

tijdelijke commissie wordt samengesteld voor beperkte duur en krijgt een 

welomschreven opdracht.  Deze opdracht kan van allerlei aard zijn, op voorwaarde 

dat dit de goede werking van de vereniging beoogt. 

 

Voor de algemene werking bestaan volgende erkende commissies : 

 

- Public Relations comité: is een orgaan binnen de snookerwereld dat alle 

mogelijke sponsoring en werkingsmiddelen voor de vereniging tracht te 

verwerven. 
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- Medisch controlecomité: is belast met de beteugeling van dopingpraktijken 

en alle medische aspecten binnen VSF. Deze commissie is samengesteld uit 

minimum 3 leden, waarbij minstens 1 persoon met succes een medische 

opleiding moet hebben gevolgd, en brengt op regelmatige tijdstippen 

verslag uit aan de RvB. 

- Vlaamse Tuchtcommissie, Vlaamse Beroepscommissie, Vlaamse Commissie 

voor Cassatie: zijn belast met het behandelen van geschillen en klachten, 

ontstaan door het niet naleven van het huishoudelijk reglement. 

- Sport- & Reglementencommissie: komt bijeen indien zij het nodig acht om 

adviezen te formuleren voor de AV ter wijziging of bijvoeging van de 

statuten en/of het huishoudelijk reglement. 

- Selectiecommissie: bestaat uit de voorzitter VSF + minstens 3 leden van 

verschillende gewesten. Bij het zetelen is elk commissielid gemachtigd om 

naast een vooraf bepaalde selectie ook nog 1 reservespeler te nomineren. 

Een selectiecommissie heeft enkel beslissingsrecht voor wat betreft de 

kandidaturen, de RvB heeft beslissingsrecht voor wat betreft de 

kandidaturen en afvaardigingen, dit rekening houdende met de financiële 

middelen en mankracht. Indien deze commissie niet bestaat, dan zal de RvB 

zetelen als selectiecommissie. 

- Werkgroep kampioenschappen: zal steeds worden samengesteld bij de 

organisatie van Vlaamse kampioenschappen of evenementen die plaats 

vinden in het buitenland. 

- Vlaamse Jeugdcommissie: heeft als voornaamste taak het opleiden en 

begeleiden van jongeren met het ook op hun verdere ontwikkeling als 

snookerspeler. 

- Vlaamse scheidsrechterscommissie (VSC) : bestaat uit minstens 1 

vertegenwoordiger per gewest. Deze commissie wordt voorgezeten door de 

betreffende voorzitter of een lid van de RvB. 

- Coachingcommissie: bestaat uit coaches die officieel erkend zijn door de 

Vlaamse Trainersschool (BLOSO). Zij is hoofdzakelijk een adviserend en 

controlerend orgaan voor het vormen en het bijscholen van coaches en het 

bijstaan bij de afname van examens. 

 

 Gewestelijke Algemene Vergadering (GAV) 

 

Dit orgaan bestaat uit alle aangesloten clubs van een gewest. De taken en de 

verantwoordelijkheden van de GAV zijn : 

 

- wijzigen van het gewestelijk huishoudelijk reglement 

- aanstellen, uitsluiten en ontslaan van effectieve leden 
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- benoemen, ontslaan en kwijting verlenen van gewestraadsleden en 

commissarissen 

- goedkeuren van de gewestelijke jaarrekening en begroting 

- bevestigen van de aanvaarding van spelers en aangesloten clubs 

- besluiten tot stopzetting van de gewestelijke werking (de bestemming van 

de activa blijft een beslissing van VSF) 

 

 Gewestraad 

 

Een gewestraad is samengesteld uit minstens 5 toegetreden leden en kiest bij elke 

aanstelling in een gesloten vergadering een voorzitter, een secretaris-sportleider 

en een penningmeester/financieel verantwoordelijke. 

 

De gewestraad is hoofdzakelijk bevoegd voor de goede werking en de organisatie 

van de competities en de tornooien binnen een gewest en is verplicht om t.o.v. de 

RvB onafgebroken zorg te dragen voor : 

 

- het periodiek overmaken van alle leden- & clubgegevens aan het 

secretariaat 

- het openstaan voor vernieuwing en het mee voeren van een volledig open 

en democratisch beleid 

- het doorstorten naar een door de RvB opgedragen bankrekening van alle 

verschuldigde lidgelden 

- het organiseren van minstens 2 gewestelijke raadgevende vergaderingen 

per seizoen 

 

 Gewestelijke commissies 

 

Alle gewesten hebben minstens een scheidsrechterscommissie. Bovendien kunnen 

ook andere commissies conform het huishoudelijk reglement worden gevormd. 

 

De Gewestelijke Scheidsrechtercommissie (GSC) is belast met het vormen en het 

bijscholen van de scheidsrechters, het afnemen van examens graad 4, het 

begeleiden van de scheidsrechters, het verdedigen van de belangen van de 

scheidsrechters, het aanduiden van scheidsrechters voor gewestelijke activiteiten 

en het uitnodigen van scheidsrechters voor intergewestelijke en/of nationale 

activiteiten. 
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1.2 Medewerkers van de sportfederatie 
 

1.2.1 Organogram 

 

 
 

1.2.2 Geef naam, statuut, arbeidsregime en functie op van de vaste medewerkers 

 

Via de cluster Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten (VIV) vzw heeft 

de vereniging 1 gesubsidieerde medewerker in dienst, die via een arbeidscontract met 

de VIV vzw is verbonden, alsook een medewerker via de sociaal Maribel. 

 

Medewerker 1 

 

- Naam :  Ann Verhaeverbeke 

- Statuut :  contract voor onbepaalde duur 

- Arbeidsregime : voltijds 

- Functie :  administratieve functies 

 

  

Raad van Bestuur 

Algemeen Directeur 

Administratief 
Directeur 

Administratief 
medewerker (secretaris) 

Ann Verhaeverbeke 

Financieel 
Directeur 

Sportief 
Directeur 

Sport- en technisch 
medewerker 

Corey Lapaige 
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Deze medewerker is aangesteld als secretaris-generaal van de VIV vzw, waarbij zij alle 

taken uitvoert die worden opgedragen door de statuten en het huishoudelijk reglement 

van VIV en door beslissingen van de algemene vergadering en/of de raad van bestuur. 

Buiten deze taken is zij ook belast met de uitvoering van specifieke taken binnen de 

vereniging en verantwoordelijk voor de goede werking van het algemeen secretariaat 

van de VSF vzw. Zij verzekert de communicatie tussen de federatie en de aangesloten 

gewesten en voert vooral de taken uit die haar worden opgedragen door het dagelijkse 

bestuur (o.a. het opstellen van de oproepen, de agenda en de processen verbaal van de 

vergaderingen, de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en de commissies). 

 

Medewerker 2 

 

- Naam :  Corey Lapaige 

- Statuut :  contract voor bepaalde duur 

- Arbeidsregime : voltijds 

- Functie :  sportieve en administratieve functies 

 

1.2.3 Geef naam, statuut en functie van andere medewerkers 

  

Bij gebrek aan financiële middelen zijn er op dit ogenblik geen andere medewerkers in 

dienst, die worden bezoldigd. Alle andere medewerkers, zowel overkoepelend als 

binnen de aangesloten gewesten, werken geheel op vrijwillige basis, waarbij bewezen 

kosten kunnen worden vergoed. 

 

Volgende medewerkers zijn voor hun werking voor het overkoepelend orgaan van de 

snookersport binnen Vlaanderen en/of voor hun verantwoordelijkheid en ervaring in 

de sportfederatie erg belangrijk : 

 

- Didier Debusscher, 

vrijwilliger met bewezen kosten, voorzitter VSF vzw en financieel 

verantwoordelijke BBSA vzw 

- Ignace Uytdenhouwen, 

vrijwilliger met bewezen kosten, ondervoorzitter VSF vzw en voorzitter 

BBSA vzw 
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Voor hun werking binnen Vlaanderen en/of binnen de aangesloten gewesten vervullen 

ook volgende personen belangrijke taken : 

 

- Olivier Marteel 

vrijwilliger met bewezen kosten, MVS-verantwoordelijke en voorzitter van 

de nationale scheidsrechterscommissie BRA 

- Bruno De Joncker 

vrijwilliger met bewezen kosten, financieel verantwoordelijke VSF vzw 

- Rupert Wittebols 

vrijwilliger met bewezen kosten, voorzitter van de nationale 

tuchtcommissie 

- Jan Scheers 

vrijwilliger met bewezen kosten, persverantwoordelijke en voorzitter van 

de Vlaamse scheidsrechterscommissie (VSC) 
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LUIK 2 
 

Punt 2. Missie van de sportfederatie 
 

Snooker heeft een zeer volks karakter en zowel professioneel als recreatief wordt het over de 

hele wereld gespeeld door mensen die afkomstig zijn uit alle lagen van de bevolking. 

 

Naast een doesport is snooker ook een kijksport.  Als niet fysieke “topsport” is het zelfs één 

van de meest bekeken sporten ter wereld en mede daarom wordt steeds een zeer breed 

publiek bereikt. 

 

De VSF stelt zich daarom als missie om zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest aan te zetten tot vooral een actieve beoefening van de snookersport en 

dit zowel recreatief als competitief. 

 

Snooker moet op een efficiënte en professionele manier worden bevorderd en verder 

uitgebouwd waarbij talentvolle jongeren en topsporters zoveel mogelijk kansen moeten 

worden geboden om zich ten volle te kunnen ontplooien. 

 

Belangrijke algemene betrachtingen, naast de strategische en operationele doelstellingen die 

later in dit dossier worden besproken, blijven : 

 

- ethisch en medisch verantwoorde sportbeoefening promoten 

- ervoor blijven ijveren en erop toezien dat alle voorbereidingen en 

organisaties zo  deskundig mogelijk worden begeleid 

- leden zoveel mogelijk stimuleren om ook bewegingsactiviteiten te verhogen 

door het beoefenen van andere sporten die al dan niet zijn opgenomen in de 

sporttakkenlijst, goedgekeurd door de Vlaamse Regering 

- snookerclubs begeleiden bij het organiseren van sportactiviteiten in het 

algemeen en van snooker in het  bijzonder 

- intergewestelijke competities en activiteiten organiseren die het niveau van 

de spelers kunnen verhogen 

- de website verder uitbreiden en de informatiestroom naar de clubs, de 

leden en de pers verbeteren 

- de toegankelijkheid van de sport verzekeren en vergroten 
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Punt 3. Gegevensverzameling 
 

3.1 Profiel van de organisatie 
  

3.1.1 Inventarisatie van het heden 

 

Op dit ogenblik blijft de federatie met de beschikbare mankracht en middelen de 

basisopdrachten van een erkende sportfederatie, zoals door Bloso wordt 

voorgeschreven, vervullen, nl. 

 

- het organiseren van competitie 

- het organiseren van recreatie 

- het organiseren van opleiding en vorming 

- het begeleiden en informeren van clubs en leden 

- het voeren van promotie voor de sport 

 

Daarbij worden zoveel mogelijk middelen vrijgemaakt om te kunnen blijven investeren 

in de jeugdsport. De evaluatie van de werking van onze vereniging wordt zoveel 

mogelijk gedaan via bevraging aan onze leden.  Dit gebeurt op regelmatige basis en 

geeft de beleidsvoerders belangrijke informatie om de werking van de vereniging 

continu te verbeteren. 

 

Naar de toekomst toe wil de vereniging ook verder de kloof dichten die er momenteel 

bestaat tussen het hoogste bestuursorgaan en zijn spelende leden. 

 

Een eerste belangrijke stap werd in 2012 reeds gezet, door de oprichting van een 

spelerscommissie. Deze spelerscommissie is het rechtstreeks aanspreekpunt van alle 

spelers en is voor de vereniging onontbeerlijk om positieve en negatieve reacties 

binnen de leden waar te nemen. De spelerscommissie heeft bovendien al een eerste 

enquête opgesteld, waaruit de beleidsmensen van de vereniging bepaalde conclusies 

hebben kunnen trekken en die zeker zullen dienen voor de toekomst. 

 

3.1.2 Evaluatiegegevens uit het vorig beleidsplan 

 

Strategische doelstelling 1 - Verbeteren van het bestuursbeleid 

 

Een gedetailleerde functiebeschrijving van de Raad van Bestuur (RvB) en het Dagelijks 

Bestuur (DB) is terug te vinden in het huishoudelijk reglement van de federatie. Voor 

de medewerkers werd er ondertussen ook een algemene functiebeschrijving 
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opgemaakt. In het nieuw beleidsplan zullen bijkomende punten nog worden 

uitgeschreven op basis van een nieuw organogram dat in 2013 het daglicht zal zien. 

 

Tot op heden werden 3 draaiboeken/procedures opgemaakt, nl. 

- verwerking inschrijvingen nieuw seizoen 

- goedkeuring en bekendmaking van verslagen RvB en AV 

- procedure voor aanmaak van nieuwe lidkaarten 

 

Een 4e draaiboek is in de maak en behandelt alle aspecten voor de organisatie van 

sportkampen. 

 

Volgende draaiboeken/procedures zullen in 2013 opgesteld worden : 

- aansluiting nieuwe clubs 

- vereenvoudigde presentatie van de externe te ondernemen stappen bij het 

indienen van een klacht alsook het opstellen van de te volgen interne 

procedures 

 

In 2009 werd het dagelijks bestuur samengesteld en sinds 2010 werden er op 

regelmatige basis werkvergaderingen georganiseerd met het personeel. 

 

In het najaar 2011 werd de SPORTAC-opleiding “Interne en externe communicatie” 

gegeven voor de bestuurders. 

 

Strategische doelstelling 2 – Verbeteren van de communicatie 

 

In 2011 werd er een kandidatuur uitgeschreven voor leden van de nieuwe werkgroep 

“communicatie”. Gezien de heel magere respons (nihil) werd deze doelstelling 

voorlopig in afwachting gezet. Pas in 2012 heeft de vereniging 1 kandidatuur mogen 

ontvangen, dewelke in 2013 verder zal geanalyseerd en verwerkt worden. 

 

In 2012 werd besloten om de website grondig te wijzigen en het beheer hiervan toe te 

wijzen aan een andere firma, die zich vanaf dit jaar ook bezig houdt met de nieuwe 

ledenadministratie van de vereniging. In afwachting van deze nieuwe website werd de 

uitgifte van een periodiek infoblad uitgesteld tot december 2012. 

 

Strategische doelstelling 3 – Ledenwerving 

 

Tot op heden werden 2 snookerkampen georganiseerd. Het 3e snookerkamp is 

voorzien eind 2012. Ook de DAS-beurzen werden in de verschillende gewesten 

georganiseerd. 
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Strategische doelstelling 4 – Verbeteren van de kwaliteit van de snookersport onder de 

sporters (verhogen van het sportniveau) 

 

In 2011 werd getracht om een jeugdcoördinator aan te stellen, maar dit is op het 

laatste moment afgesprongen. Om onze overkoepelende jeugdwerking in de toekomst 

veilig te stellen, zal hiervan in 2013 dringen werk moeten gemaakt worden. 

 

Om de drempel naar de cursus Initiator te verlagen, werd in 2011 een nieuwe interne 

cursus “Monitor” opgericht binnen de vereniging. De interesse voor de Initiatorcursus 

was in 2011 lager. In 2012 zijn we aan een inhaalmanoeuver begonnen waarbij we 

mogen hopen op een grotere opkomst voor de verschillende modules. De federatie zal 

eveneens trachten om een basiserkenning te verkrijgen door de VTS voor de cursus 

“Monitor”. 

 

Strategische doelstelling 5 – Verbeteren van de algemene administratie 

(administratieve werking) 

 

De ledenadministratie heeft vanaf 2012 een grondige metamorfose ondergaan en zal 

nog verder uitgebreid worden. Onze database werd volledig herschreven en 

gemoderniseerd en zal naar verwachting ook gelinkt worden met onze nieuwe website. 

Verder zullen in de toekomst ook de gewestvoorzitters en -secretarissen toegang 

krijgen tot het beheer van onze ledendatabase, waardoor informatie nog sneller zal 

kunnen verwerkt worden. 

 

Een uniformiteit van de spelersklassen bestaat al enkele jaren, maar zal vanaf 2013 als 

basis dienen voor de mogelijke oprichting van een uniforme Vlaamse 

interclubcompetitie. 

 

Ook de uniformisering van de financiën is al enige tijd een feit, alhoewel bepaalde 

onderdelen nog verder kunnen geautomatiseerd worden (o.a. geconsolideerde 

jaarrekeningen, periodieke rapporteringen, enz.). 

 

Strategische doelstelling 6 – Verbeteren van het sportbeleid en het sportieve kader 

 

Daar waar er binnen de interclubcompetitie al geruime tijd een uniformisering bestaat 

binnen de 5 gewesten, dienen de gewestelijke rankingtornooien nog eenzelfde lot te 

ondergaan. Vandaar is het ook belangrijk dat er een uniformiteit bestaat van de 

spelersklassen (zie strategische doelstelling 5 hierboven). Ook de reeds genoemde 

intergewestelijke competitie zal hiertoe zeker kunnen leiden. 
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Strategische doelstelling 7 - Organiseren van een internationaal snookerevenement 

 

In 2011 heeft de VSF vzw in samenwerking met de Belgium Billiards & Snooker 

Association vzw, Acuerate GCV en de wereldsnookerbond World Snooker Association, 

en dank zij de volledige medewerking en ondersteuning van de Stad Antwerpen, het 

Ministerie van Sport en de Provincie Antwerpen, de nodige steun kunnen verlenen bij 

de organisatie van een enig en zeer hoogstaand tornooi binnen de snookersport, nl. de 

Players Tour Championship (PTC). De aanwezigheid van de bijna volledige wereldtop 

op dit tornooi heeft onze spelers de kans gegeven om kennis te maken met topsnooker. 

 

Een vervolg op de PTC is reeds verzekerd in 2012 en 2013. 

 

Strategische doelstelling 8 - Oprichten van een Snooker Academy 

 

Tot op heden werden al enkele dossiers opgesteld voor de oprichting van een Snooker 

Academy, maar het vinden van een geschikte locatie, waarbij alle leden van de 

overkoepelende cluster VIV vzw in opgenomen worden, is zeker geen gemakkelijke 

opdracht. De zoektocht zal dan ook in 2013 zeker verder gaan. 

 

Strategische doelstelling 9 - Realisatie van een Topsportstatuut 

 

Deze doelstelling werd nog niet gerealiseerd, maar zal opnieuw geëvalueerd worden 

om de haalbaarheid hiervan te bepalen. 

  

3.1.3 Rekening houdend met de juridische context 

 

Personen en sportfederaties moeten via wetten en decreten steeds een gelijke 

behandeling krijgen, zowel nationaal als internationaal, zoniet zorgt dit vaak voor 

onnodige discussies en mogelijk wrijvingen.  Gelijke plichten en gelijke rechten moeten 

overal worden gegarandeerd en dit is in onze samenleving helaas niet altijd het geval. 

 

Binnen de snookersport zijn er al enige tijd meningsverschillen inzake de toepassing 

van het rookverbod. Vele uitbaters van snookerlokalen stellen het onderwerp erg in 

vraag door de bepaling van de overheid van het begrip ‘sportcomplex’.  Gezien snooker 

binnen Vlaanderen door Bloso niet is opgenomen op de sporttakkenlijst, wenst een 

groep de link sport en sportcomplex niet te leggen.  Vaak ontstaan er nog meer 

discussies als deze personen vernemen dat de snookersport via een koepel “Billiard 

Sports”, bestaande uit snooker, pool en driebanden, internationaal wel een erkenning 

geniet, ondermeer door het IOC. 
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Als federatie kunnen wij aan onze leden enkel een rookverbod opleggen tijdens onze 

activiteiten, hetgeen ook strikt gebeurt via de toepassing van ons huishoudelijk 

reglement. 

 

Verschillende horecazaken hebben de afgelopen jaren door het rookverbod hun 

deuren moeten sluiten. Om minder afhankelijk te worden van externe factoren, hopen 

wij dan ook in de toekomst zelf een snookeracademy te kunnen oprichten. 

 

3.2 Stakeholdersanalyses 
  

Een bevraging bij de clubverantwoordelijken en een grote groep van spelers heeft ons 

de meeste en belangrijkste informatie bezorgd voor de opmaak van dit beleidsplan 

2013-2016. 

 

3.3 Interne en externe analyses 
 

Verder werden er eveneens interne en externe analyses gehouden, voornamelijk naar 

effectieve leden, bestuurders en clubverantwoordelijken. 

 

In eerste instantie werd er een vragenlijst verstuurd waarin de missie van de federatie 

werd opgevraagd. Vervolgens werd er een vragenlijst verstuurd naar de bestuursleden 

over de vorige beleidsnota, dit om na te gaan of de beleidsmensen wel degelijk en 

voldoende op de hoogte waren van de afgelopen beleidsbeslissingen. De meerderheid 

was voor deze vragenlijst zeker geslaagd, wat ook duidt op een zekere interesse vanuit 

het standpunt van de andere bestuurders. 
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Punt 4. Conclusies van de gegevensverzameling 
 

We kunnen besluiten vanuit de gegevensverzameling dat er een grote noodzaak is aan 

volgende punten : 

 

- een betere communicatie tussen de bestuurders enerzijds en de clubs en 

spelers anderzijds 

- het  begeleiden en vormen  van de leden op verschillende terreinen 

- aansluiten van nieuwe leden, waarbij het opsporen van jonge talentvolle 

spelers 

- begeleiden van de bestaande vrijwilligers en het aanwerven van nieuwe 

vrijwilligers 

- verder uitdiepen van de  sportieve uniformiteit 

 

Hieromtrent werd eveneens een SWOT-analyse opgemaakt, wat staat voor Strengths 

(sterktes), Weaknesses (zwaktes), Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen). Het 

resultaat hiervan is als volgt. 

 

STERKTES  Doorzettingsvermogen van sommige bestuurders 

 Doping- en alcoholbeleid 

 Eigen snookermaterialen 

 Enorme inzet van bestuursleden op gewestelijk niveau 

 Federatie waar het bestuur dichter bij de spelers staat dan ze zelf 

denken 

 Financieel beleid 

 Internationale uitstraling van de sport 

 Nieuwe website + Facebook + Twitter 

 Ondersteuning jeugd op internationale tornooien 

 Overkoepelend/permanent secretariaat 

 Scheidsrechtersniveau binnen het internationaal kader 

 Snookerspeler leeft voor zijn sport 

 Vrij goed Vlaams beleid 
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ZWAKTES  Jeugdwerking op Vlaams niveau 

 Imago cafésport 

 Communicatie 

 Daling aantal clubs & leden 

 Geen intergewestelijke competitie 

 Geen uniformiteit van tornooien 

 Onvoldoende media-aandacht 

 Organisatie en samenstelling van de bestuursorganen 

 Weinig vrijwilligers 

KANSEN  Informatiecampagne naar scholen 

 Luca Brecel (speler) en Olivier Marteel (referee) 

 Nieuw systeem ledenbeheer 

 PTC 9 in Antwerpen (seizoen 2011-2012) 

 Snooker Academy 

 Spelerscommissie 

 Uitgeschreven procedures 

 Verhoging van de lidgelden 

BEDREIGINGEN  Bijdrage vrijwilligers naar overkoepelende werking 

 Korte termijnvisie van de bestuurders 

 Rookverbod 

 Spelers die afhaken (o.a. door verhoging lidgelden) 

 Te weinig beschikbare snookertafels 

 Veroudering van leden en vergrijzing van bestuurders 

 Geen topsporterkenning 

 

Op basis van deze SWOT-analyse werden de nieuwe beleidsuitdagingen uitgestippeld, die 

hierna verwerkt zijn in zowel de strategische als operationele doelstellingen. 
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Punt 5. Strategische en operationele doelstellingen 
 

5.1 Strategische doelstelling 1 : Herorganiseren en optimaliseren van het 

bestuursbeleid 
 

De laatste jaren zijn het steeds dezelfde personen binnen een beperkte groep, die bijna 

alle taken uitvoeren om de werking van de federatie in goede banen te leiden. Om deze 

personen in de toekomst deels te ontlasten van hun takenpakket, is er nood aan een 

nieuw organogram en een herverdeling van de verantwoordelijkheden onder de 

bestuurders. Bovendien zullen functiebeschrijvingen nog gedetailleerder opgesteld 

worden en zal elke bestuurder verantwoordelijk gesteld worden voor een welbepaalde 

functie binnen de vereniging. 

 

Meetplan 
 

Indicator(en) Kwaliteit van het bestuursbeleid 
Definitie indicator - 
Meetnorm Verhoging van de doeltreffendheid van het bestuur 
Meetbron(nen) Evolutie binnen de Raad van Bestuur 
Meetwijze Evaluatie door het Dagelijks Bestuur 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) Juni 
Meeteigenaar/meetbewaker Dagelijks Bestuur 

 

 

5.1.1 Operationele doelstelling : Opstellen van een nieuw organogram 

 

Meetplan 
 

Indicator(en) Nieuw organogram 
Definitie indicator - 
Meetnorm Opstellen van een nieuw organogram 
Meetbron(nen) Opgesteld organogram 
Meetwijze Invulling taken 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) Juni 
Meeteigenaar/meetbewaker Raad van Bestuur 
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5.1.2 Operationele doelstelling : Opmaken van gedetailleerde functiebeschrijvingen voor 

alle medewerkers 

 

Meetplan 
 

Indicator(en) Vragen van de organisatie die niet onmiddellijk kunnen 
worden beantwoord 

Definitie indicator - 
Meetnorm Beschrijving van alle functies 
Meetbron(nen) Geschreven procedures 
Meetwijze Raadplegen van de geschreven procedures 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) Juni 
Meeteigenaar/meetbewaker Aangewezen verantwoordelijke binnen het nieuw organogram 

 

 

5.1.3 Operationele doelstelling : Invullen van de functies van elke medewerker binnen 

het nieuw organogram 

 

Meetplan 
 

Indicator(en) Aantal ingevulde functies 
Definitie indicator - 
Meetnorm Toegewezen functies 
Meetbron(nen) Omschrijving van de functies 
Meetwijze Raadplegen van de geschreven functies 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) Juni 
Meeteigenaar/meetbewaker Dagelijks Bestuur 

 

 

5.1.4 Operationele doelstelling : Aanstellen van verantwoordelijken binnen het nieuw 

organogram 

 

Meetplan 
 

Indicator(en) Aantal in te vullen functies 
Definitie indicator - 
Meetnorm Aangestelde verantwoordelijken 
Meetbron(nen) Organogram 
Meetwijze Raadplegen van het organogram 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) Juni 
Meeteigenaar/meetbewaker Raad van Bestuur 
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5.2 Strategische doelstelling 2 : Verbeteren van de communicatiekanalen 
 

De communicatie dient nog op vele vlakken te worden verbeterd. Communicatie 

bestaat echter in vele vormen, en dank zij de digitale middelen die ons de laatste jaren 

ter beschikking worden gesteld, zal vanaf 2013 een efficiënt communicatiebeleid 

opgebouwd worden. Een eerste grote stap in dit beleid, is de oprichting van een 

communicatiecel, die zal belast zijn met het opmaken van een communicatieplan. 

 

Meetplan 
 

Indicator(en) Een degelijk communicatiebeleid opbouwen 
Definitie indicator - 
Meetnorm Verhoging van de communicatie en de feedback 
Meetbron(nen) Reacties van leden 
Meetwijze Bevraging/enquete bij de leden 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) Januari 
Meeteigenaar/meetbewaker Werkgroep “communicatie 

 

 

5.2.1 Operationele doelstelling : Opstarten van een werkgroep “communicatie” die 

instaat voor het uitwerken van een operationeel communicatieplan tussen de 

federatie, clubs en uitbaters 

 

Meetplan 
 

Indicator(en) Opmaken van een communicatieplan 
Definitie indicator - 
Meetnorm Verbeteren van de communicatie tussen de vereniging en de 

clubs/leden 
Meetbron(nen) Reacties bijhouden die een betere communicatie hebben 

teweeg gebracht 
Meetwijze Gerichte bevraging aan de leden 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) Januari 
Meeteigenaar/meetbewaker Werkgroep “communicatie” 
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5.2.2 Operationele doelstelling : Opstarten van procedures en draaiboeken 

 

Meetplan 
 

Indicator(en) Procedures en draaiboeken 
Definitie indicator - 
Meetnorm Gedetailleerde omschrijvingen 
Meetbron(nen) Geschreven procedures en draaiboeken 
Meetwijze Op basis van een inhoudstabel 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) Januari 
Meeteigenaar/meetbewaker Dagelijks Bestuur 

 

 

5.2.3 Operationele doelstelling : Verbeteren en uitbreiden van de website 

 

Meetplan 
 

Indicator(en) Nieuwe, interactieve en dynamische website 
Definitie indicator - 
Meetnorm Automatisering van de website 
Meetbron(nen) Opbouw van de website 
Meetwijze Bevraging aan de leden, evaluatie van de gebruikers 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) Januari 
Meeteigenaar/meetbewaker Dagelijks Bestuur 

 

 

5.2.4 Operationele doelstelling : Uitgeven van een elektronische nieuwsbrief 

 

Meetplan 
 

Indicator(en) Elektronische nieuwbrief 
Definitie indicator - 
Meetnorm 4 edities per jaar 
Meetbron(nen) Aantal edities 
Meetwijze Op basis van het aantal opgemaakte edities 
Meetfrequentie Trimestrieel 
Meetmoment(en) Ieder trimester 
Meeteigenaar/meetbewaker Verantwoordelijke van de werkgroep “communicatie” 
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5.2.5 Operationele doelstelling : Vergroten naambekendheid van de sport 

 

Meetplan 
 

Indicator(en) Feedback van het publiek 
Definitie indicator - 
Meetnorm Aantal ontvangen reacties via digitale kanalen 
Meetbron(nen) Contactpunten van de vereniging 
Meetwijze Aantal ontvangen reacties 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) Januari 
Meeteigenaar/meetbewaker Raad van Bestuur 
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5.3 Strategische doelstelling 3 : Verhogen van het ledenbestand 
 

De vereniging moet tijd en middelen blijven investeren om aan ledenwerving te doen. 

Vooral de jeugd is daarbij een zeer belangrijke doelgroep. 

 

Meetplan 
 

Indicator(en) Ledenwerving 
Definitie indicator - 
Meetnorm Verhoging van het aantal leden met 10% 
Meetbron(nen) Ledenprogramma 
Meetwijze Via query in het ledenprogramma 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) September 
Meeteigenaar/meetbewaker Raad van Bestuur 

 

 

5.3.1 Operationele doelstelling : Samenstellen van een promotieteam 

  

Meetplan 
 

Indicator(en) Aantal spelers binnen het team 
Definitie indicator - 
Meetnorm Aangroei ledenaantallen 
Meetbron(nen) Ledenprogramma 
Meetwijze Via query in het ledenprogramma 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) September 
Meeteigenaar/meetbewaker Raad van Bestuur 

 

 

5.3.2 Operationele doelstelling : Activiteiten specifiek gericht op de jeugd 

 

Meetplan 
 

Indicator(en) Aantal activiteiten 
Definitie indicator - 
Meetnorm Aangroei jeugd 
Meetbron(nen) Ledenprogramma 
Meetwijze Via query in het ledenprogramma 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) September 
Meeteigenaar/meetbewaker Raad van Bestuur 
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5.4 Strategische doelstelling 4 : Optimaliseren van het ledenbeheer 
 

Met het nieuw ledenprogramma heeft de vereniging al een grote stap gezet in de goede 

richting. Uiteraard dienen er nog verdere uitbreidingen, verbeteringen en bijkomende 

modules worden opgemaakt om de meeste taken zoveel mogelijk te kunnen 

automatiseren en de foutenmarge bij deze taken zo laag mogelijk te houden. 

 

Meetplan 
 

Indicator(en) Uitbreiding van het ledenprogramma 
Definitie indicator - 
Meetnorm Gebruiksvriendelijkheid en automatisatie van het 

ledenprogramma 
Meetbron(nen) Ledenprogramma 
Meetwijze Gebruik van het ledenprogramma 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) Oktober 
Meeteigenaar/meetbewaker Dagelijks Bestuur 

 

 

5.4.1 Operationele doelstelling : Uitbreiden van de functionaliteiten in het 

ledenprogramma 

 

Meetplan 
 

Indicator(en) Automatisatie van nieuwe functionaliteiten 
Definitie indicator - 
Meetnorm Gebruiksvriendelijkheid van het programma 
Meetbron(nen) Ledenprogramma 
Meetwijze Gebruik van het ledenprogramma 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) Oktober 
Meeteigenaar/meetbewaker Dagelijks Bestuur 
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5.4.2 Operationele doelstelling : Automatisatie via bijkomende modules 

 

Meetplan 
 

Indicator(en) Aantal bijkomende modules 
Definitie indicator - 
Meetnorm Gebruiksvriendelijkheid en uniformisering van het 

programma 
Meetbron(nen) Ledenprogramma + modules 
Meetwijze Gebruik van het ledenprogramma + modules 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) Oktober 
Meeteigenaar/meetbewaker Dagelijks Bestuur 
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5.5 Strategische doelstelling 5 : Uniformisering sportactiviteiten 
 

Om onze sport naar de buitenwereld professionneler laten over te komen, is 

uniformisering van de sportactiviteiten zeker noodzakelijk. 

 

Meetplan 
 

Indicator(en) Uniforme sportactiviteiten binnen de 5 gewesten 
Definitie indicator - 
Meetnorm Verbetering van de bestaande sportactiviteiten 
Meetbron(nen) Websites, feedback van leden/clubs 
Meetwijze Zie operationele doelstellingen 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) Oktober 
Meeteigenaar/meetbewaker Raad van Bestuur 

 

 

5.5.1 Operationele doelstelling : Uniformisering van de competities 

 

Meetplan 
 

Indicator(en) Identieke competities binnen de 5 gewesten 
Definitie indicator - 
Meetnorm Verbetering van de opvolging 
Meetbron(nen) Verschillende websites 
Meetwijze Respectering van de standaarden 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) Oktober 
Meeteigenaar/meetbewaker Raad van Bestuur 

 

 

5.5.2 Operationele doelstelling : Opstarten van een intergewestelijke competitie 

 

Meetplan 
 

Indicator(en) Intergewestelijke competitie 
Definitie indicator - 
Meetnorm Competitie met minstens 10 ploegen 
Meetbron(nen) Competitiekalender 
Meetwijze Aantal ingeschreven ploegen 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) Oktober 
Meeteigenaar/meetbewaker Raad van Bestuur 
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5.5.3 Operationele doelstelling : Organiseren van 1 of meerder activiteiten voor 

recreanten 

 

Meetplan 
 

Indicator(en) Aantal recreanten 
Definitie indicator - 
Meetnorm Verhoging van het recreantenbestand met 5% 
Meetbron(nen) Ledenprogramma 
Meetwijze Aantal recreanten in het ledenprogramma 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) Oktober 
Meeteigenaar/meetbewaker Dagelijks Bestuur 
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5.6 Strategische doelstelling 6 : Vernieuwen van het vrijwilligersbestand 
 

Vrijwilligers zijn zeer schaars in onze samenleving, daarom zal de vereniging in de 

toekomst zeker werk maken van een goede vrijwilligerswerking. 

 

Meetplan 
 

Indicator(en) Aantal vrijwilligers 
Definitie indicator - 
Meetnorm Zie operationele doelstellingen 
Meetbron(nen) Ledenprogramma 
Meetwijze Zie operationele doelstellingen 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) Oktober 
Meeteigenaar/meetbewaker Dagelijks Bestuur 

 

 

5.6.1 Operationele doelstelling : Aanwerven van nieuwe vrijwilligers 

 

Meetplan 
 

Indicator(en) Aantal vrijwilligers 
Definitie indicator - 
Meetnorm Verhoging van het aantal vrijwilligers met 3 per jaar 
Meetbron(nen) Ledenprogramma 
Meetwijze Aantal vrijwilligers in het ledenprogramma 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) Oktober 
Meeteigenaar/meetbewaker Dagelijks Bestuur 

 

 

5.6.2 Operationele doelstelling : Opleiden van vrijwilligers 

 

Meetplan 
 

Indicator(en) Aantal opleidingen 
Definitie indicator - 
Meetnorm Minstens 2 opleidingen op 4 jaar 
Meetbron(nen) Bijhouden van een lijst met opleidingen 
Meetwijze Aantal gevolgde opleidingen 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) Oktober 
Meeteigenaar/meetbewaker Dagelijks Bestuur 
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5.6.3 Operationele doelstelling : Administratieve opvolging van vrijwilligers 

 

Meetplan 
 

Indicator(en) Opvolgen administratie 
Definitie indicator - 
Meetnorm Wettelijke verplichtingen 
Meetbron(nen) Vrijwilligersbestand 
Meetwijze Standaarddocumenten 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) Oktober 
Meeteigenaar/meetbewaker Dagelijks Bestuur 
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5.7 Strategische doelstelling 7 : Opmaken van gedragscodes voor 

doelgroepen 
 

De vereniging verbindt zich ertoe om duidelijke gedragsregels vast te leggen om o.a. de 

negatieve effecten, die onze sport bij de jeugd met zich mee kan brengen, tot een 

minimum te herleiden. De jeugd heeft rechten die moeten nageleefd worden en dit kan 

enkel door zoveel mogelijk personen te betrekken bij het onderschrijven van de 

Panathlonverklaring.  

 

Meetplan 
 

Indicator(en) Rechten van de jeugd respecteren 
Definitie indicator - 
Meetnorm Zie operationele doelstelling 
Meetbron(nen) Aantal verschillende doelgroepen die de Panathlonverklaring 

ondertekenen 
Meetwijze Zie operationele doelstelling 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) Maart 
Meeteigenaar/meetbewaker Dagelijks Bestuur 

 

 

5.7.1 Operationele doelstelling : Ondertekenen Panathlonverklaring door alle clubs 

    

Meetplan 
 

Indicator(en) Aantal ondertekende Panathlonverklaringen 
Definitie indicator - 
Meetnorm Ondertekend door 25% van het clubbestand per jaar 
Meetbron(nen) Aantal ontvangen verklaringen 
Meetwijze Verklaringen 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) Maart 
Meeteigenaar/meetbewaker Dagelijks Bestuur 
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5.8 Strategische doelstelling 7 : Oprichten van een Snooker Academy 
 

De vereniging heeft nood aan een Snooker Academy. Hierdoor zou ze onafhankelijk 

worden van externe factoren voor o.a. de organisatie van kampioenschappen, het 

geven van snookerlessen, enz. Gezien de hoge kostprijs van dergelijke Academy is een 

samenwerking met externe partijen (andere verenigingen, investeerders, bedrijven, 

enz.) een absolute noodzaak. 

 

Meetplan 
 

Indicator(en) Snooker Academy 
Definitie indicator - 
Meetnorm Oprichting van 1 Snooker Academy 
Meetbron(nen) Oprichting 
Meetwijze Realisatie van een Snooker Academy 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) Maart 
Meeteigenaar/meetbewaker Raad van Bestuur 
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Punt 6. Actieplan 
 

6.1 Actieplan voor de duur van het beleidsplan 
 

6.1.1 Strategische doelstelling 1 : Herorganiseren en optimaliseren van het 

bestuursbeleid 

 

 Opstellen van een nieuw organogram 

 Verantwoordelijken toewijzen aan het organogram 

 Functies uitschrijven die opgenomen zijn in het organogram 

 

6.1.1.1 Operationele doelstelling : Opstellen van een nieuw organogram 

 

 Nagaan wat de behoeften zijn van de vereniging om een zo goed mogelijke 

nieuwe structuur in een organogram te gieten 
 

6.1.1.2 Operationele doelstelling : Opmaken van gedetailleerde functiebeschrijvingen 

voor alle medewerkers 

 

 Oplijsten van de functies van alle medewerkers 

 Uitschrijven van alle functies 
 

6.1.1.3 Operationele doelstelling : Invullen van de functies van elke medewerker 

binnen het nieuw organogram 

 

 De opgelijste functies toewijzen aan de beschikbare medewerkers 
 

6.1.1.4 Operationele doelstelling : Aanstellen van verantwoordelijken binnen het 

nieuw organogram 

 

 Nagaan wat de interesses zijn binnen de Raad van Bestuur 

 Verantwoordelijkheden toewijzen aan de beschikbare bestuurders 

 Bij gebrek aan verantwoordelijken, de zoektocht uitbreiden naar andere 

personen buiten de Raad van Bestuur 

 
 
  



Vlaamse Snookerfederatie vzw 

 
 
 
 

 
Huis van de Sport - Zuiderlaan 13 - 9000 GENT - Tel. +32 9 2431150 - Fax +32 9 2431159 - info@vsf-snooker.be - www.vsf-snooker.be 

 
- 34 - 

6.1.2 Strategische doelstelling 2 : Verbeteren van de communicatiekanalen 

 

 Opsommen van de beschikbare communicatiekanalen 

 Voor- en nadelen van de communicatiekanalen oplijsten 

 

6.1.2.1 Operationele doelstelling : Opstarten van een werkgroep “communicatie” die 

instaat voor het uitwerken van een operationeel communicatieplan tussen de 

federatie, clubs en uitbaters 

 

 Vraag naar kandidaturen om te zetelen in de werkgroep “communicatie” 

 Voor- en nadelen overwegen en de geschikte kandidaten selecteren 

 Opmaken van een communicatieplan 

 

6.1.2.2 Operationele doelstelling : Opstarten van procedures en draaiboeken 

 

 Een lijst opstellen van alle taken binnen de vereniging 

 Een draaiboek of procedure uitschrijven voor iedere taak 

 Definiëren van taken die bij elkaar horen (integraal proces) 

 

6.1.2.3 Operationele doelstelling : Verbeteren en uitbreiden van de website 

 

 Evaluatie maken van de huidige website 

 Nagaan welke mogelijke verbeteringen kunnen doorgevoerd worden 

 Kosten- en haalbaarheidsanalyse uitvoeren 
 

6.1.2.4 Operationele doelstelling : Uitgeven van een elektronische nieuwsbrief 

 

 Opmaken van een layout voor een elektronische nieuwsbrief 

 Verzamelen van alle nodige informatie om de inhoud van een nieuwsbrief te 

bepalen 
 

6.1.2.5 Operationele doelstelling : Verhogen naambekendheid van de sport 

 

 Nagaan hoe we de bekendheid van onze sport kunnen verbeteren 
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6.1.3 Strategische doelstelling 3 : Verhogen van het ledenbestand 

 

 Bekijken wat de mogelijkheden zijn om het aantal leden te verhogen 

 

6.1.3.1 Operationele doelstelling : Samenstellen van een promotieteam 

 

 Selectie maken van mogelijke kandidaten die worden opgenomen binnen het 

promotieteam 

 

6.1.3.2 Operationele doelstelling : Activiteiten specifiek gericht op de jeugd 

 

 Trachten te achterhalen wat de interesses zijn van de jeugd 

 Activiteiten opstellen die aantrekkelijk zijn voor de jeugd 

 

 

6.1.4 Strategische doelstelling 4 : Optimaliseren van het ledenbeheer 

 

 Opzoeken welke elementen in het ledenbeheer kunnen geoptimaliseerd worden 

 

6.1.4.1 Operationele doelstelling : Uitbreiden van de functionaliteiten in het 

ledenprogramma 

 

 Oplijsten van de bestaande functionaliteiten in het ledenprogramma 

 

6.1.4.2 Operationele doelstelling : Automatisatie via bijkomende modules 

 

 Analyseren welke bijkomende modules noodzakelijk zijn om procedures te 

automatiseren 

 
 

6.1.5 Strategische doelstelling 5 : Uniformisering sportactiviteiten 

 

 Oplijsten van de bestaande sportactiviteiten binnen de 5 gewesten 

 Nagaan welke de huidige standaarden zijn 

 

6.1.5.1 Operationele doelstelling : Uniformisering van de competities 

 

 Evaluatie houden van de reeds bestaande uniformisering 

 Analyseren waar er nog verbeteringen kunnen aangebracht worden 
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6.1.5.2 Operationele doelstelling : Opstarten van een intergewestelijke competitie 

 

 Via een kleine vragenlijst de interesses trachten te achterhalen bij de leden 

 Uitschrijven van een structuur voor de organisatie van een intergewestelijke 

competitie 

 

6.1.5.3 Operationele doelstelling : Organiseren van 1 of meerdere activiteiten voor 

recreanten 

 

 Opsommen van activiteiten die kunnen georganiseerd worden voor recreanten 

 Voor- en nadelen van deze activiteiten nagaan 

 Recreanten aanzetten om deel te nemen aan deze activiteiten met de bedoeling 

om hun achteraf te overtuigen om zich in te schrijven als volwaardig lid 

 
 

6.1.6 Strategische doelstelling 6 : Vernieuwen van het vrijwilligersbestand 

 

 Analyseren van de lijst met bestaande vrijwilligers 

 Zoeken op welke wijze het vrijwilligersbestand kan uitgebreid worden 

 

6.1.6.1 Operationele doelstelling : Aanwerving van nieuwe vrijwilligers 

 

 Nieuwe vrijwilligers overtuigen 

 

6.1.6.2 Operationele doelstelling : Opleiden van vrijwilligers 

 

 Bekijken hoe we de werking van vrijwilligers kunnen verbeteren 

 Enkele opleidingen voorzien voor zowel bestaande als nieuwe vrijwilligers 

 

6.1.6.3 Operationele doelstelling : Administratieve opvolging van vrijwilligers 

 

 De administratie voor de vrijwilligers zoveel mogelijk proberen te 

vereenvoudigen 

 Opmaken van een vrijwilligersprogramma of uitbreiden van het 

ledenprogramma 

 Verwerken van alle nodige gegevens in het vrijwilligersprogramma 
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6.1.7 Strategische doelstelling 7 : Opmaken van gedragscodes voor doelgroepen 

 

 Procedures uitschrijven voor verschillende doelgroepen 

 

6.1.7.1 Operationele doelstelling : Ondertekenen Panathlonverklaring door alle clubs 

   

 Inventarisatie van alle clubs die al dan niet een Panathlonverklaring hebben 

ondertekend 

 Korte informatievergadering houden om de clubs te wijzen op de belangrijkheid 

van deze verklaring 

 
 

6.1.8 Strategische doelstelling 7 : Oprichten van een Snooker Academy 

 

 Finaliseren van de bestaande dossiers 

 Maken van een gedetailleerde kosten/batenanalyse 

 Zoeken van vrijwilligers, sponsors, investeerders en andere sportverenigingen 

om mee samen te werken 

 Zoeken van een ideale locatie 

 Opmaken van een planning voor de activiteiten die zullen voorzien worden 
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6.2 Bij het actieplan horende begroting voor de duur van het beleidsplan 
 

6.2.1 Strategische doelstelling 1 : Herorganiseren en optimaliseren van het 

bestuursbeleid 

 

2013 2014 2015 2016 Totaal 

650 350 650 350 2.000 

 

6.2.1.1 Operationele doelstelling : Opstellen van een nieuw organogram 

 

2013 2014 2015 2016 Totaal 

150 - 150 - 300 
 

6.2.1.2 Operationele doelstelling : Opmaken van gedetailleerde functiebeschrijvingen 

voor alle medewerkers 

 

2013 2014 2015 2016 Totaal 
150 150 150 150 600 

 

6.2.1.3 Operationele doelstelling : Invullen van de functies van elke medewerker 

binnen het nieuw organogram 

 

2013 2014 2015 2016 Totaal 

200 200 200 200 800 
 

6.2.1.4 Operationele doelstelling : Aanstellen van verantwoordelijken binnen het 

nieuw organogram 

 

2013 2014 2015 2016 Totaal 

150 - 150 - 300 

 
 
6.2.2 Strategische doelstelling 2 : Verbeteren van de communicatiekanalen 

 

2013 2014 2015 2016 Totaal 

2.150 2.750 2.000 2.600 9.500 
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6.2.2.1 Operationele doelstelling : Opstarten van een werkgroep “communicatie” die 

instaat voor het uitwerken van een operationeel communicatieplan tussen de 

federatie, clubs en uitbaters 

 

2013 2014 2015 2016 Totaal 

750 500 500 500 2.250 

 

6.2.2.2 Operationele doelstelling : Opstarten van procedures en draaiboeken 

 

2013 2014 2015 2016 Totaal 
- 500 - 350 850 

 

6.2.2.3 Operationele doelstelling : Verbeteren en uitbreiden van de website 

 

2013 2014 2015 2016 Totaal 

750 750 750 750 3.000 
 

6.2.2.4 Operationele doelstelling : Uitgeven van een elektronische nieuwsbrief 

 

2013 2014 2015 2016 Totaal 

400 250 500 250 1.400 
 

6.2.2.5 Operationele doelstelling : Vergroten naambekendheid van de sport 

 

2013 2014 2015 2016 Totaal 

250 750 250 750 2.000 

 
 

6.2.3 Strategische doelstelling 3 : Verhogen van het ledenbestand 

 

2013 2014 2015 2016 Totaal 

1.000 2.000 1.000 3.000 7.000 

 

6.2.3.1 Operationele doelstelling : Samenstellen van een promotieteam 

 

2013 2014 2015 2016 Totaal 

1.000 - 1.000 - 2.000 

 

6.2.3.2 Operationele doelstelling : Activiteiten specifiek gericht op de jeugd 

 

2013 2014 2015 2016 Totaal 

- 2.000 - 3.000 5.000 
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6.2.4 Strategische doelstelling 4 : Optimaliseren van het ledenbeheer 

 

2013 2014 2015 2016 Totaal 
1.250 1.750 750 1.250 5.000 

 

6.2.4.1 Operationele doelstelling : Uitbreiden van de functionaliteiten in het 

ledenprogramma 

 

2013 2014 2015 2016 Totaal 

- 500 - 500 1.000 

 

6.2.4.2 Operationele doelstelling : Automatisatie via bijkomende modules 

 

2013 2014 2015 2016 Totaal 

1.250 1.250 750 750 4.000 

 
 

6.2.5 Strategische doelstelling 5 : Uniformisering sportactiviteiten 

 

2013 2014 2015 2016 Totaal 

- 1.150 1.050 1.050 3.250 

 

6.2.5.1 Operationele doelstelling : Uniformisering van de competities 

 

2013 2014 2015 2016 Totaal 

- 250 250 250 750 

 

6.2.5.2 Operationele doelstelling : Opstarten van een intergewestelijke competitie 

 

2013 2014 2015 2016 Totaal 

- 500 500 500 1.500 

 

6.2.5.3 Operationele doelstelling : Opstarten van 1 of meerdere activiteiten voor 

recreanten 

 

2013 2014 2015 2016 Totaal 

- 400 300 300 1.000 
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6.2.6 Strategische doelstelling 6 : Vernieuwen van het vrijwilligersbestand 

 

2013 2014 2015 2016 Totaal 

1.000 500 500 500 2.500 

 

6.2.6.1 Operationele doelstelling : Aanwerven van nieuwe vrijwilligers 

 

2013 2014 2015 2016 Totaal 

250 250 250 250 1.000 

 

6.2.6.2 Operationele doelstelling : Opleiden van vrijwilligers 

 

2013 2014 2015 2016 Totaal 

250 250 250 250 1.000 

 

6.2.6.3 Operationele doelstelling : Administratieve opvolging van vrijwilligers 

 

2013 2014 2015 2016 Totaal 

500 - - - 500 

 

 

6.2.7 Strategische doelstelling 7 : Opmaken van gedragscodes voor doelgroepen 

 

2013 2014 2015 2016 Totaal 

150 150 150 150 600 

 

6.2.7.1 Operationele doelstelling : Ondertekenen Panathlonverklaring door alle clubs 

   

2013 2014 2015 2016 Totaal 

150 150 150 150 600 

 
 

6.2.8 Strategische doelstelling 7 : Oprichten van een Snooker Academy 

 

2013 2014 2015 2016 Totaal 
nog te bepalen nog te bepalen nog te bepalen nog te bepalen nog te bepalen 

 

 


