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1. Futsal promoten
en ontwikkelen als
doesport

2. Futsal promoten
en ontwikkelen als
jeugdsport

3. Futsal promoten
en ontwikkelen als
topsport
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Beleidsuitdagingen 2017-2020

Futsal promoten en ontwikkelen als doesport

1. Via een aantrekkelijke provinciale en recreatieve FUTSAL-
competitieformat georganiseerd door de VFV

2. Via een laagdrempelig recreatief aanbod
om drop-out veldvoetbal (14 – 18 jaar) 
tegen te gaan of om recreanten meer uren
te laten voetballen

3. Via een laagdrempelig recreatief aanbod
voor specifieke doelgroepen (studenten, 35+, 55+, G-sport en
meisjes)

4. Via een specifieke campagne FUTSAL op school (tijdens en
naschools)

DOESPORT

4



Masterplan FUTSAL 2017-2020

Beleidsuitdagingen 2017-2020

Futsal promoten en ontwikkelen als jeugdsport

1. Via een aantrekkelijke FUTSAL-jeugdcompetitieformat
georganiseerd door de VFV

2. Via deelname van jeugdteams veldvoetbal
in Futsal jeugdcompetitie en aan winter 
indoorvoetbalactiviteiten
(als essentieel deel van jeugdopleiding)

3. Via gerichte clubondersteuning en een aangepast beloningssysteem

4. Via een kwaliteitsvolle Initiator Indoor trainersopleiding
georganiseerd door VTS i.s.m. VFV en via specifieke bijscholingen
(o.a. Futsal-colloquium) 

JEUGDSPORT
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Beleidsuitdagingen 2017-2020

Futsal promoten en ontwikkelen als topsport

1. Via de nationale ploegen door deelname aan stages en
internationale wedstrijden (incl EK en WK)

2. Via een performant talentdetectiesysteem
en kwaliteitsvolle talentontwikkelings-
programma’s georganiseerd door de 
Top FUTSAL-clubs en de KBVB/VFV 
waaruit nationale jeugdselecties vloeien.

3. Via een hoogstaande nationale competitie (inclusief beker van 
België) georganiseerd door de KBVB

4. Via een kwaliteitsvolle UEFA-B FUTSAL-trainersopleiding
(hoogste niveau) georganiseerd door VTS i.s.m. VFV en via 
specifieke bijscholingen (o.a. Futsal-colloquium)

TOPSPORT
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Strategische doelstellingen 2017-2020

SD1. 25% meer aangesloten
FUTSAL-leden in 2020 

SD2. 50% meer
aangesloten vrouwelijke
FUTSAL-leden in 2020 

SD3. 50 kwaliteitsvolle
FUTSAL-clubs in 2020 

SD4. 5x meer gekwalificeerde
trainers actief in FUTSAL-

clubs in 2020

SD5. Voor iedere FUTSAL-
wedstrijd een goed opgeleide

scheidsrechter in 2020 

SD6. Top 20 FUTSAL 
FIFA-ranking in 2020



Masterplan FUTSAL 2017-2020

Inhoudstafel

1. Beleidsuitdagingen 2017-2020

2. Strategische doelstellingen 2017-2020

3. Operationele doelstellingen en acties 2017-2020

9



Masterplan FUTSAL 2017-2020

SD1. 25% meer aangesloten FUTSAL-leden in 2020

• OD1.1. Jaarlijks schrijven er 50 nieuwe veldvoetbal
jeugdteams in in de jeugdFutsal league 
 Actie : aanbod in alle Vlaamse provincies van jeugdFutsal league 

U9, U11, U13, U15, U17 en U19
 Actie : specifieke promotie bij veldvoetbalclubs om jeugdteams in 

te schrijven in de jeugdFutsal league U9, U11, U13, U15, U17 en
U19

 Actie : specifieke promotie bij veldvoetbalclubs om jeugdteams in 
te schrijven in de jeugdFutsal bekercompetitiecompetitie U15

 Actie : beter gebruik van de sportzalen in gemeente en scholen
 Actie : sporttechnische clubondersteuning op maat door Voetbal

Vlaanderen (m.b.t. integratie Futsal in veldvoetbalclubs) 
 Actie : indoorhall Tubize voorzien van Futsal-vloer

Operationele doelstellingen + acties
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SD1. 25% meer aangesloten FUTSAL-leden in 2020

• OD1.2. Laagdrempelig maken van recreatieve Futsal-
competitie
 Actie : administratief “light” maken van de inschrijving FUTSAL-

ploeg in recreatieve competitie (bv online registratie)
 Actie : financieel duidelijk aanbod om ‘goedkoop’ aan recreatieve

competitie deel te nemen (pakket)
 Actie : aangepaste FUTSAL-reglementering voor U11, U12, U13 

teams (bv. tijdens wintercompetitie of –tornooien)
 Actie : specifieke promotionele acties naar doelgroepen (meisjes , 

studenten, 35+, 55+, G-voetbal)
 Actie : sporttechnische clubondersteuning op maat door federatie

(m.b.t. ledenwerving en ledenbehoud)

Operationele doelstellingen + acties
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SD1. 25% meer aangesloten FUTSAL-leden in 2020

• OD1.3. Integreren van clubs ofwel uit andere
zaalvoetbalbonden ofwel uit veldvoetbal in Voetbal
Vlaanderen/ACFF/KBVB-werking
 Actie : aanpassen van bondsreglement om “tijdelijk” een

gemakkelijke instroom in competitie mogelijk te maken om de 
piramide structuur te herstellen

 Actie : specifiek beloningssysteem voor clubs uit andere
zaalvoetbalbonden en veldvoetbalclubs

Operationele doelstellingen + acties
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SD2. 50% meer aangesloten vrouwelijke FUTSAL-leden in 2020

• OD2.1. Meer meisjes nemen deel aan jeugdFutsal league 
wedstrijden
 Actie : specifiek beloningssysteem voor veldvoetbalclubs die meer

meisjes in de zaal aan het voetballen krijgen
 Actie : meisjes uit PJO-veldvoetbal inschrijven in jeugdFutsal

league 
 Actie : administratief “light” maken van de inschrijving van 

meisjes FUTSAL-ploeg in recreatieve competitie (bv. online 
registratie)

• OD2.2. Meer meisjes nemen deel aan naschoolse Futsal-
competitie
 Actie : SVS Futsal aanbod voor meisjes verhogen (zowel gemengd

als enkel meisjes) 
 Actie :  specifieke actie naar scholen die FUTSAL wedstrijden

tijdens de middagpauze voor meisjes organiseren

Operationele doelstellingen + acties
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SD3. 50 kwaliteitsvolle FUTSAL-clubs in 2020

• OD3.1. alle Futsal-clubs uit 1ste nationale bieden op 
01/09/2019 een kwaliteitsvol
talentontwikkelingsprogramma aan
 Actie : inhoud van een kwaliteitsvol 

talentontwikkelingsprogramma definiëren (01/07/2017)
 Actie : inhoud van kwaliteitsvolle FUTSAL-club bepalen 

(01/07/2017)
 Actie : jeugdlicentiesysteem invoeren bij Futsal-clubs 1ste 

nationale (01/09/2019) 
 Actie : sporttechnische clubondersteuning op maat door federatie

• OD3.2. 50 Vlaamse clubs hebben minstens 2 gekwalificeerde
trainers met initiator indoor op 01/09/2019
 Actie : specifiek subsidieproject in het kader van Focus Jeugdsport

2017-2020 voor Futsal-clubs (vanaf 01/01/2017)
 Actie : jaarlijkse organisatie van initiator indoor in 3 centra

Operationele doelstellingen + acties
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SD4. 5x meer gekwalificeerde trainers actief in FUTSAL-clubs 
in 2020

• OD4.1. Jaarlijks levert VTS 50 Futsal/indoor kwalificaties
af
 Actie : jaarlijkse organisatie van UEFA-B Futsal opleiding in 1 centrum
 Actie : jaarlijkse organisatie van initiator Indoor in 3 centra
 Actie : jaarlijkse organisatie van een Futsal-colloquium waarbij UEFA-

licentiepunten door veldvoetbaltrainers kan behaald worden

• OD4.2. iedere 1ste klasse hoofdcoach is op 01/09/2019 in 
het bezit van een UEFA-B Futsal diploma
 Actie : licentiesysteem 1ste klasse clubs met als verplichting hoofdcoach

UEFA-B Futsal diploma vanaf seizoen 2019-2020
 Actie : jaarlijkse organisatie van UEFA-B Futsal opleiding in 1 centrum
 Actie : versnelde opleiding / regularisatie / gelijkschakeling voor

trainers met oud diploma trainer-coach

Operationele doelstellingen + acties
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SD5. Voor iedere FUTSAL-wedstrijd een goed opgeleide
scheidsrechter in 2020 

• OD5.1. Jaarlijkse stijging van 10% van het aantal 
FUTSAL-scheidsrechters
 Actie : specifieke rekruteringscampagne bij scheidsrechters

uit het veldvoetbal
 Actie : Het integreren van de scheidsrechtersrol in 

trainersopleidingen
 Actie : Het verplichten van FUTSAL-clubs voor het leveren 

van een minimum aantal scheidsrechters (1 per 3 ploegen). 

Operationele doelstellingen + acties
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SD6. Top 20 FUTSAL HEREN EN VROUWEN FIFA-ranking in 2022

• OD6.1. Top 8 van Europa tijdens het EK 2022 heren
 Actie : gedragscode opstellen en doen respecteren
 Actie : verplicht zingen van nationaal volkslied
 Actie : nationale ploeg traint 2x per maand
 Actie : nationale ploeg speelt jaarlijks minstens 4 oefeninterlands
 Actie : professionalisering staff nationale ploeg door permanente aanwezigheid

interlands van keepertrainer, videoanalyst en physical coach
 Actie : 2x per jaar (jan/aug) meeting tussen bondscoach en hoofdcoaches 1ste 

klasse om kennis met elkaar te delen en de samenwerking te verbeteren
 Actie : indoorhall Tubize voorzien van Futsal-vloer
 Actie : scoutingscel oprichten om te komen tot een intensievere scouting in 1ste, 2de

en 3de nationale
 Actie : niveau van de nationale competitie verhogen door toetreding te 

vergemakkelijken van teams uit andere zaalvoetbalfederaties via specifieke 
reglementering

 Actie : niveau van de nationale competitie verhogen door toetreding te 
vergemakkelijken van veldvoetbalteams via specifieke reglementering

 Actie : contract afsluiten met betaalzender (TV-rechten)
 Actie : veiligheid van de topwedstrijden 1ste nationale garanderen door verhogen 

van kennis rond veiligheid en organisatie

Operationele doelstellingen + acties
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UEFA Futsal tornooien
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SD6. Top 20 FUTSAL HEREN EN VROUWEN FIFA-ranking in 2022
• OD6.2. Deelname aan EK FUTSAL VROUWEN in 2021 (top 4)

 Actie : organisatie van talentdetectiedagen U17 – U19 meisjes om een
talentenpool aan te leggen

 Actie : informeren en sensibiliseren van Red Flames en ex-Red Flames 
met betrekking tot Futsal Vrouwen Nationale ploeg

 Actie : organisatie van tweemaandelijkse trainingen van nationale
ploeg Futsal Vrouwen

 Actie : professionalisering staff nationale ploeg vrouwen Futsal door 
permanente aanwezigheid interlands van headcoach, assistant-coach 
en keepertrainer

 Actie : organisatie van jaarlijks 2 oefeninterlands nationale ploeg
vrouwen Futsal

 Actie : specifieke FUTSAL-sessies integreren in 12 lesuren
topsportschool WFA Leuven

 Actie : opstarten 1ste nationale Futsal vrouwen in 2018-2019 (8 teams)
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UEFA Futsal tornooien
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SD6. Top 20 FUTSAL HEREN EN VROUWEN FIFA-ranking in 2022
• OD6.3. Deelname aan EK FUTSAL HEREN U19 in 2019 en 2021 

(top 8)

 Actie : organisatie van talentdetectiedagen U17 – U19 om een
talentenpool aan te leggen

 Actie : organisatie van maandelijkse trainingen van deze
talentenpool

 Actie : organisatie van jaarlijks 4 oefeninterlands nationale
ploeg Futsal U19

 Actie : professionalisering staff nationale ploeg Futsal U19 door 
permanente aanwezigheid interlands van headcoach, assistant-
coach en keepertrainer

 Actie : specifieke FUTSAL-sessies integreren in 12 lesuren
topsportschool

 Deelname aan Olympic Youth Games U18 in Buenos Aires


