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Deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten conform het decreet van 10 juni 2016 
houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector en het besluit 
van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot vaststelling van de algemene 
erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de georganiseerde sportsector.

De Vlaamse minister van Sport heeft op 27 januari 2017 beslist om de Voetbal Vlaanderen 
vzw te subsidiëren voor de basiswerking.

Deze samenwerkingsovereenkomst wordt voor de olympiade 2017 - 2020 afgesloten tussen:
enerzijds, het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid “Sport 
Vlaanderen”; en anderzijds,  Voetbal Vlaanderen vzw.
Deze overeenkomst kan, indien nodig, tussentijds aangepast worden via de opmaak van een 
addendum.

Het volgende wordt overeengekomen voor de optimalisering van de praktische en concrete 
uitvoering van de basisopdrachten:

A. voor de beleidsacties

1° Beleidsvisie sportparticipatie en sportpromotie

Als grootste Vlaamse sportfederatie biedt Voetbal Vlaanderen vzw een voetbal op 
maat van elke doelgroep aan.  In de huidige beleidsperiode streeft Voetbal 
Vlaanderen vzw een stijging in het aantal leden na binnen de volgende doelgroepen:

 een stijging met 25% in het aantal actieve vrouwelijke leden (31/3/2020 t.o.v. 
31/3/2017)

 een stijging met 25% in het aantal actieve leden ouder dan 35 jaar 
(31/3/2020 t.o.v. 31/3/2017)

 een stijging met 25% in het aantal actieve leden in indoorvoetbal (futsal en 
minivoetbal) (31/3/2020 t.o.v. 31/3/2017)

 een daling met 25% in de drop-out van aantal actieve leden jonger dan 35 
jaar (31/3/2020 t.o.v. 31/3/2017)

Voetbal Vlaanderen vzw promoot haar sporttak in Vlaanderen. In het kader van de 
promotie van voetbal, zal Voetbal Vlaanderen vzw op regelmatige basis 
samenwerken met SVS, lokale overheden, Sport Vlaanderen en andere partners.

2° Kwaliteitsvolle sportclubondersteuning

Voetbal Vlaanderen vzw biedt een uitgebreide ondersteuning aan haar aangesloten 
sportclubs in diverse domeinen:

 sporttechnisch
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 administratief-bestuurlijk
 sportpromotioneel
 medisch
 ethisch
 sociaal-maatschappelijk

De informatie over deze ondersteuning wordt op een klantvriendelijke wijze ter 
beschikking gesteld via haar website, gerichte mailings en E-Kickoff.

Voetbal Vlaanderen vzw heeft een gestructureerde ondersteuningsmethodiek 
waarbij een aantal clubondersteuners de clubs bijstaan op bovenstaande domeinen. 
De voornaamste tools die de federatie hiervoor inzet, zijn de volgende:

 TVJO-workshops, waarbij jeugdcoördinatoren van diverse voetbalclubs 
worden samengebracht, met oog op onderlinge uitwisseling van ervaringen 
en good practices.

 Formafoots, waarbij jeugdopleiders uitgenodigd worden om een 
demotraining te observeren, met nadien ruimte voor achtergrondinformatie 
en debat.

 Clubbezoeken, waarbij in een 1-op-1 setting gesproken wordt over de sterke 
punten, alsook de verbeterpunten van de club, en hoe hier aan te werken.

 
Voetbal Vlaanderen vzw hanteert een IKZ-systeem (FOOT PASS) waarbij de 
jeugdwerking van de aangesloten sportclubs op basis van wetenschappelijk 
onderbouwde audits wordt geëvalueerd en advies wordt verstrekt om de kwaliteit 
van de jeugdwerking te optimaliseren.

3° Sportspecifiek aanbod gemanaged door de sportfederatie

Uitbouw aanbod vrouwenvoetbal
In het kader van haar doelstelling om het aantal actieve vrouwelijke leden in de 
huidige beleidsperiode met 25% te doen stijgen, promoot Voetbal Vlaanderen vzw 
het vrouwenvoetbal en bouwt het aanbod hiervan verder uit via o.a.:

 project rond ‘meer startende meisjes’;
 project ‘kicking girls’;
 ondersteuning sportclubs bij organisatie Foottest Camps;
 organisatie van ‘jeugdcup voor meisjes’ (i.s.m. Het Nieuwsblad);
 wervingsacties in het kader van het EK vrouwenvoetbal;
 stimuleren van samenwerkingsakkoorden tussen sportclubs;
 recreatieve 5v5 format vrouwenvoetbal;
 organisatie van Footfestivals voor meisjes;
 ondersteuning van promotiebeurzen;
 inzetten van Red Flames als rolmodel/ambassadrice voor het 

vrouwenvoetbal;
 het detecteren en delen van ‘best practices’.
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Uitbouw en geografische spreiding indoorvoetbal (futsal en minivoetbal)
In het kader van haar doelstelling om het aantal actieve indoor leden in de huidige 
beleidsperiode met 25% te doen stijgen, promoot Voetbal Vlaanderen vzw het 
indoorvoetbal en bouwt het aanbod hiervan verder uit via o.a.:

 instroom in de futsalcompetities tijdelijk te faciliteren via een aanpassing van 
het reglement;

 realiseren van een indoorcompetitie U9, U11, U13, U15 en U17 in alle 
provincies;

 voeren van promotionele acties naar doelgroepen;
 uitwerken van een aangepast wedstrijdformat indoorvoetbal voor jongste 

categorieën;
 opmaak van een specifiek opleidingsplan per leeftijd;
 integratie van indoorvoetbal in het opleidingsaanbod van hogescholen en 

universiteiten;
 promoten van indoorvoetbal via scholen, SVS, …;
 stimuleren van samenwerking tussen futsal-, mini- en veldvoetbalclubs;
 veldvoetbalclubs sensibiliseren om jeugdteams in te schrijven in de 

jeugdindoorcompetitie;
 optimaal afstemmen van de diverse voetbalactiviteiten (veldvoetbal en 

indoorvoetbal) binnen de seizoensplanning;
 organisatie van eigen indoortoernooien.

Dropout verminderen binnen de leeftijdsgroep onder de 35 jaar
In het kader van haar doelstelling om de drop-out in het aantal actieve leden jonger 
dan 35 jaar in de huidige beleidsperiode met 25% te doen dalen, neemt Voetbal 
Vlaanderen vzw o.a. volgende initiatieven:

 uitwerken en realiseren van een voorstel van een dispensatieregel voor 
spelers van een minder niveau in het gewestelijk jeugdvoetbal;

 sportclubs stimuleren om voldoende aandacht te besteden aan maximale 
speelgelegenheid, het FUN-aspect en het sociaal welbevinden;

 uitwerken van een groter recreatief voetbalaanbod voor leden jonger dan 35 
jaar.

Uitbouw aanbod 35+ voetbal
In het kader van haar doelstelling om het aantal actieve leden 35+ in de huidige 
beleidsperiode met 25% te doen stijgen, promoot Voetbal Vlaanderen vzw het 
specifiek voetbalaanbod naar 35-plussers en bouwt dit aanbod verder uit via o.a.:

 integratie van het externe voetbalaanbod 35+ binnen de werking van Voetbal 
Vlaanderen vzw;

 promoten van 35+ clubgames;
 begeleiden en ondersteunen van clubs bij het opstarten van een 35+ werking;
 voorzien van een recreatieve 5v5 format voor 35+;
 detecteren en delen van 35+ ‘best practices’.
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Optimaliseren van het aanbod G-voetbal
In het kader van haar doelstelling om het aanbod inzake G-voetbal te optimaliseren, 
neemt Voetbal Vlaanderen vzw in de huidige beleidsperiode o.a. volgende 
initiatieven:

 registreren van G-voetballers bij Voetbal Vlaanderen vzw;
 brochure rond integratie van voetballers met een beperking in de reguliere 

ploeg/sportclub;
 infosessies voor jeugdtrainers, scheidsrechters en clubverantwoordelijken 

rond integratie van voetballers met een beperking in de reguliere 
ploeg/sportclub;

 informatief platform voor sportclubs, ouders en spelers met een beperking;
 clubproject ‘organiseer een (unified) G-voetbalevenement’;
 promoten van de voetbalsport bij kinderen met een mentale beperking (i.s.m. 

bijzonder onderwijs);
 promotionele voetbalevenementen voor kinderen met een beperking;
 trainers- en scheidsrechtersopleidingen voor G-voetbal (i.s.m. Parantee-

Psylos en VTS);
 promoten van ‘G-voetbal’-modelclubs.

4° Gezond en ethische opvolging

Gezond sporten
Om het gezond sporten te bevorderen,  werkt Voetbal Vlaanderen vzw een beleid uit 
dat minstens (GES-decreet verplichtingen):

1. een analyse van de sportspecifieke risico’s bevat die zich kunnen voordoen bij de 
beoefening van de betreffende sport, alsook de maatregelen en initiatieven die zijn 
genomen ter voorkoming en bestrijding ervan; 
2. een keuze bevat over het al dan niet aanbevelen of opleggen van een 
sportmedisch geschiktheidsonderzoek; 
3. een keuze bevat over het al dan niet toepassen van leeftijdsgrenzen; 
4. voorziet in een continue doorstroming van (toegankelijke en relevante) informatie 
erover bij haar leden; 
5. beschikbaar is in een vorm waarin, in voorkomend geval, schriftelijk of digitaal 
gerapporteerd kan worden aan Sport Vlaanderen. 
6. informatie in geanonimiseerde en statistische vorm bijhouden van sportspecifieke 
risico’s en lichamelijke schade met een weergave van de evolutie daarvan in de tijd; 
7. voorzien in een duurzame betrokkenheid van minstens één arts in de 
totstandkoming en uitwerking van haar gezond sporten-beleid.

Voetbal Vlaanderen vzw richt een medische commissie op die belast wordt met de 
uitwerking van voormeld gezond sporten-beleid. De medische commissie wordt 
verankerd in het huishoudelijk reglement waarin de samenstelling en taken worden 
opgenomen.  Op de website van Voetbal Vlaanderen vzw kan men meer informatie 
terugvinden over de taken en leden van de medische commissie.
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Voetbal Vlaanderen vzw voorziet binnen haar medische commissie in een duurzame 
betrokkenheid van een of meerdere artsen voor de totstandkoming en uitwerking 
van haar gezond sporten-beleid.  Deze arts(en) wordt/worden als contactpersoon 
voor het gezond sporten-beleid geregistreerd in het digitaal platform.

De output van de medische commissie naar de aangesloten sportclubs en leden dient 
vanaf 2017 systematisch verhoogd te worden en dit in relatie tot de taakstelling in 
het huishoudelijk reglement en de GES-decreet verplichtingen.

In de huidige beleidsperiode plant Voetbal Vlaanderen vzw o.a. volgende initiatieven 
in het kader van gezond sporten:

 brochure ‘Gezond Sporten’;
 workshops rond ‘Gezond Sporten’;
 detecteren en delen van best practices rond gezond sporten.

Voetbal Vlaanderen vzw rapporteert jaarlijks over de ondernomen initiatieven inzake 
gezond sporten.

Voetbal Vlaanderen vzw doet een beroep op haar nationale koepel KBVB voor de 
verwerking van alle verzekeringsaangiftes.  Hiervan wordt een register bijgehouden 
waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen burgerlijke aansprakelijkheid en 
lichamelijke ongevallen. Bij het overzicht lichamelijke ongevallen wordt steeds het 
type letsel (knie, enkel, …) geregistreerd.

Ethisch sporten
In de huidige beleidsperiode plant Voetbal Vlaanderen vzw o.a. volgende initiatieven 
in het kader van ethisch sporten:

 jaarlijkse campagne naar de sportclubs met een specifiek ethisch thema;
 inspiratiefiche met tips omtrent een actief GES-beleid binnen de sportclubs;
 detecteren en delen van best practices rond ethisch sporten.

Voetbal Vlaanderen vzw rapporteert jaarlijks over de ondernomen initiatieven inzake 
ethiek.

B. voor de juridische en financiële optimalisering

5° Financieel

Voetbal Vlaanderen vzw beheert op zelfstandige wijze de financiën.

De boekhouding wordt gevoerd met een stelsel van algemene en analytische 
rekeningen, met inachtneming van de regels van het dubbelboekhouden.
De subsidieerbare kosten voor de betreffende beleidsfocussen worden opgenomen 
in het stelsel van algemene rekeningen.
Met een stelsel van analytische rekeningen volgt Voetbal Vlaanderen vzw de 
uitvoering van haar beleid op actieniveau financieel op en wijst ze in voorkomend 
geval de gegenereerde kosten en opbrengsten toe aan de basiswerking en 
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beleidsfocussen waarvoor ze gesubsidieerd wordt.
Voetbal Vlaanderen vzw genereert een rapport van haar analytisch(e) plan(nen) 
vanuit haar boekhoudprogramma en uploadt dit rapport in het digitaal platform.

De begroting van een bepaald kalenderjaar wordt goedgekeurd door de Algemene 
Vergadering van Voetbal Vlaanderen vzw in het vierde kwartaal van het 
voorafgaande kalenderjaar.

De jaarrekening wordt binnen de 6 maanden na afloop van het boekjaar (= 
kalenderjaar) ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
Voetbal Vlaanderen vzw legt de goedgekeurde jaarrekening van het afgelopen 
boekjaar neer bij de griffie van de rechtbank van koophandel.  Indien Voetbal 
Vlaanderen vzw bij afsluiting van het boekjaar voldoet aan de criteria van een grote 
VZW, wordt de goedgekeurde jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank binnen 
de 30 dagen na goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering.

De financiële afhankelijkheid t.a.v. Vlaamse subsidies en t.a.v. haar nationale koepel 
is groot.  Voetbal Vlaanderen vzw neemt in de huidige beleidsperiode initiatieven om 
andere (externe) bronnen aan te boren voor de financiering van de eigen werking.

6° Juridisch

Voetbal Vlaanderen vzw voert een eigen onafhankelijk beleid.

Personeel
Voetbal Vlaanderen vzw dient minimaal 1 voltijds equivalent te hebben dat beschikt 
over de volgende sporttechnische kwalificaties: master in de Lichamelijke Opvoeding 
en de Bewegingswetenschappen/licentiaat Lichamelijke Opvoeding en minimaal 
Trainer A voetbal, uitgereikt door de Vlaamse Trainersschool of hiermee 
geassimileerd.
De subsidievoorwaarde inzake de minimaal vereiste sportspecifieke kwalificatie 
Trainer A voetbal kan desgevallend ook ingevuld worden door een ander 
personeelslid dat over deze kwalificatie voetbal beschikt.

Strikt juridisch moet de verplichte voltijdse equivalent bij langdurige afwezigheid (bv. 
themaverlof, langdurige ziekte, ontslag,..) onmiddellijk vervangen worden.
In samenspraak met Sport Vlaanderen wordt een maximale termijn voor een 
overgangsperiode vastgelegd.

Statuten en reglementen
Voetbal Vlaanderen vzw update desgevallend de verwijzing naar regelgeving en 
externe organisaties in haar statuten en reglementen.

Elke wijziging van haar statuten wordt via een gecoördineerde tekst van de statuten 
neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel en gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad.
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Elke wijziging van samenstelling van de Raad van Bestuur wordt via de griffie van de 
rechtbank van koophandel meegedeeld aan de Kruispuntbank voor Ondernemingen 
en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

C. voor de management opvolging

7° Afspraken met betrekking tot kwaliteitsgaranties

Beleidsplan
Voetbal Vlaanderen vzw volgt gedurende het jaar aan de hand van haar beleidsplan 
de status van de geplande acties naar uitvoering en budgettair op en stuurt haar 
beleidsplan bij waar nodig.  De financiële en inhoudelijke opvolging van geplande 
werking is een vast agendapunt tijdens de Raad van Bestuur.

Ledenbestand/jaarlijkse ledenaangifte
Voetbal Vlaanderen vzw beschikt over een ledenbestand dat op elektronische wijze 
wordt bijgehouden en dat minimaal de gegevens bevat over de aangesloten 
sportclubs en de aangesloten leden, vermeld in het model, opgenomen in bijlage 1 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot vaststelling van 
de algemene erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de georganiseerde 
sportsector.
Het ledenbestand, dat voor elk aangesloten lid een uniek identificatienummer bevat, 
moet permanent geactualiseerd worden.  Indien Voetbal Vlaanderen vzw geen 
gebruik maakt van het rijksregisternummer van een aangesloten lid als uniek 
identificatienummer, dient Voetbal Vlaanderen vzw de nodige validatiecontroles in te 
bouwen om te vermijden dat eenzelfde persoon meerdere keren voorkomt als 
aangesloten lid in het ledenbestand.

De jaarlijkse aangifte van de aangesloten sportclubs en de aangesloten leden wordt 
geüpload in het digitaal platform (Rubriek Formulieren – formulier ‘Jaarlijkse 
ledenaangifte’).  Voetbal Vlaanderen vzw maakt hiervoor gebruik van het door Sport 
Vlaanderen ter beschikking gesteld aangifteformulier.  Met het oog op een vlotte en 
correcte verwerking van de jaarlijkse ledenaangifte verbindt Voetbal Vlaanderen vzw 
er zich toe om:

 geen wijzigingen aan te brengen aan de naamgeving van de werkbladen 
binnen het aangifteformulier;

 de ingestelde datumnotatie (dd/mm/yyyy) in het veld ‘Geboortedatum lid’ 
(werkblad Leden) te behouden (geen datums met tekstnotatie);

 in velden waar gekozen moet worden uit een set van mogelijke waarden, 
geen andere waarden in deze velden in te voeren (zie 
toelichtingsdocumenten).

Voetbal Vlaanderen vzw stelt jaarlijks op 31 maart de aangesloten sportclubs en 
aangesloten leden vast.
De ledenaangifte wordt binnen de 2 weken na voormelde datum geüpload in het 
digitaal platform.
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Gebruik digitaal platform
Voetbal Vlaanderen vzw verbindt er zich toe om de gevraagde gegevens met 
betrekking tot de eigen organisatie (Rubriek Organisatie) en de personen gelinkt aan 
haar organisatie (Rubriek Personen) permanent te actualiseren.
Voetbal Vlaanderen vzw verbindt er zich toe om de documenten met betrekking tot 
de eigen organisatie (Rubriek Documenten) permanent te actualiseren.  Wat betreft 
de statuten van de eigen organisatie, zal de publicatie in het Belgisch Staatsblad 
(gecoördineerde versie) geüpload worden.

Subsidiëringslogo Vlaamse overheid
Om de herkenbaarheid van de Vlaamse overheid als subsidiërende instantie te 
verhogen, maakt Voetbal Vlaanderen vzw als begunstigde gebruik van het 
subsidiëringslogo Sport Vlaanderen bij elke communicatie en op elke 
informatiedrager.

8° Inspanningsverbintenis basisopdracht “Kaderopleiding en bijscholing”

De basisopdracht “Kaderopleiding en bijscholing” wordt verder verduidelijkt aan de 
hand van volgende beleidsaccenten:

 Het flexibel organiseren van de basisopleidingen
 Het uitbreiden van het aanbod basisopleidingen
 Het flexibel organiseren van specifieke opleidingen en bijscholingen
 Het uitbreiden van het aanbod specifieke opleidingen en bijscholingen
 Het inhoudelijk actualiseren van het bestaande opleidingsaanbod 

basisopleidingen en specifieke opleidingen
 Individualisering van het begeleidingstraject van de cursist Trainer A Voetbal
 Het organiseren van bijscholingen voor het administratief/bestuurlijk kader 

binnen Voetbal Vlaanderen vzw en de aangesloten sportclubs

Deze beleidsaccenten concretiseren zich in onderstaande doelstellingen en acties:

Het flexibel organiseren van basisopleidingen

 De jaarlijkse organisatie van volgende kaderopleidingen:
o Initiator Voetbal

 40 - 45 centra per seizoen
 Streefdoel +/- 600 nieuwe gediplomeerden per jaar

o Initiator Indoorvoetbal
 2 centra per seizoen
 Streefdoel +/- 20 nieuwe gediplomeerden per jaar

o Instructeur B Voetbal
 20 centra per seizoen
 Streefdoel +/- 300 nieuwe gediplomeerden per jaar

o Trainer B Voetbal
 10 centra per seizoen
 Streefdoel +/-150 nieuwe gediplomeerden per jaar
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 De tweejaarlijkse organisatie van volgende kaderopleiding:
o Initiator – Trainer B Voetbal GOT-traject

 1 traject per twee seizoenen
 Streefdoel +/- 12 nieuwe gediplomeerden per twee jaar

o Combinatietraject Trainer A Elite Jeugd – Seniors Voetbal
 3 centra per 2 seizoenen (looptijd 2 seizoenen)
 Streefdoel +/- 50 nieuwe gediplomeerden per 2 jaar

 Eerstvolgende traject start in september 2017
o Combinatietraject Trainer A Elite Jeugd – Seniors GOT-traject

 1 traject per twee seizoenen
 Streefdoel +/- 12 nieuwe gediplomeerden per twee jaar

Het uitbreiden van het aanbod basisopleidingen

o Instructeur B IndoorVoetbal
 1 centrum per seizoen
 Streefdoel +/- 10 nieuwe gediplomeerden per jaar
 Eerste organisatie gepland in het seizoen 2017-2018

o Trainer B Futsal
 1 centrum per twee seizoenen
 Streefdoel +/- 12 nieuwe gediplomeerden per twee jaar
 Eerste organisatie gepland in het seizoen 2018-2019

o Vernieuwde opleiding Initiator G -voetbalopleiding organiseren
 1 centrum per seizoen
 Streefdoel +/- 10 nieuwe gediplomeerden per jaar
 Eerste organisatie gepland in het seizoen 2017-2018

Het flexibel organiseren van specifieke opleidingen en bijscholingen

 De jaarlijkse organisatie van volgende specifieke opleidingen:
o TVJO-amateur niveau I (Regionaal & Provinciaal)

 5 centra per seizoen
 Streefdoel +/- 50 nieuwe gediplomeerden per jaar

o TVJO-amateur niveau II (Interprovinciaal)
 3 centra per seizoen
 Streefdoel +/- 25 nieuwe gediplomeerden per jaar

o Keepertrainer niveau I (Jeugd)
 3 centra per seizoen
 Streefdoel +/- 30 nieuwe gediplomeerden per jaar

o Keepertrainer niveau II (Seniors)
 2 centra per seizoen
 Streefdoel +/- 20 nieuwe gediplomeerden per jaar

o Mental Coaching niveau I (Jeugd)
 2 centra per seizoen
 Streefdoel +/- 20 nieuwe gediplomeerden per jaar

o Mental Coaching niveau II (Seniors)
 1 centrum per seizoen
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 Streefdoel +/- 10 nieuwe gediplomeerden per jaar
o Physical Coach niveau I (Jeugd)

 5 centra per seizoen
 Streefdoel +/- 75 nieuwe gediplomeerden per jaar

o Physical Coach niveau II (Seniors)
 1 centrum per seizoen
 Streefdoel +/- 25 nieuwe gediplomeerden per jaar

o Talentscout 
 5 centra per seizoen
 Streefdoel +/- 100 nieuwe gediplomeerden per jaar

 De jaarlijkse organisatie van volgende specifieke bijscholingen:
o Internationaal Colloquium

 Topsprekers uit binnen- en buitenland
 Streefdoel +/- 500 deelnemers per jaar
 Volgende organisatie: december 2017

 De tweejaarlijkse organisatie van volgende specifieke bijscholingen:
o (Internationaal) Colloquium Indoorvoetbal

 Topsprekers uit binnen- en buitenland
 Streefdoel +/- 100 deelnemers per jaar
 Volgende organisatie: mei 2018

Het uitbreiden van het aanbod specifieke opleidingen en bijscholingen

Het opleidingsaanbod specifieke opleidingen zal in de loop van de beleidsperiode 
2017 – 2020 verder worden uitgebreid met volgende specifieke opleidingen:

 Profieltrainer
 Coördinator Methodologie
 Video-analyse niveau I
 Video-analyse niveau II
 Blessurepreventie (in samenwerking met UGENT)

Verder worden er ad hoc nog bijscholingen georganiseerd door ons, zoals “De kracht 
van 8v8” in het najaar van 2015 of de analyse van het EK en WK U17 door Bob 
Browaeys, maar vooralsnog staan er geen nieuwe dergelijke initiatieven op het 
programma.

Het volgen van een opleiding/bijscholing zal worden beloond met UEFA - 
licentiepunten

Het inhoudelijk actualiseren van het bestaande opleidingsaanbod basisopleidingen en 
specifieke opleidingen

Naast het vernieuwen van het opleidingsaanbod wordt ook het bestaande 
opleidingsaanbod continu geactualiseerd en geoptimaliseerd op basis van ervaring,  
wijzigende opleidingsvereisten, nieuwe inzichten en wetenschappelijke studies.
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Ambities hier zijn:
 Herwerken van de opleidingsinhouden Trainer A (deel 1: U14 – U17): 2017
 Herwerken van de opleidingsinhouden Trainer A (deel 2: U19 – U21): 2018
 Herwerken van de opleidingsinhouden Trainer A (deel 3: Seniors): 2018
 Integreren van Multiskills for foot in de opleidingen Initiator / Instructeur B: 

2018
 Vernieuwde opleiding Trainer B, Instructeur B, Initiator (2019-2020)
 Onderzoeken en introduceren van nieuwe evaluatievormen(2019-2020) 

Individualisering van het begeleidingstraject van de cursist Trainer A Voetbal

Tijdens het vernieuwde Traject Trainer A Voetbal zal ingezet worden op een 
individuele begeleiding van de cursist door

 Persoonlijk Ontwikkelingsplan voor elke cursist Trainer A (2017)
 Startopleiding voor mentoren die de cursisten Trainer A begeleiden (2017)
 Praktijksessies in de club

De startopleiding tot mentor zal gratis worden aangeboden door het departement 
Trainersopleidingen en bijscholingen door Voetbal Vlaanderen vzw ondersteund door 
UEFA – licentiepunten.

Het organiseren van bijscholingen voor het administratief/bestuurlijk kader binnen 
Voetbal Vlaanderen vzw en de aangesloten sportclubs

 Begeleidingstrajecten ‘vrijwilligersvriendelijke sportclub’ in samenwerking 
met Dynamo Project

 Specifieke informatie rond bepaalde thema’s in samenwerking met Dynamo 
Project.  Onderwerpen zullen worden bepaald in samenspraak met 
provinciale secretariaten en sportclubs.

 Opleidingen/bijscholingen (aansluitingen, competitiebeheer en andere) 
gelinkt aan E-kickoff en verdere digitalisering van de werking van de 
aangesloten sportclubs.

 9° Inspanningsverbintenis zachte indicatoren“Goed bestuur”

Harde indicatoren goed bestuur van de sportfederatie
De maximale score voor de harde indicatoren bedraagt 29 punten, waarvan 9 punten 
voor de dimensie transparantie, 9 punten voor de dimensie democratie en 11 punten 
voor de dimensie interne verantwoording en controle.
Voetbal Vlaanderen vzw voert een nulmeting uit waarbij aangegeven wordt wat de 
huidige score is op de harde indicatoren en welk niveau Voetbal Vlaanderen vzw wil 
bereiken binnen de huidige beleidsperiode.
Voetbal Vlaanderen vzw zal de acties en hun timing binnen de beleidsperiode om het 
beoogde niveau te bereiken, verder concretiseren in haar beleidsplan.
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Zachte indicatoren goed bestuur van de sportfederatie
Voetbal Vlaanderen vzw voert een nulmeting uit waarbij aangegeven wordt wat de 
huidige score is op de zachte indicatoren en welk niveau Voetbal Vlaanderen vzw wil 
bereiken binnen de huidige beleidsperiode.
Voetbal Vlaanderen vzw zal de acties en hun timing binnen de beleidsperiode om het 
beoogde niveau te bereiken, verder concretiseren in haar beleidsplan.

Streefdoel score (0-4)# Zachte indicator Huidige 
score 
(0-4)*

2017 2018 2019 2020

1 De organisatie publiceert een 
jaarverslag 1 2 2 3 4

2 De organisatie rapporteert over het 
omgaan met de code goed bestuur in 
de Vlaamse sportfederaties

0 0 2 3 3

3 De website van de organisatie vermeldt 
basisinformatie over de aangesloten 
clubs

2 3 4 4 4

4 De organisatie heeft gelimiteerde 
ambtstermijnen 0 0 1 1 2

5 De organisatie heeft een 
gedifferentieerde, evenwichtige en 
competente raad van bestuur

0 0 1 2 3

6 De organisatie betrekt interne 
belanghebbenden in haar beleid 2 2 3 3 4

7 De organisatie heeft een beleid inzake 
sociale verantwoordelijkheid 2 2 3 3 4

8 De organisatie heeft een financieel of 
audit comité 1 2 3 3 4

9 De organisatie heeft een gedragscode 1 1 2 3 4
10 De organisatie heeft externe leden in 

haar raad van bestuur 0 0 0 1 1

11 De organisatie heeft een gepast 
systeem voor risicobeheersing 0 1 2 2 3

12 De organisatie heeft geschikte 
klachtenprocedure 1 2 3 3 4

13 De raad van bestuur delegeert op 
gepaste wijze taken aan comités 2 3 3 3 4

14 De organisatie heeft een beleid inzake 
de bestrijding van match-fixing 2 2 3 3 4

* inschatting door Voetbal Vlaanderen vzw

D. Specifieke afspraken in het kader van de fusie

Outsourcing van diensten
Voetbal Vlaanderen vzw doet een beroep op de diensten van de nationale koepel 
Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) op het vlak van personeelsadministratie, 
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informatica, boekhouding, communicatie, marketing en organisatie van 
evenementen.
Met de toetreding van Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond (KBLVB), 
Vlaamse Minivoetbalfederatie (VMF) en Koninklijke Vlaamse Voetbalbond (KVV) tot 
Voetbal Vlaanderen vzw neemt de nood aan inhoudelijke aansturing van deze 
ondersteunende activiteiten toe.  Voetbal Vlaanderen vzw neemt in de huidige 
beleidsperiode binnen haar eigen structuur de nodige stappen om de inhoudelijke 
aansturing van deze diensten verder uit te bouwen en de afhankelijkheid t.a.v. de 
nationale koepel KBVB in de realisatie ervan te verminderen. Voetbal Vlaanderen zal 
zich meer en meer positioneren als een autonome sportfederatie, weliswaar 
samenwerkend met de koepel aan een groter voetbalgeheel. De nieuwe naam van de 
federatie en de integratie van de recreatieve voetbalfederaties vergt ook een 
autonoom communicatiebeleid ter realisatie van de doelstellingen.

Integratie van het voetbalaanbod van de toetredende sportfederaties
Gelet op de fusie die plaats vindt midden het lopende seizoen 2016-2017, op een 
ogenblik dat het nieuwe seizoen 2017-2018 reeds wordt voorbereid, kiest Voetbal 
Vlaanderen vzw bewust voor een geleidelijke aanpak in de realisatie van een 
geïntegreerd voetbalaanbod.  Voetbal Vlaanderen vzw engageert zich om de 
volledige integratie van de verschillende sportwerkingen te realiseren bij aanvang 
van het seizoen 2018-2019.

Integratie ledenbestand en website
Voetbal Vlaanderen vzw voorziet in een geïntegreerd ledenbestand tegen 1 
november 2017.
Via haar website www.voetbalvlaanderen.be worden de aangesloten leden, 
sportclubs en derden geïnformeerd over de integrale werking en het integrale 
aanbod van Voetbal Vlaanderen vzw.
Voetbal Vlaanderen vzw maakt van haar nieuwe naam en haar nieuwe huisstijl, 
alsook van de nieuwe olympiade en haar hieraan gekoppelde beleidsplan, gebruik 
om zich als sterk merk te profileren binnen de Vlaamse sport- en voetbalcontext.

Ontbinding van de toegetreden sportfederaties
De toegetreden sportfederaties KBLVB (ondernemingsnummer 0416.640.041), VMF 
(ondernemingsnummer 0410.347.216) en KVV (ondernemingsnummer 
0417.638.448) worden ontbonden tegen uiterlijk 30 juni 2017.

Voor Voetbal Vlaanderen vzw, Voor Sport Vlaanderen, 

G. TIMMERMANS P.  PAQUAY
voorzitter administrateur-generaal

http://www.voetbalvlaanderen.be/



