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Voorwoord 

 
Jaarverslag van de Voorzitter van de Raad van Bestuur   
 
Sportief fantastisch jaar 
 
Sneeuwsport Vlaanderen wordt door iedereen gerespecteerd. Bij het BOIC dankzij de ijzersterke dossiers en 
snowboardresultaten, maar evenzeer door sterke prestaties van onze skiërs. Ook bij de FIS, Sport Vlaanderen 
en de Vlaamse Sportfederatie staan wij heel hoog aangeschreven en worden wij dikwijls als goede voorbeeld 
aangehaald.  

Realisaties 
 
Sneeuwsport Vlaanderen staat nu op de eerste rij bij de nieuwszenders wanneer het gaat over sportieve 
prestaties van skiërs en snowboarders, maar ook voor skiongevallen en lawines. Ondertussen heeft de 
Facebookpagina van Sneeuwsport Vlaanderen meer dan 8.000 followers. Sport Vlaanderen heeft er amper 
meer.  

Ik ben blij dat we de Snow-ID in de markt hebben gezet: leuke diploma’s voor skiërs en snowboarders en 
superleuke medailles en kroontjes. Ik ben ervan overtuigd dat de Snow-ID in de komende jaren, in 
samenwerking met de skibanen en de reissector, zal uitgroeien tot een succesverhaal en zal bijdragen tot de 
erkenning en de notoriteit van Sneeuwsport Vlaanderen.  

Door de jaren heen heb ik vertrouwen kunnen doorgeven aan een team van experts.  

Uitdagingen 

Er komen heel veel uitdagingen in de komende maanden voor Sneeuwsport Vlaanderen, maar er zijn ook 
opportuniteiten. De komst van een nieuwe sneeuwbaan in regio Antwerpen is hier één van. Toen ik mijn 
opdracht als voorzitter begon, was ik overtuigd dat de sportfederatie relatief snel kon uitgroeien tot een 
federatie met heel veel leden, minstens zoveel als ons aantal Facebook followers. Hierin heb ik heb mij 
vergist.  
 
Geen nieuw mandaat 
 
Na lang overwegen, heb ik besloten niet voor een nieuw mandaat als voorzitter te gaan. Ik hoop uit de grond 
van mijn hart dat het nieuwe bestuur en de nieuwe voorzitter naar waarde de kwaliteiten van de medewerkers 
van de federatie zal weten te appreciëren. Deze experts in hun vak kunnen enkel renderen wanneer zij over 
voldoende autonomie en vertrouwen genieten. De medewerkers betuttelen of overdreven aansturen, zal enkel 
leiden tot het doodbloeden van deze plichtsbewuste mensen. Dat zou dan het einde betekenen voor 
Sneeuwsport Vlaanderen.  
 
Dank aan iedereen die in commissies, werkgroepen en clubs constructief heeft bijgedragen aan de groei van 
de sport.  
 
In het bijzonder bedank ik het team: talentvolle, bekwame mensen de kans geven om hun ding te doen en aan 
de slag te gaan om hun sport te laten doorgroeien. Ook alle dank en respect voor Leo Samsom, die mij de 
voorzittersfakkel doorgaf. 
 
Ik wens iedereen het beste met de toekomst van de federatie.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Alain De Greef 
 
 
 
 



 
Samenstelling Raad van bestuur 

 
 
Samenstelling Raad van Bestuur SVl ( 21/03/2016): 

! Alain De Greef, voorzitter (Ski-Pro Club vzw) 

! Martine Dom, ondervoorzitter, voorzitter CC (Aspen Racing Team) 

! Tom Coeckelberghs, penningmeester, voorzitter TC (Freestyle Team Snow Valley) 

! Lode Nolf, secretaris-generaal, voorzitter MEC (Ski-Pro Club vzw) 

! Christophe Lemaire, voorzitter TAC ( Snow Valley Racing Team) 

! Katrien Aerts, voorzitter FSC ( Airborne Freestyle Team) 

! Dries van Stevens, voorzitter JSC (Skiclub Zondal) 

! Christophe De Groof, voorzitter SNC (Freestyle Team Snow Valley) 

! Leo Samsom (Ski-Pro Club vzw) 

! Wouter Van den Broecke (Brussels Skiteam) 

! Serge Van Puyvelde (Snow Valley Racing Team) 

 
Tijdens het boekjaar 2016: 

! Vonden er geen bestuurswijzigingen plaats. 

! Ontvingen de leden van de Raad van Bestuur noch vergadervergoedingen noch 

onkostenvergoedingen. 

! Zijn er geen belangenconflicten binnen het bestuur vastgesteld. 

 
 

Samenstelling het bureau 
 
Secretaris Generaal  
Lode Nolf 
 
Technisch Directeur Topsport 
Tom Coeckelberghs 
 
Sporttechnische medewerkers 
Childeric Bogaert 
Bart De Bie 
 
Administratieve medewerkers 
Delphine De Jaeger 
 
Trainers 
Jean-Valère Demard 
Maarten Avonds 
Childeric Bogaert 



 
Jaaroverzicht 

 

I. 1. BASISOPDRACHTEN 

BASISOPDRACHT 1: 

ORGANISEREN VAN COMPETITIEVE SPORTBEOEFENING PER PROVINCIE 

STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD1BO1 

Sneeuwsport Vlaanderen organiseert kwalitatieve wedstrijden aangepast aan de leeftijd en 
verwachtingen van de deelnemers wat resulteert in een status quo of groei van het deelnemersaantal.  

• Resultaten effectmeting: 

! het aantal deelnemers aan de Vlaamse wedstrijden ging terug licht vooruit  

! het aantal deelnemers aan de Vlaamse en Belgische Alpijnse Ski competities steeg met ongeveer 
10%;  

! het aantal licenties voor Alpijnse Ski wedstrijden van de internationale ski federatie bleef ongeveer 
status quo;  

! het aantal deelnemers aan de Freestyle Cup wedstrijden en het BK snowboarden ging ook licht vooruit.  

 

• Evaluatie: 

Sinds 2015 werd er beslist om de Freeski.be cup en de freestylecup weer aan elkaar te koppelen. Dit werd 
ook in 2016 doorgetrokken.  

Ondanks een gerichte promo en wat initiatie-events, zien we ook dit jaar geen spectaculaire stijging van de 
deelnemersaantallen in onze Vlaamse wedstrijden. Er zijn wel in beide circuits wederom belangrijke stappen 
gezet om de kwaliteit te verhogen. Zo werden er jury leden opgeleid en bijgeschoold, draaiboeken bijgewerkt 
en werden er door de steun van enkele partners mooie prijzen uitgereikt. We willen uiteraard absoluut blijven 
doorwerken om toch een verhoging van de instroom te verwezenlijken. Het verder zoeken naar links met de 
recreatieve federaties, reisorganisaties en organisatoren van sportkampen blijft hiervoor prioritair. 

  

STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD2BO1 

Sneeuwsport Vlaanderen biedt competitieskiërs en snowboarders die buiten de topsportstructuur 
vallen een kwaliteitsvolle ondersteuning, zowel binnen de federatie als binnen de club, met specifieke 
aandacht voor dames snowboard 

• Resultaten effectmeting: 

! In samenwerking met de Fédération Francophone Belge de Ski werd er vanuit het FASA, het BEAST 
ontwikkeld. Een Nationaal alternatief waarin de federaties van beide gemeenschappen de krachten 
bundelen ter ondersteuning van de talenten in Alpine ski. We werken sinds 2015 nationaal op dezelfde 
manier als FASA dat de vorige jaren deed. Een federatiestructuur die in synergie werkt met de Vlaamse 
en Waalse clubs. 



! Voor snowboard werden de leeftijden van de rookie camps (tot 14j) uitgebreid naar -18 jarigen.  

 

• Evaluatie: 

In het verleden ontstond er op 14j een breekpunt in de ontwikkeling van de competitie snowboarder: ofwel 
werd voldaan aan de criteria topsportschool en volgde de jongere een topsporttraject, ofwel werd er niet 
voldaan en viel de jongere volledig terug op clubwerking. Door onze training camps uit te breiden naar de 
leeftijd van -18j worden competitiesnowboarders nu langer en beter begeleid. De eerste camps werden 
positief geëvalueerd, zowel door de riders als door hun ouders (en door de federatie). Deze werking wordt 
komende seizoenen verder gezet? 

Qua Alpine ski beschouwen we de oprichting van het BEAST als een grote stap voorwaarts. De bundeling van 
middelen tussen Sneeuwsport Vlaanderen en de FFBS zorgt voor een professionelere werking, 
transparantere selectiepolitiek en een efficiëntere besteding van de middelen. 

 



 OVERZICHT ACTIES 2016 EN RELATIE MET DE DOELSTELLING 

 

 

STRATEGISCHE 

DOELSTELLING 

 

OMSCHRIJVING 

 

TIMING 

SD1 OD1 In 2014 werd de Freestyle Cup wordt afgesloten met Finals 

maar dit resulteerde niet in meer deelnemers of meer 

persbelangstelling. In 2016 wordt de tour verder hervormd: 

verschillende een ééndagswedstrijd (Vlaams 

Kampioenschappen) aangevuld met 1 ludieke wedstrijden 

van lager niveau om meer deelnemers aan te spreken. 

Mei 2016 

SD2 OD1 Opleidingen, specifiek voor clubstrainers werden 3 maal 

georganiseerd 

Lente 2016 

SD1 OD2 Organisatie van jury-clinic jury Freestyle ski April 2016 

SD1 OD3 Contact opnemen met touroperators om de 

opleidingsmodule Freestyle te promoten. Is geïntegreerd in 

de opleiding ‘skileraar’ en ‘trainer B’ die de touroperators 

mee promoten. 

November 2016 

SD1 OD3 Sneeuwsport Vlaanderen zal via de Freeski clubs en sociale 

media de Freestyle Tour extra promoten (social media, 

folders, etc...). 

januari - december 

SD1 OD3 Sneeuwsport Vlaanderen wil 10% meer deelnemers aan de 

Freestyle Tour (voorheen freeski.be cup) dan tijdens seizoen 

2013 – 2014 

januari - december 

SD1 OD4 Organiseren van minstens 2 bijscholing voor officials van 

Freeski.be en alpijns skiën. 

3 in voorjaar 2016  

*aanvulling Sneeuwsport Vlaanderen organiseert in samenwerking met 

haar partners het BK – Freeride. Vanaf 2017 zal dit event ski 

en snowboard freeride herenigen. Contacten werden gelegd 

met beide organisatoren ifv samenwerking.  

Eerste helft 2016 

SD1 OD5 Testen bestaande draaiboek Skicup van Vlaanderen en 

bijsturen voor finalisering eind 2016 

2016 

SD1 OD5 Sneeuwsport Vlaanderen werkt test een online 

resultaatsverwerkingssysteem uit en evalueert haalbaarheid. 

Heenronde 2016 verliep parallel via online platform en via 

Excel. Dit werd guntig geevalueerd. Vanaf 2017 zal nog 

enkel online gewerkt worden voor inschrijvingen en 

resultatenverwerking. 

Eind 2016 



SD2 OD2 Extra aandacht creëren voor aanbod dames: samenwerking 

met kampen Sporta en Sportievak verloop positief en wordt 

verder gezet in 2016 

Juli-aug 2016 

SD2 OD2 Trainingen die specifiek gericht zijn naar dames snowboard: 

blijft een probleempunt. Er zijn te weinig kandidaten om dit 

project rendabel te houden. Het project “dames snowboard” 

wordt uitgebreid naar het “kids program” voor jongens en 

meisjes van 8 tot 14j 

Januari – april 2016 

Oktober – december 2016 

SD2 OD3 Sneeuwsport Vlaanderen beloont wederom clubs die een 

efficiënte jeugdwerking hebben (zie jeugdsport) met een 

label en daaraan gebonden subsidies 

Seizoen 2015-2016 

SD2 OD4 De Flemish Alpine Ski Academy probeert zijn FIS-werking uit 

te breiden en te verbeteren -> nu in BEAST werking 

Seizoen 2015-2016 

SD2 OD4 De Flemish Alpine Ski Academy (nu BEAST) werkt voort met 

de FIS-renners die in seizoen 2013-2014 de 

Instructeursopleiding volgden naar een Trainer A opleiding. 

Eind 2015 

SD2 OD4 De Flemish Alpine Ski Academy (nu BEAST) werkt voor het 

eerst met een online systeem voor inschrijving FIS-

wedstrijden. 

2015-2016 

SD2 OD1 Structuren van damesproject snowboard: stopgezet wegens 

niet rendabel en opgesplitst in 2 nieuwe initiatieven: 

Riglet Park Tour, later ‘Kids On Snow Tour’  

Kids Program 

2016 

SD2 OD3 Integratie van ontwikkelingslijnen en prestatielijnen in 

cursussen 

december 

 

• Evaluatie van de acties 

De meeste doelstelling hebben we ook afgelopen jaar bereikt. Qua bijscholingen en opleidingen van officials 
en juryleden zitten we voor al onze alpine disciplines zeker goed en volgens schema. 

Het draaiboek voor de Skicup van Vlaanderen is gefinaliseerd maar zal jaarlijks worden geëvalueerd en zal 
ook steeds bijgestuurd worden naar eventueel veranderende behoeften of deelnemersveld. Het uitwerken van 
een online inschrijvingssysteem en resultaatsverwerkingssysteem werd uitgesteld naar volgende 
beleidsperiode wegens budgettaire redenen. 

Het jeugdsportproject werd wederom positief geëvalueerd en onze doelstellingen werden bereikt. 

Wat onze FIS werking betreft, werden de eerste stappen via het nieuwe BEAST project gezet. In seizoen 16-
17 werd een volwaardige FIS structuur op poten gezet. Het inschrijvingssysteem voor FIS-wedstrijden werkt 
intussen zeer vlot. Op Vlaams niveau werd de inschrijvings-en resultatenverwerking online doorgevoerd en 
positief geëvalueerd.  



Over het algemeen zijn we erin geslaag de meeste van onze acties succesvol uit te voeren. Daarnaast werd 
er via BEAST verder gewerkt aan een FIS-seizoensomkadering maar het aantal renners dat op hoog niveau 
actief is in FIS, is een grote belemmering. De kostprijs voor een FIS-omkadering is hoog en door het 
ontbreken van Topsportondersteuning, moet de volledige kost door de ouders worden gedragen.. 

CONCLUSIES 

Over het algemeen hebben we een goed seizoen gedraaid qua competitieve werking.  

Voornamelijk voor de freestyle disciplines (ski & snowboard) moet gezocht worden naar attractieve vormen van 
competitie die het deelnemers aantal opnieuw doen stijgen. Bijzondere aandacht gaat uit naar jeugdwerking, 
drempelverlagende projecten, clubwerking op instapniveau, enz… om de basis te verbreden. In het verleden 
verliep het werven van nieuwe freestyle leden vrijwel vanzelf, in de toekomst moet ons beleid hier actief op gericht 
worden. 

 

 

 

 



 

BASISOPDRACHT 2: 

ORGANISEREN VAN RECREATIEVE SPORTBEOEFENING PER PROVINCIE 

STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD1BO2 

“Sneeuwsport Vlaanderen  biedt recreatieve activiteiten aan op maat van de consument, die de 
concurrentie met andere vrijetijdsbesteding kan weerstaan” 

• Resultaten effectmeting: 

Recreatieve 
activiteit Provincie Doelgroep Doelstelling 

Fun Tour 
Vlaanderen (5 

locaties) 
Jeugd Jeugdleden introduceren 

Kid's Days 
Vlaanderen (3 

locaties) 
Jeugd Jeugdleden introduceren 

Winterclosing Limburg Recreanten/jeugd/comp Demo 

Xtreme Xperience Antwerpen Recreanten Initiaties/sportpromo/demo 

2x Riglet Park Stop Antwerpen Kids Initiatie 
3 x Riglet Park Stop Limburg Kids Initiatie 

1 x  Riglet Park 
Stop Oost Vlaanderen Kids Initiatie 

5 x Riglet Park Stop West Vlaanderen Kids Initiatie 
1 x Riglet Park Stop Vlaamse Brabant Kids Initiatie 

 1x Kids and 
parents Limburg Kids Initiatie 

1x Kids and parents West Limburg Kids Initiatie 
1x World Snow Day West Vlaanderen Kids/recreanten Initiatie 

• Evaluatie: 

De organisatie van recreatieve activiteiten lag in 2016 hoger door toename in aantal events in de Kids on 
Snow Tour.  

De bestaande organisaties waren vergelijkbaar qua succes en deelnemeraantallen. We noteren wederom een 
groot succes van de Riglet Tour met ruim 880 deelnemende kids + 32 kinderen en hun ouders op de Kids & 
Parents sessies. We blijven een stevige interesse zien in dit project en blijven dit dan ook organiseren en 
promoten. 

Verder hebben we de gebruikelijke Fun Tour en de Kids Days die in ons jeugdsportproject kaderen. Deze 
waren vergelijkbaar met vorige jaren. Onze Winterclosing was dit jaar een meer demonstratief event waarbij 
we publiek beoogden en minder participatie. Dit werd een groot wintersportfeest. 



 STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD2BO2 

“Voor de recreatieve sneeuwsporter verlaagt Sneeuwsport Vlaanderen  de instapdrempel in zijn 
clubs.” 

• Resultaten effectmeting: 

Sneeuwsport Vlaanderen lanceerde aan het begin van seizoen 2014-2015 een nieuwe lidmaatschapsformule, 
die de recreanten meer moet aansporen om lid te worden van een van onze clubs.  

De basisprijs is in 2016 gestegen tot 34 € minimum. Een competitief lid betaalt tot 123 € lid-en 
verzekeringsgeld. Het aandeel voor de federatie is hier bijzonder beperkt (ca. 20 % tov 80 % 
verzekeringspremie). 

http://www.sneeuwsportvlaanderen.be/cm/word-lid 

Naast deze nieuwe formule, hebben we ook geprobeerd om extra promotie te maken rond onze jeugdwerking 
en clubwerking om meer mensen tot bij onze clubs te krijgen. 

 

• Evaluatie: 

Update: Onze initiatieven hebben niet meteen geleid tot meer leden. We vrezen dat we de gemiddelde 
wintersporter nog niet voldoende bereiken via onze kanalen. Daarnaast zijn er in de touroperators en hun 
eigen verzekeringsformules zeer sterke ‘concurrenten’. In de volgende beleidsperiode zullen we op zoek gaan 
naar een manier om een soort synergie te vinden waarin we kunnen samenwerken met deze touroperators en 
andere sterke partners om ons bereik en onze relevantie nog te vergroten. 

 

De uitgebreide decretale verplichtingen rond lidmaatschap en bijhorende verzekering zorgen ervoor dat 
schadestatistieken jaar op jaar slecht zijn met premieverhogingen als gevolg.   

 



 OVERZICHT ACTIES 2016 EN RELATIE MET DE DOELSTELLING 

 

 

STRATEGISCHE 

DOELSTELLING 

 

OMSCHRIJVING 

 

TIMING 

SD1 OD1 Sneeuwsport Vlaanderen organiseert minstens 3 initiatie events  
(minstens 15 deelnemers)  ter promotie van het freestyle skiën 

 

Heel 2016 

SD1 OD1 Sneeuwsport Vlaanderen maakt via al haar kanalen promotie  
voor de recreatieve events (social media, affiche, ...) 

 

Heel 2016 

SD1 OD2 Sneeuwsport Vlaanderen evalueert de sneeuwsportdag van  
2014 en stelt finaal draaiboek op 

 

Begin 2016 

SD1 OD2 Sneeuwsport Vlaanderen organiseert een nieuwe sneeuwsportdag in 2016 in  
samenwerking met haar clubs en partners 

 

Eind 2016 

SD1 OD2 Er worden nieuwe sponsors/partners gezocht die de wintersportdag  
mee willen ondersteunen. 

 

Begin 2016 

SD1 OD3 Sneeuwsport Vlaanderen zal de wintersport kampen, die door onze partners  
georganiseerd worden, optimaal trachten te promoten via de beschikbare 

kanalen 

 

2016 

SD1 OD3 Sneeuwsport Vlaanderen zal trachten een apart luik uit werken op 
 haar website ter promotie van wintersportkampen. 

2016 

SD1 OD3 Sneeuwsport Vlaanderen zal trachten om meer zichtbaarheid te krijgen bij de  
deelnemers van wintersportkampen om zo meer leden te werven 

 

2016 

SD2 OD1 Sneeuwport Vlaanderen zal via de nieuwe ‘Kids on Snow tour’ trachten om  
jongeren van alle doelgroepen te laten proeven van het freestyle 

snowboarden. 

 

2016 



SD2 OD1 Vervolmaken van het communicatieplan van Sneeuwsport Vlaanderen naar  
haar recreatieve leden om hen zo goed mogelijk in te lichten van de 

activiteiten en mogelijkheden. 

 

2016 

SD2 OD1 Via het nieuwe jeugdsportreglement de clubs aansporen om zelf  
actiever promotie te gaan voeren voor hun clubwerking. 

 

2016 

• Evaluatie van de acties 

De evaluatie van de meeste van deze actiepunten werd hierboven reeds beschreven. 

De Wintersportdag werd zoals aangehaald niet opnieuw georganiseerd wegens niet haalbaar in 2016. De 
reden hiervoor waren van logistieke en financiële aard, alsook de bereidheid van de verschillende partners. De 
actiepunten die hiermee te maken hebben, hebben we dus niet kunnen realiseren. 

Aan de positieve kant kunnen we wel stellen dat we een aantal nieuwe onvoorziene projecten als alternatief 
gerealiseerd hebben zoals het de World Snow Day.  

Ook wat sportkampen betreft moeten we onze doelstellingen en acties opschuiven naar volgende 
beleidsperiode.  

We noteren wel positieve veranderingen in de clubpromotie via ons jeugdsport project. 

CONCLUSIES 

In 2016 zijn een aantal positieve evoluties te merken: het samenvoegen van de freestyle events in 1 Freestyle 
Tour met verschillende accenten werkt positief. Er werd ook besloten om het freeride gebeuren dat vroeger apart 
voor ski en snowboard georganiseerd werd, te bundelen in 1 event.  

De Riglet Tour, nadien omgedoopt tot Kids On Snow Tour is een ongelooflijk sterke tool qua sportpromotie, 
visibiliteit, om potentieel nieuwe leden aan onze werking te linken. Het blijft een grote uitdaging om de Vlaamse 
wintersporters in grotere schaal te bereiken. Het is de vraag of we hen absoluut als lid moeten aansluiten of hen 
op een andere manier aan ons ‘binden’. De drastische vermindering in budget hebben jammer genoeg zware 
gevolgen om de personen die zich over dit recreatieve luik ontfermden. Op de basiswerking valt naar het einde 
van het jaar 1 persoon af (van de 4), zowaar een verlies van 25 % van de human resourses… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASISOPDRACHT 3: 



ORGANISEREN VAN KADEROPLEIDING EN BIJSCHOLING 

 

Basisopdracht 3.1 

Kaderopleiding en bijscholing voor sporttechnische verantwoordelijken van de sportfederatie en de 
aangesloten clubs 

STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD1BO3  

“Sneeuwsport Vlaanderen heeft een sterk promotie - communicatieplan voor haar opleiding en 
profileert zich als de referentie voor ski en snowboard opleidingen en daarmee gepaard gaande 
activiteiten” 

• Resultaten effectmeting: 

! de website wordt mbt de opleidingen frequent up-to-date gehouden; 

! de website en sociale media worden zeer regelmatig up-to-date gehouden; 

! een specifieke, op maat gemaakte, promotie – en communicatiestrategie voor de opleidingen en 
bijscholingen van Sneeuwsport Vlaanderen werd nog niet opgemaakt, maar er werden wel affiches 
gedrukt en verspreid, alsook de bijscholingen worden op de website en sociale media aangekondigd 

 

• Evaluatie: 

De huidige website en het frequenter gebruik van sociale media (ook door de docenten wanneer ze 
opleiding geven) blijven stappen in de juiste richting. Omdat het profileren van onze opleidingen, 
voornamelijk ten opzichte van commerciële organisaties, delicaat blijft, is het heel moeilijk om een juiste 
strategie en communicatie daaromtrent te voeren. Een open en directe communicatie tussen de 
touroperators en Sneeuwsport Vlaanderen werd bewerkstelligd.  

Dit neemt niet weg dat het een van de belangrijkste taken en uitdagingen van de opleidingscommissie van 
Sneeuwsport Vlaanderen zal zijn de komende jaren. 

 

STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD3BO3 

“Het aanbod Freestyle Ski binnen Sneeuwsport Vlaanderen opleidingen is attractief en uitgebreid” 

• Resultaten effectmeting: 

Dmv het ontwikkelen van een initiatiecursus in, juryclinics, en het organiseren van bijscholingen werd het 
aanbod Freestyle Ski (Freeski) zowel uitgebreid als attractief gemaakt. In 2016 bleef de werking en de 
opleidingen ivm freestyle ski status quo. Op vlak van skicross merken we een stijging in interesse en 
deelneers 

• Evaluatie: 

Komend jaar dient er opnieuw meer ingezet te worden op de promotie en kwalitatieve uitbouw van de 
Freeski commissiewerking. Ook de cursusinhoud van de bijscholing freestyle ski is aan een verfijning toe, 
na de docentenbijscholing freestyle in 2016. 

OVERZICHT ACTIES 2016 EN RELATIE MET DE DOELSTELLING 



 

STRATEGISCHE 

DOELSTELLING 

OMSCHRIJVING TIMING 

SD1 OD1 

SD1 OD2 

Directe communicatie en onderhandelingen 

met regionale-provinciale en nationale 

instantie binnen Europa ivm de problematiek 

van de erkenning van onze diploma’s 

januari 

SD1 OD1 Werkgroep rond marketing-promotie 

aansturen 

januari - december 

SD1 OD1 Aanwezigheid op beurzen en presentaties bij 

stakeholders 

januari-december 

SD1 OD2 Meer bijscholingen, workshops, technische 

stages organiseren en promo daaromtrent 

maken via relevante kanalen 

januari-december 

SD2 OD1 Incentives en traject op maat ontwikkelen voor 

competitie skiërs en snowboarders die ooit tot 

de nationale junioren of senioren selectie 

behoorden of een top 3 bij de senioren 

behaalden op het BK snowboarden 

januari 

SD2 OD1 Organisatie van indoorcursus initiator voor 

competitie skiërs en snowboarders 

juli 

SD2 OD2 Cursusteksten en eventueel stramienen 

aanpassen aan comptetentierooster 

juni 

SD2 OD2 Uitwerken cursus sportspecifieke 

trainingsprincipes 

februari 

SD2 OD2 Organisatie bijscholing voor clubtrainers september 

SD3 OD1 Organisatie cursus initiatie Freestyle Ski  maart 

SD3 OD1 Mogelijkheid bekijken tot integratie van juni 



freestyle ski elementen binnen de cursus 

initiator en instructeur Alpijns Skiën 

 

Andere activiteiten: 

• Toelatingsproeven:       januari - december 

• Opleidingscursussen:       januari - december 

• Bijscholingen:        januari - december 



• Evaluatie van de acties 

1. Overzicht kaderopleidingen en bijscholingen (sporttechnisch)  

Door VTS georganiseerd ism Sneeuwsport Vlaanderen: 

- Sneeuwsport Vlaanderen was in de denkcel ski vertegenwoordigd door Maarten Avonds (KUL), Tom 
Coeckelberghs (TC en DSKO Snowboard), Alain De Greef (voorzitter) en Lode Nolf, Stijn Urkens 
(hogeschool) / Bart De Bie (STC) 

- De directeurs sportkaderopleidingen en de cursusverantwoordelijke werden door Sneeuwsport 
Vlaanderen ingebracht. 

- Sneeuwsport Vlaanderen vaardigde steeds een examinator af voor de theoretische examens (CV Bart 
De Bie samen met Delphine DJ of Gert B). 

- Verschillende lesgevers (zo goed als allen) voor de theoriecursussen werden door Sneeuwsport 
Vlaanderen ingebracht.  

- Aan de theoriecursussen initiator SKI/SNOW namen 96 + 43 + 61  = 200 cursisten deel. Aan de 
theoriecursussen instructeur B SKI/SNOW namen 31 + 7 = 38 cursisten deel. In totaal namen er 238 
cursisten deel aan de theoriecursussen. 

- Op het secretariaat van Sneeuwsport Vlaanderen worden de cursusteksten zo veel mogelijk up-to-date 
gehouden. 

 
Door VTS erkend, door Sneeuwsport Vlaanderen georganiseerd: 

Workshops en toelatingsproeven, najaar 2016 (ski & snowboard samen) 

# Datum  Plaats # Deelnemers # Geslaagden 

1 22/01 Komen, IM 12 8 

2 30/01 Peer, SV 20 7 

3 06/03 Peer, SV 26 12 

4 13/03 Komen, IM 22 15 

5 19/03 Peer, SV 28 10 

6 21/05 Peer, SV 18 7 

7 11/09 Komen, IM 21 10 

8 18/09 Peer, SV 16 5 

9 30/09 Komen, IM 10 5 

10 09/10 Komen, IM 31 20 

11 15/10 Peer, SV 34 25 

12 27/11 Komen, IM 20 12 

13 02/12 Terneuzen 25 9 

14 11/12 Komen, IM 17 7 

     

 50,66 % geslaagde TOTAAL 300 152 

Opleidingscursussen 



De gegevens mbt opleidingscursussen zijn gebaseerd op alle cursussen van januari 2016 tem Kerst 2016. 

INITIATOR 

Balans 2016 praktijkcursus M3 Initiator Ski 

Datum Organisatie Plaats # dlnmrs # geslaagden % 

01/02 – 7/02 KUL Faber Hinterglemm 5 4 80 

31/01 – 6/02 UGent Hinterglemm 5 5 100 

Pasen 1 Snowmania Val Di Sole 8 8 100 

Pasen 2 Alpina  Ischgl 5 5 100 

Pasen 2 SkiFriends Passo Tonale 17 12 70,5 

Herfst Kriski Stubai 14 10 71,4 

Herfst SkiFriends Kaprun 24 17 70,8 

Herfst Snowmania Kaprun 8 5 62,5 

Herfst SnowFriends Kaprun 7 2 28,5 

Herfst 
Snowdream/ 
TravelWhite Stubai 5 5 100 

Kerst  SkiFriends Les 2 Alpes 9 6 66 

Kerst Snowmania Flachau 4 4 100 

      Totaal 
  

111 83 74,7 

 

Balans 2016 praktijkcursus M3 Initiator Snowboard 

Datum Organisatie Plaats # dlnmrs # geslaagden % 

1/02 - 7/02 KUL Faber Hinterglemm 9 8 88 

Pasen 1 Snowmania Val Di Sole 10 9 88 



Pasen 2 SkiFriends Passo Tonale 4 2 50 

Pasen 2 Snowblend Les 2 Alpes 7 5 71,4 

Herfst 
Snowmania/ 
SkiFriends Kaprun 7 4 57 

Herfst SnowFriends Kaprun 10 7 70 

Kerst Snowmania Flachau 5 5 100 

      Totaal 
  

52 40 77 

 

INSTRUCTEUR 

Balans 2016 praktijkcursus M3 Instructeur b Ski 

Datum Organisatie Plaats # dlnmrs # geslaagden % 

01/02 – 7/02 KUL Faber Hinterglemm 7 5 71 

Pasen 1 Kriski Samnau 10 10 100 

Pasen 2 SkiFriends Les 2 Alpes 9 7 77 

Kerst  SkiFriends Les 2 Alpes 12 10 83 

   

   

Totaal 
  

38 32 84 

 



 

Balans 2016 praktijkcursus M3 Instructeur b Ski 

Datum Organisatie Plaats # dlnmrs # geslaagden % 

Pasen 2 SkiFriends Val Di Sole 6 3 50 

      Totaal 
  

6 3 50 



o Bijscholingen voor sporttechnisch kader 

GEORGANISEERDE BIJSCHOLINGEN SNEEUWSPORT VLAANDEREN 

Datum Onderwerp Locatie 

28/02/16 
Workshop freestyle voor ski en 

snowboard leraren Snow Valley Peer 

16/04/16 Workshop slalom Traceren Ice Mountain Komen 

5/03/16 Workshop slalomzetten Snow Valley Peer 

27/03 - 30/03 Poortrechter Val Thorens FR. 

27/03 - 30/03 Hoofdpoortrechter Val Thorens FR. 

30/04/16 Workshop slalomzetten Ice Mountain Komen 

 

o Bijscholingen voor bestuurlijk en administratief kader 

GEORGANISEERDE BIJSCHOLINGEN SNEEUWSPORT VLAANDEREN 

Datum Onderwerp Locatie 

15/02/16 Wegwijs in verzekeringen en de sportclub Huis van de Sport  Berchem 

17/10/16 
Een hedendaags trainersbeleid voor je 
sportclub Huis van de Sport  Berchem 

 

o Bijscholingen voor docenten en gediplomeerde ski & snowboard lesgevers 

GEORGANISEERDE BIJSCHOLINGEN SNEEUWSPORT VLAANDEREN 

Datum Onderwerp Locatie 

5/05 - 8/05/16 
Voor Docenten: Perfectioneren demo’s, 
eigen techniek, virage moniteur,….  Val Thorens FR. 

14/05-16/05/16 
Voor gediplomeerden: Verfijnen eigen 
techniek, herhalen demo’s,…. Stubai AU. 

 

2  Behaalde resultaten en effectmeting + evaluatie 



a. Toelatingsproeven  

SKI & SNOWBOARD: 

   2013: 321 deelnemers  149 geslaagden 46,5% 

   2014: 378 deelnemers  166 geslaagden 44% 

   2015: 424 deelnemers    166 geslaagden 39,15% 

   2016: 300 deelnemers  152 geslaagden 50,66% 

Dit seizoen werden 14 binnenlandse toelatingsproeven georganiseerd. Er werd geprobeerd om de locaties zo goed 

mogelijk te spreiden. Het stond de clubs vrij om zelf nog toelatingsproeven aan te vragen, mits ze voldoende deelnemers 

konden garanderen. Aan de toelatingsproeven namen 300 skiërs en snowboarders deel. Een daling, hierdoor willen we 

volgend jaar terug 16 toelatingsproeven organiseren. 

Door de organisatie van voorbereidende workshops op de toelatingsproef, slaagden meer mensen in deze test er was er 

wel een afname in het aantal deelnemers. Bij aanvang van het seizoen 16-17 werd er geopteerd om de cursisten de kans 

te bieden te kiezen tussen het volgen van een workshop gevolgd door een toelatingsproef of voor het enkel afleggen van 

een toelatingsproef. Het aanbieden van de workshop voorafgaand aan de toelatingsproeven blijkt sinds 4 seizoenen zijn 

vruchten af te werpen. Deelnemers geraken meer op de hoogte van het vereiste niveau om te kunnen deelnemen aan de 

praktijkmodule III – niveau initiator. Klachten van de deelnemers aangaande hun resultaten op een toelatingsproef blijven 

uit daar het volgen van de workshops dit al kadert. Er zijn zo goed als geen kandidaten die enkel voor toelatingsproef 

kiezen. 

Ook in het buitenland werden toelatingsproeven afgenomen n.a.v. praktijkmodules III die er plaatsvonden. Deze 

toelatingsproeven werden zowel door docenten als hiervoor opgeleide trainers A afgenomen. Hieruit zijn er 56 

geslaagden verder gekomen. 

Zoals de vorige jaren wordt de lat vrij hoog gelegd. Dit om te vermijden dat mensen veel geld dienen te betalen (naast 

cursusgeld ook de reis – en verblijfskosten) en zeer weinig kans maken op slagen. Deze strenge selectie blijkt nog steeds 

te werken. Gemiddeld waren er 50,66 % deelnemers geslaagd in de toelatingsproef, dit is een sterke stijging in 

vergelijking met 2015. Het gemiddelde slaagpercentage over alle praktijkmodule III heen bedraagt 78,56 %. (hierin zit niet 

de instructeur B snowboard, dan zouden we maar op 71 % uitkomen) 

 

b. Opleidingscursussen praktijk 

Opleidingscursussen (module III):  

 

INITIATOR SKI:  2013: 103 deelnemers   74 geslaagden  72%  

    2014: 114 deelnemers  89 geslaagden  78%  

    2015: 135 deelnemers  98 geslaagden  73% 

    2016: 111 deelnemers  83 geslaagden  74% 

 



INSTRUCTEUR SKI:  2014: 29 deelnemers   21 geslaagden  72% 

    2015: 13 deelnemers  10 geslaagden  77% 

    2016: 38 deelnemers  32 geslaagden  84% 

 

INITIATOR SNOWBOARD: 2013: 53 deelnemers   39 geslaagden  73% 

    2014: 51 deelnemers  40 geslaagden  78% 

    2015: 64 deelnemers  49 geslaagden  76% 

    2016: 52 deelnemers  40 geslaagden  77% 

 

INSTRUCTEUR SNOWBOARD: 

      2014: 5 deelnemers    3 geslaagden  60% 

   2015: 7 deelnemers    6 geslaagden  86% 

   2016: 6 deelnemers    3 geslaagden  50% 

 

Het aantal deelnemers op niveau initiator is lichtjes achteruit gegaan! Slagingspercentage blijft tussen de 70% en 80%. 

Op de instructeur ski is er een sterke stijging tov 2015, een verklaring hiervoor kan gezocht worden bij de theorie. Men 

moet eerst module 1 (algemene theorie) van de instructeur b opleiding afgerond hebben alvorens men mag starten met 

module 3 (de praktijk) de deelnemers  beginnen zich hiervan bewust te geraken en men bereid zich dan ook beter voor 

door het algemeen gedeelte tijdig af te leggen.  

 

c. Theoriecursussen 

Afgelopen seizoen werden er 3 opleidingscycli initiator georganiseerd en 1 opleidingscyclus instructeur.  1 moment werd 

einde zomervakantie gekozen voor de studenten secundaire en hoger onderwijs. Door 3 examenmomenten te plannen 

hadden de cursisten voldoende kans om te studeren en te slagen. In totaal waren er ongeveer 214 deelnemers aan de 

theorielessen.  

De verwerking van de resultaten zal voor 2016 nog vlotter verlopen, omdat er meer en direct overleg gepleegd wordt 

tussen de huidige opleidingsmanager en de VTS. Via de online VTS database moeten de betrokken docenten nu zelf hun 

punten ingeven. Hierin is er nog ruimte voor verbetering, soms duurt het te lang vooraleer sommige docenten hun punten 

ingeven in VOTAS. 

Ze krijgen hiervoor maximum 3 weken de tijd, al wordt er in de praktijk naar 2 weken gestreefd.  



d. Technische stages en monitorenbijscholingen 

Er werd er in samenwerking met Kazou een voorbereidende technische stage georganiseerd naar de toelatingsproef toe. 

Maar ook in het binnenland werden enkele technische stages georganiseerd zoals: voorbereiding op de toelatingsproef, 

bijscholing voor monitoren bij touroperators en freestyle clinic, slalom traceren. Ook werd er in mei 2016 een buitenlandse 

bijscholing voor gediplomeerden georganiseerd, deze vond plaats te Stubai Oostenrijk. Hier hadden we 28 deelnemers, 2 

ski groepen en 1 snowboard groepje. Er zijn ook enkele technische stage in samenwerking met onze reisorganisaties 

gedoceerd door docenten van ons. 

e. Docentenbijscholingen 

Onze docenten, zowel ski als snowboard en zowel praktijk als theorie, zijn verplicht zich regelmatig bij te scholen. Deze 

stages zijn niet enkel belangrijk om de nieuwe technieken en methodieken onder de knie te krijgen. Ze zijn eveneens van 

belang om als docententeam op “dezelfde lijn” te blijven staan. Zo zijn onze docenten in mei 2016 op en 4 daagse 

bijscholing geweest in Val Thorens. Hier hebben zij de violen gelijk gestemd rond demo’s, toelatingsproef, criteria rond 

praktijkexamens op de niveaus initiator en instructeur . Ook is er aan eigen techniek en niveau gewerkt met een Franse 

ESF 

CONCLUSIES 

a. Gevoerde promotie rond sportkaderopleiding (DSKO) 

a. Gevoerde promotie rond sportkaderopleiding (DSKO) 

- aankondiging van workshops en toelatingsproeven, cursusorganisaties en bijscholing via nieuwsbrief Sneeuwsport 

Vlaanderen; 

- aankondiging van workshops en toelatingsproeven, cursusorganisaties en bijscholing via website Sneeuwsport 

Vlaanderen; 

- aankondiging van workshops en toelatingsproeven, cursusorganisaties en bijscholing via facebook Sneeuwsport 

Vlaanderen; 

- promo in brochures van touroperators; 

- posters op de Vlaamse skipistes; 

- aankondiging van cursusorganisaties via sportbrochure Sport Vlaanderen; 

 

b. Jaardoelstellingen behaald ifv SWOT analyse 

Evaluatie op basis van het opleidingsplan en beleidsplan [2013 – 2016]: 

S: Op welke vlakken hebben we onze sterke punten verbetert? 

- cursustekst module 3 voor zowel ski en snowboard werd verder op punt gesteld, aangepast, verbeterd, uitgebreid,… 

- technisch niveau en kennis van onze docenten werd hoog gehouden d.m.v. persoonlijke - en groepsbijscholingen. 

- er zijn enkele sterke nieuwe docenten bijgekomen 

 



W: Welke zwakke punten hebben we dit jaar verbeterd? 

- inschrijvingen voor workshops en toelatingsproeven verlopen via online systeem op de website van sneeuwsport 

vlaanden, sinds 2016 ook online betaling mogelijk 

- kort op de bal bij de  opvolging van de afspraken met praktijk en theoriedocenten ivm het doorgeven van resultaten, 

maar kan nog beter 

- de samenwerking met de VTS gebeurt directer, sneller en meer proactief, dit voor het verwerken van de resultaten, 

doorspelen van administratie, oplossen van opleidingsproblemen van verscheidene cursisten 

- duidelijke communicatie via alle kanalen van sneeuwsport vlaanderen over de verplichte afwerking van module 1 voor 

men kan/mag starten aan module 3 van de instructeur b opleiding 

 

O: Welke opportuniteiten hebben we dit jaar getracht te benutten? 

- er werd hard gewerkt aan een alternatief opleidingstraject rond Ski en Snowboardleraar, dit profiel zou meer 

aanleunen bij de noden van de sector. Hiernaast zou dan een Trainerstraject uitgewerkt worden (Trainer B, trainer A) 

dat meer zou aanleunen bij de clubwerking. 

 

T: Welke bedreigingen hebben we getracht in te perken? 

- de problematiek rond de internationale erkenning van onze opleidingen blijft actueel en zowel onze opleidingsmanager 

als directeur en voorzitter blijven alert en proactief voor mogelijke ontwikkelingen hieromtrent; 

- de problematiek rond concurrerende opleidingsorganen blijft bestaan. Via gerichte en duidelijke communicatie 

proberen we de VTS opleidingen te onderscheiden van de concurrentie. 

 

Zijn de vooropgestelde acties (uit het actieplan) voor het afgelopen jaar behaald? Welke (nog) niet? Toelichting? 

- de uitwerking van het nieuwe opleidingsstramien staat voor het leraren profiel al ver maar moet nog afgerond worden 

- er is werk gemaakt van een algemeen ski en snowboard diploma systeem de SNOW ID, deze is voorgesteld aan aal 

partners, met een positief onthaal, zo goed als al onze partners stappen mee in dit verhaal, enkel Ice Mountain en 

Kriski zijn nog niet mee. 

 

 

 



Basisopdracht 3.2 

Bijscholingen voor het bestuurlijke en het administratieve kader van de sportfederatie en de aangesloten 
clubs 

STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD4BO3 

“het jaarlijks aanbod van bijscholing voor het bestuurlijk en administratief kader van onze clubs is 
attractief zodat er hieraan een hoge participatiegraad is ” 

• Resultaten effectmeting: 

Sneeuwsport Vlaanderen dient blijvend werk te maken van attractieve bijscholingen door bij de deelnemers 
naar hun tevredenheidsgraad te peilen over zowel inhoud als lesstructuur. 

 

• Evaluatie: 

Door meer interactie met clubs en haar bestuurders en een degelijke screening op voorhand, kan er samen 
naar attractieve bijscholingen gezocht worden. 

Via een betere promotiestrategie en via het toekennen van extra subsidies voor deelnemende clubs zullen 
we proberen om de participatiegraad aan de bijscholingen te verhogen. 

 

OVERZICHT ACTIES 2016 EN RELATIE MET DE DOELSTELLING 

 

SD4 OD1  organisatie van minstens 1 administratieve en 
bestuurlijke bijscholing 

Februari-oktober 

SD4 OD2 clubbestuurders sensibiliseren en promo 
maken 

januari 

SD4 OD2 Incentives uitwerken voor deelnemende clubs januari 

 

• Evaluatie van de acties 

Naar 2017 toe moet aantal bijscholingen verhoogd worden. De inhoud van de georganiseerde bijscholingen 
waren conform de doelstellingen uit het actieplan. 

 

CONCLUSIES 

Het afgelopen jaar besteedde Sneeuwsport Vlaanderen minder aandacht aan deze bestuurlijke bijscholingen. 
Volgend jaar moet hierin een meer actief beleid gevoerd worden. Dit door de clubs te betrekken bij de keuze van 
het soort en timing van de bijscholingen, door incentives te voorzien voor deelnemende clubs en door extra 
subsidies voor deelnemende of zelfs organiserende clubs uit re reiken, zal er het komende jaar opnieuw 
geprobeerd worden om zowel de attractiviteit als de participatiegraad te verhogen. 

 

 

BASISOPDRACHT 4: 



BEGELEIDING VAN DE AANGESLOTEN CLUBS EN INFORMATIEOPDRACHT UITVOEREN 

STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD1BO4 

De clubs van Sneeuwsport Vlaanderen  zo goed mogelijk ondersteunen en begeleiden op vlak van 
kwaliteitszorg, sporttechnische-, bestuurs-, administratieve- en sport promotionele werking. 

• Resultaten effectmeting: 

Vanuit het secretariaat van Sneeuwsport Vlaanderen werden de nodige “tools” aangereikt om onze clubs zo 
goed mogelijk te ondersteunen:  

! draaiboeken voor wedstrijdorganisaties;  

! draaiboeken voor eventorganisaties;  

! promotie voor clubwerking via website;  

! promotie voor clubwerking via sociale media;  

! promotie voor clubwerking via nieuwsbrief;  

! aanbieden van bijscholingen zowel op bestuurlijk, sporttechnische als medisch vlak;  

! organisatie van cluboverschrijdende promotionele activiteiten zoals de “winterclosing”.  

 

• Evaluatie: 

Dankzij de herstructurering die in 2013 werd opgestart, is de communicatie naar clubs en leden toegenomen 
en zijn de clubs meer betrokken bij de werking van de federatie, de leden beter ingelicht  en verbeterde de 
promotie van allerhande clubactiviteiten.   

 



STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD2BO4 

De clubs van Sneeuwsport Vlaanderen  zo goed mogelijk informeren over het eigen beleid van de 
organisatie en maatregelen treffen om de interne en externe communicatie te verbeteren. 

• Resultaten effectmeting: 

Positieve werking van de clubcommissie, minder vragen per mail en telefoon over opvolging van adminstratie.  

• Evaluatie:  

! Clubs blijven worden op regelmatige basis geïnformeerd over de werking, bijscholingen, events. Ze 
geven activiteiten door voor communicatie en verspreiding onder de verschillende clubs.  

! Meer cluboverschreidende activiteiten en samenweringsverbanden (besproken op clubsommissie) 

! Stijging in bezoeken op onze website en interactie op de sociale media 



Basisopdracht 4.bgl 1 

Begeleiding inzake kwaliteitszorg 

II. OPERATIONELE DOELSTELLING: OD1BO4.BGL1 

Gediplomeerd en niet-gediplomeerde trainers motiveren om essentiële bijscholingen te volgen alsook 
een (hoger) VTS/ Sneeuwsport Vlaanderen  diploma te behalen. 
• Meetplan: 

Indicator(en) Meten van het aantal trainers dat bijscholing volgt, diploma haalt 
of hoger diploma haalt. 

Definitie indicator Door Sneeuwsport Vlaanderen erkende bijscholingen, diploma 
VTS, trainersstatuut Sneeuwsport Vlaanderen. 

Meetnorm Een status quo of verhoging van het aantal trainers die een 
(hoger) diploma hebben t.o.v. de nulmeting in 2010 

Meetbron(nen) Deelnemerslijsten bijscholingen, lijst gediplomeerden SPORT 
VLAANDEREN 

Meetwijze Vergelijking van de lijsten ten opzichte van de nulmeting 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) Start seizoen (september) 
Meeteigenaar/meetbewaker Administratief coördinator – STCr - STC 

• Resultaten effectmeting: 

Cfr. FO Jeugdsport 

 

• Evaluatie: 

Cfr. FO Jeugdsport 

 



III. OPERATIONELE DOELSTELLING: OD2BO4.BGL1 

Vanaf 2014, 1 keer per seizoen Sneeuwsport Vlaanderen  module freeski.be organiseren voor minstens 
10 deelnemers. Het aanbod workshops gestaag uitbreiden naar andere topics: off piste veiligheid, 
kinderski, techniek… 
• Meetplan: 

Indicator(en) Meten van het aantal gegeven Sneeuwsport Vlaanderen 
modules freeski.be  

Definitie indicator Module Freeski.be = integreren en aanleren van freestyle ski  
Meetnorm Verhoging met 4 van het aantal gegeven Sneeuwsport 

Vlaanderen modules freestyle ski per seizoen tegenover de 
nulmeting in seizoen 2010-2011 

Meetbron(nen) Deelnemerslijsten, website, kalender 
Meetwijze Verwerking in Excel-sheet 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) Einde seizoen (augustus) 
Meeteigenaar/meetbewaker STCr 

• Resultaten effectmeting: 

Er werd 1 Freeski sessie georganiseerd. 

 

• Evaluatie: 

Het imago van het freestyle skiën blijft de grootste drempel om alpine skiërs ook van freestyle te laten 
proeven.  Zelfs bij opgeleide lesgevers blijft er een algemene misvatting over de risico’s die gepaard gaan met 
freestyle. De prioriteit moet gaat naar het opleiden van ambassadeurs van freeski die op hun beurt terug meer 
jongeren moeten aanspreken. 

Qua skicross (= freestyle) is er zeker groeipotentiëel: op nationale wedstrijden zien we elk jaar een duidelijke 
stijging in deelnemers.   

 



Basisopdracht 4.bgl 2 

Begeleiding inzake sporttechnische werking 

IV. OPERATIONELE DOELSTELLING: OD1BO4.BGL2 

Ondersteuning bieden op scholencompetities 
• Meetplan: 

Indicator(en) Organiseren van extra edities van scholencompetities 
Definitie indicator Doelgroep: scholen secundair onderwijs 
Meetnorm Verhoging van aantal scholencompetities 
Meetbron(nen) Resutaten 
Meetwijze Turven in Excel-sheet 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) Einde van seizoen (augustus) 
Meeteigenaar/meetbewaker Administratief coördinator 

• Resultaten effectmeting: 

Na de traditionele scholencompetitie in Deurne, werd er ook in West-Vlaanderen een dergelijke werdstrijd met 
succes georganiseerd.  

 

• Evaluatie: 

De organisatie en samenwerking tussen SVl, de club, de piste, de federatie en de deelnemende scholen 
verliep bijzonder vlot. Dit concept zal dus verder uitgewerkt worden. 

 



V. OPERATIONELE DOELSTELLING: OD2BO4.BGL2 

Clubs voorzien in informatie, tools en voorbeelden omtrent het medische aspect van hun clubwerking. 
• Meetplan: 

Indicator(en) Meten of de clubs voldoende begeleid zijn in de medische 
aspecten van hun clubwerking  

Definitie indicator Medische aspecten = medisch draaiboek, medisch beleid, info 
over veilig medisch trainen, …. 

Meetnorm Een verhoging van de ondersteuning en begeleiding van onze 
clubs in het medisch aspect van de opleiding 

Meetbron(nen) Mail  
Meetwijze Uitgestuurde documenten en voorbeelden 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) Einde van seizoen 
Meeteigenaar/meetbewaker STC – STCr 

• Resultaten effectmeting: 

Er werd geen medische bijscholing georganiseerd in 2016, in tegenstelling tot 2015 

• Evaluatie: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisopdracht 4.bgl 3 



Begeleiding inzake bestuurs- en administratieve werking 

VI. OPERATIONELE DOELSTELLING: OD1BO4.BGL3 

Online database ontwikkelen voor beheer en opvolging van leden. Start-up,testrunnen en overzetten 
van alle gegevens (einde van het dubbele systeem met lokaal beheer), clubverantwoordelijken 
opleiden voor online beheer. 
• Meetplan: 

Indicator(en) Ontwikkelen van een online database met inschrijvingsmodule 
Definitie indicator Doelgroep: beheerders van clubs, leden 
Meetnorm Verhoging van aantal leden, zowel nieuwe aansluitingen als 

minder drop-out 
Meetbron(nen) Datagegevens uit online systeem 
Meetwijze Export van de datagegevens vanuit het online systeem 
Meetfrequentie Constante opvolging (ongeveer maandelijks: vergelijking met 

voorgaande jaren)  - evaluatie op het einde van het seizoen 
Meetmoment(en) Einde seizoen 
Meeteigenaar/meetbewaker ADC 

• Resultaten effectmeting: 

Met het innoveren van het lidmaatschap en de daaraan gekoppelde verzekering, waren we aangewezen op 
een online tool. Voor zowel clubsbestuurders en leden, is een online overzicht van de status van hun 
lidmaatschap en de eventuele opties, een must.  

 

• Evaluatie: 

De opstart van het nieuwe online systeem werd vorig seizoen doorgevoerd. Het syteem biedt veel nog te 
ontwikkelen modules en mogeljkheden die het verwerken van gegevens zal vereenvoudigen en drempel 
verlagend werkt naar de leden en clubbeheerders toe.  

In 2016 werd er verder gewerkt aan de inschrijvingsmodule en gekeken naar integratie van de toekomstige 
Snow ID, gekoppeld aan leden-en inschrijvingsbestand. 



Basisopdracht 4.bgl 4 

Begeleiding inzake sportpromotionele werking 

VII. OPERATIONELE DOELSTELLING: OD1BO4.BGL4 

De promotie van clubwerking en activiteiten wordt op een structurele wijze verzorgd via de mogelijke 
kanalen van Sneeuwsport Vlaanderen: website, newsletter, sjablonen voor affiches. 
• Meetplan: 

Indicator(en) Plaatsen van aankondigingen omtrent clubwerking en 
initiatieven op website, nieuwsbrief, facebook, twitter, 
nieuwsflash,… (reactief) 

Definitie indicator Doelgroep: 
- sneeuwliefhebbers 
- doelgroep specifiek per event 

Meetnorm Verhoging van 10% van het totaal aantal aangekondigde 
clubinitiatieven via bovenstaande media 

Meetbron(nen) Bovenstaande media van Sneeuwsport Vlaanderen  
Meetwijze Per club aantal aangekondigde initiatieven turven in Excel-sheet 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) Einde seizoen (juli) 
Meeteigenaar/meetbewaker Administratief coördinator 

• Resultaten effectmeting: 

Alle clubevenementen worden online aangekondigd en gepromoot via de verschillende kananlen. Ook de 
verslagen met foto en of videomateriaal wordt gepost wat de interactie en interesse verhoogt. 

 

• Evaluatie: 

De positieve repons op de recentelijk nieuwe manier van online communiceren en opvolgen werd verschillende 
malen benadrukt op verschillende commissies. De communicatiekanalen van de federatie zijn dé referentie 
geworden in het milieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Basisopdracht 4.inf1.  

Informatieverstrekking met betrekking tot het eigen beleid en de eigen organisatie aan de eigen 
sportclubs en leden. 

VIII. OPERATIONELE DOELSTELLING: OD1BO4.INF1 

De aangesloten sportclubs en de aangesloten leden worden op regelmatige basis op de hoogte 
gebracht van het eigen beleid van Sneeuwsport Vlaanderen, invloedrijke beslissingen, activiteiten en 
resultaten. 

• Meetplan: 

Indicator(en) Meten van het aantal communicatie van Sneeuwsport 
Vlaanderen  naar de clubs en de aangesloten leden over het 
eigen beleid. 

Definitie indicator Eigen beleid Sneeuwsport Vlaanderen:  

- Doelstellingen/ vooruitzichten van Sneeuwsport Vlaanderen  
in de nabije toekomst 

- Algemene taken van Sneeuwsport Vlaanderen  en 
belangrijke veranderingen binnen de werking van 
Sneeuwsport Vlaanderen  

Meetnorm Aantal communicaties van beslissingen en eigen beleid naar 
clubs en aangesloten leden. 

Meetbron(nen) Verzendlijst van communicaties van beslissingen en eigen 
beleid naar clubs en aangesloten leden 

Meetwijze Aantal verzonden communicaties aan clubsecretariaten turven 
Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) Einde van seizoen (juni) 
Meeteigenaar/meetbewaker Administratief coördinator 

• Resultaten effectmeting: 

Er zijn verschillende mailgroepen opgemaakt die het verspreiden van verslagen en overleg tussen 
commissieleden vereenvoudigd heeft. 

 

• Evaluatie: 

De communicatie naar de verschillende clubs verloopt vlot door een goede opvolging van bv. kalender-data, 
het tijdig verspreiden van info en indien  nodig, het versturen van herinneringen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Basisopdracht 4.inf2.  

Maatregelen om alle interne en externe communicatie te verbeteren. 

IX. OPERATIONELE DOELSTELLING: OD1BO4.INF2 

De informatiestroom over de eigen werking/clubwerking aan de clubs en aangesloten leden wordt 
verder uitgebreid.. 

• Meetplan: 

Indicator(en) Meten van het totaal aantal mails aan clubs en aangesloten 
leden met info omtrent werking, enz… 

Definitie indicator - Doelstellingen/ vooruitzichten van Sneeuwsport Vlaanderen  in 
de nabije toekomst 
- Algemene taken van Sneeuwsport Vlaanderen  en belangrijke 
veranderingen binnen de werking van Sneeuwsport Vlaanderen  

Meetnorm Een minimum van 60% van het aantal aangesloten leden is op 
de hoogte van het huidige beleid en de organisatie van 
Sneeuwsport Vlaanderen . 

Meetbron(nen) Database nieuwsbrief, website, verzonden mails, verslagen 
clubcommissie 

Meetwijze Turven van aantal communicaties ten opzichte van het totaal 
aantal aangesloten leden 

Meetfrequentie Jaarlijks 
Meetmoment(en) Einde van seizoen augustus 
Meeteigenaar/meetbewaker Administratief coördinator 

• Resultaten effectmeting: 

Er zijn 6800 geabonneerde en geverifieerde e-mailadressen in ons newslettersysteem (Mailchimp) 

Verder zijn er verschillende mailgroepen op onze server aangemaakt @sneeuwsportvlaanderen.be zodat 
werkgroepen en commissies hun communicatie vlot kunnen voeren, zonder dat elk lid alle up to date 
gegevens moet ingeven. Bv. cc@ = clubcommissie, clubs@, bijscholing@, … 

Ook op de website blijven een speciale rubrieken aangemaakt met de aan te komen events up to date. Deze 
wordt daarna gefiltererd naar bepaalde onderwerpen : bv. toelatingsproeven, recreatieve events, … 

Alle events worden ook als Facebook event aangemaakt en gedeeld met alle partners.  

 

Er is ook een online overzicht aangemaakt met alle te komen vergaderingen / samenkomsten van 
commissies. Alle documenten van de raad van bestuur en algemene vergadering worden eveneens online 
geplaatst.  



• Evaluatie: 

Sinds 2014 worden er maandelijkse nieuwsbrieven verstuurd, van februari tem juni en september tem 
december, ook de verspreiding van info per mail, online en de social media verloopt bijzonder vlot. Clubs 
informeren de federatie tijdig van de te posten evenementen en zodoende verloopt de communicatie 
gestructureerder (zowel naar vorm als naar timing). 

OVERZICHT ACTIES 2016 EN RELATIE MET DE DOELSTELLING 
 

Strategische 
doelstelling 

Omschrijving Timing 

OD1.bgl1 Bijscholingen met actuele en significante 
sporttechnische onderwerpen organiseren voor 
trainers. 

doorlopend 

OD1.bgl1 Eerste aangepaste opleiding voor ex-
competitieskiërs organiseren. 

Positief geëvalueerd en 
zal in de toekomst 
verder gebeuren. 

OD2.bgl1 Opstellen van theorie en praktijkcursus module 
freeski.be i.s.m. freestyle ski en opleidingsexperten. 

Gerealiseerd. 

OD2.bgl1 Opstellen van nieuwe workshops rond andere 
thema’s (off piste, …) 

Eind 2016 

OD2.bgl2 Medisch draaiboek uitwerken en ter beschikking 
stellen van de clubs. 

Eind 2016 

OD1.bgl4 Uitwerking social media en communicatie kanalen 
bij de clubs stimuleren. 

gerealiseerd 
(jeugdsportproject) – 
door te trekken naar 
volgend jaar 

OD1.inf1 Een vast systeem van publicatie van verslagen 
uitwerken. 

deels gerealiseerd 
(RvB en JAV + 
comissie jaarverslagen) 

OD1.inf1 Website up to date houden, kalender steeds 
bijhouden en alle praktische info aanvullen. 

permanent 

OD1.inf1 Social media gebruiken als communicatiekanaal 
(status eind 2016: 7000 “likes” op Facebook, 748 
volgers op Twitter en 1080 op Instagram. 

permanent 

OD1.inf1 Tijdens het seizoen, maandelijkse nieuwsbrief 
versturen (6800 gecontroleerde adressen) – 5 
nieuwsitems, 5 evenementen, 5 wist-je-dat items. 

Maandelijks tijdens 
seizoen 

OD1.inf1/bgl4 Sjablonen uitwerken voor sportpromotionele 
activiteiten, skicups, scholenwedstrijden. 

Uitgewerkt – constant 
opvolgen en nieuwe 
edities uitwerken. 

OD1.inf2 Criteria opstellen voor welk nieuws via welk kanaal 
van sneeuwsportvlaanderen ter promotie kan en zal 
gebracht worden. 

Gecommuniceerd met 
club en 
pisteverantwoordelijken 

• Evaluatie van de acties 

De vooropgestelde acties werden gerealiseerd en positief geëvalueerd 

 



 

BASISOPDRACHT 5: 

PROMOTEN VAN DE EIGEN SPORTTAK 

STRATEGISCHE DOELSTELLING: OD1BO5 

Sneeuwsport Vlaanderen bouwt verder aan een sterk imago dat zo breed mogelijk bekend dient te 
worden en speelt in op moderne communicatiemiddelen en dat overeenstemt met het jonge en 
dynamisch karakter van onze sportdisciplines, met als doelstelling de totale werking van de federatie 
(sportdisciplines, topsporters en federatie) te promoten bij een breed publiek. 

• Meetplan: 

Indicator(en) Statistieken bezoekers per maand op de (nieuwe) website 
Definitie indicator Het aantal unieke bezoekers per maand 
Meetnorm Meest ideale zou zijn om de bezoekersaantallen van de nieuwe 

website te vergelijken met die van de oude site. Maar, in de 
huidige website is een combinatie van 2 servers (.org en .be) 
hetgeen het exact tellen van unieke bezoekers niet mogelijk 
maakt. Er moet dus van blanco begonnen worden. 
Dus norm: het gemiddelde aantal bezoekers van de eerste drie 
maanden dat de website online is (sept 2013) zal gebruikt 
worden als referentie 

Meetbron(nen) Backoffice van de website 
Meetfrequentie Maandelijks 
Meetmoment(en) Bij de start van een nieuwe maand worden de gegevens van de 

vorige maand opgeslagen. 
Meeteigenaar/meetbewaker ADC 

• Resultaten effectmeting: 

64,266 bezoeken op de website 

• Evaluatie: 

De nieuwe website van de federatie heeft zich ontpopt tot een referentie, zowel naar vorm, structuur als 
inhoud. Het aantal bezoekers en interactie is fors gestegen. 



STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD2BO5 

De huidige sportpromotionele activiteiten werden worden geëvalueerd. Na evaluatie met de betrokken 
commissies zullen nieuwe projecten mogelijk worden. 

• Resultaten effectmeting: 

Wintersportdag/World Snow Day, Indoor Lowland Championships, ..: ondanks het enthousiasme bij de clubs 
om evenementen vorm te geven, is de good will van de privé eigenaars van de Vlaamse ski en 
snowboardbanen cruciaal voor de promotie, mogelijkheden, price-setting. 

• Evaluatie: 

Het uniformiseren, uitbreiden en/of samenbrengen van evenementen zoals bv. scholencompetities is een 
succes en zal in de toekomst verder uitgebreid worden. Er moet ook een groter engagement komen vanwege 
de piste-eigenaars. De nieuwe sneeuwbaan die voorzien in voor eind 2017 zal hier hopelijk voor een nieuw 
elan zorgen. 

OVERZICHT ACTIES 2016 EN RELATIE MET DE DOELSTELLING 

 

STRATEGISCHE 
DOELSTELLING 

OMSCHRIJVING TIMING 

SD1 OD1 
• Integreren van de nieuwe stijl en logo’s in 

de huidige werking 

• Aanmaak nieuw promomateriaal zoals 
beachflags, tenten, stickers, enz. 

• Aandacht rond de winterspelen en rond 
onze atleten gebruiken om bij de 
recreanten de link te creëren tussen 
wintersporten en Sneeuwsport 
Vlaanderen, via: 

o Eigen facebook pagina’s en 
vernieuwde website wekelijks 
updaten. 

o Facebook en twitter van de 
atleten beheren en updaten. 

o Versturen van persberichten in 
nieuwe huisstijl rond prestatie 
toppers. 

 

Nog geen budget 
kunnen vrijmaken voor 
tent. 
 
 
 
 
 
Met Kids on Snow Tour 
bereiken we tot 80,000 
personen per week.  
Er worden meer dan 10 
persberichten per 
seizoen verstuurd. Nog 
geen budget voor Belga-
abonnement. 

SD1 OD2 
• Intern & extern communicatieplan: 

opstellen van plan waarbinnen 
bestaande, geïsoleerde initiatieven 
verankerd worden 

• Opstellen van plan met strategieën en 
acties in functie van Wintersport in de 

Gerealiseerd qua 
website, newsletter & 
eerste vorm van online 
database systeem.  
Opvolging blijft tot eind 
2016 
Gerealiseerd. Geen 
positief signaal 
ontvangen -> annulatie 



Kijker 

• Haalbaarheid voor een World Cup Big 
Air onderzoeken 

van het project 

SD1 OD3 
• Verzamelen contactgegevens van 

potentiële sponsors 

• Versturen dossiers/maken van 
persoonlijk afspraken 

• Opvolging dossiers 

Permanent 
 
Permanent, en in 
overleg met onze 
sportmanager. 

SD2 OD1 
• Maandelijkse nieuwsbrief en updaten 

website 

Permanent. 
Gerealiseerd, en vanaf 
2014 is het archief van 
newsletters online 
beschikbaar. 

•  



• Evaluatie van de acties 

Het oprichten van de Sponsoring en marketing commissie - om op termijn de federatie minder afhankelijk 

zou moeten maken door nieuwe vormen van inkomsten te genereren – heeft ook een positieve invloed 

gehad om de externe communicatie. De sneeuwsport kwam meer en meer in de media en de federatie 

wordt erkend als vakexpert voor duidingsprogramma’s en nieuwsbulletins.  

De interne communicatie met nieuwsbrieven, interne mailings, website en social media is –zeker voor een 

kleine federatie met beperkte middelen – een referentie.  

 

CONCLUSIES 

Op promotioneel vlak was 2016 een positief jaar, met extra events en goede communicatie naar de pers en 
potentiële partners.   

EVENTUELE BIJSTURINGEN OP NIVEAU VAN DE DOELSTELLINGEN EN/OF DE ACTIES 

Een aantal waardevolle initaitieven vanuit vorige seizoenen zullen in de toekomst terug een plaats op de kalender 
krijgen. Somminge events zullen naar inhoud en timing bijgestuurd worden (bv. Wintersportdag/World Snow Day). 
Door een inperking aan middelen zal een keuze moeten gemaakt worden in de acties die de federatie nog kan 
dragen.  

Het verlies van 1 VTE is een ware aderlating voor een federatie die het al hard te verduren had met al z’n 
verschillende disciplines en een schrijnend gebrek aan infrastructuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X. 2. FACULTATIEVE OPDRACHT JEUGDSPORT 

A. OMSCHRIJVING, EFFECTMETING EN EVALUATIE VAN DE IN HET BELEIDSPLAN 2013-2016/ 
JAARLIJKS ACTIEPLAN GEFORMULEERDE DOELSTELLINGEN:  

STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD1FOJ 

De sportparticipatiegraad verhogen in onze clubs.  

• Resultaten effectmeting: 

 2013 2014 2015 2016 

Totaal aantal deelnemende jongeren: 657 894 1108 1228 

Totaal aantal deelnemende niet-leden: 391 604 725 817 

Totaal aantal deelnemende leden:  266 290 383 411 

• Evaluatie: 

Wederom zien we een sterke stijging in het aantal deelnemende jongeren aan onze jeugdsportevents. Helaas 
worden van de deelnemende niet leden (725) zeer weinig jongeren lid van een club of van de federatie.  Het is 
voor ons een uitdaging om deze vele jongeren waarmee we in contact komen toch te gaan recruteren in een 
club. Dit zal ongetwijfelde mee onze beleidsvisie naar de toekomst toe gaan bepalen. 

STRATEGISCHE DOELSTELLING: SD2FOJ 

Kwaliteit van de jeugdsportwerking verhogen in onze clubs 

• Resultaten effectmeting: 

  

• Evaluatie: 



 We zien een duidelijke toename in gediplomeerde lesgevers. Daarnaast hebben we via onze 
  wijzigingen in het jeugdsportreglement ook een zeer significante stijging gezien van het aantal 
  gediplomeerde officials en juryleden. 

 

OVERZICHT ACTIES 2016 EN RELATIE MET DE DOELSTELLING 

 

 

STRATEGISCHE 
DOELSTELLING 

 

OMSCHRIJVING 

 

TIMING 

SD1 OD1 Nog een extra doorgedreven promotie 

voeren voor de kalender van onze Fun tour 

via alle mogelijke kanalen tegenover 14-15 

Begin seizoen  

SD1 OD2 De clubs aansporen om op hun 

evenementen zich meer te focussen op een 

lage instapdrempen voor deelname 

2016 

SD1 OD3 De clubs nog meer aansporen om tijdig hun 

organisaties door te geven voor publicatie 

op onze website en facebookpagina 

2016 

SD1 OD4 Alle clubs uitnodigen op individueel gesprek 

in verband met hun huidige jeugdwerking 

en de groeimarge die er nog is. 

Eind seizoen  

SD1 OD5 Sneeuwsport Vlaanderen zorgt voor een 

flyer (zowel hard copy als online, met link 

naar een landkaart) die bezoekers van de 

website een duidelijker overzicht geeft over 

de locatie en activiteiten van onze clubs 

met jeugdwerking 

Gedurende seizoen  

SD2 OD1 Jeugdtrainingen van elke club op zijn minst 

1 x per seizoen bezoeken ter controle van 

de kwaliteit. 

Gedurende seizoen 

SD2 OD2 16+ actieve competitieskiërs van onze 2016 



clubs opleiden om zo een grotere 

gediplomeerde trainerspool op te bouwen 

SD2 OD3 Aanbieden van minstens 3 

trainersbijscholingen in 2016 

2016 

SD2 OD4 /  

SD2 OD5 Sneeuwsport Vlaanderen zorgt voor gericht 

advies en een richtlijn voor het opstellen 

van de beleidsplannen 

Gedurende seizoen 

 

CONCLUSIES 

We hebben eigenlijk al onze acties uitgevoerd. Er zijn een aantal aspecten waarover we heel tevreden zijn. De 
kwaliteit van onze jeugdsportwerking is enorm gestegen afgelopen beleidsperiode. Dat leiden we af uit de 
aantallen gediplomeerde lesgevers, juryleden en officials. De wedstrijdcircuits zijn populair en we bereiken veel 
jongeren. 

Qua kwantiteit kunnen we alleen maar besluiten dat de gehoopte instroom in de clubs er nog niet is gekomen. We 
zijn voortdurend bezig met het bijsturen van ons project om dit te faciliteren. Ook op vlak van lidmaatschap 
proberen we te vernieuwen en de instapdrempel te verlagen maar tot op heden zonder succes op korte termijn. 

We zijn echter van mening dat we via een verhoogde kwaliteit en een verbeterde promotie de funderingen leggen 
om in de toekomst significant meer aangesloten clubleden te hebben, in het bijzonder jeugdleden. 

Het verlies van 1 VTE is een ware aderlating voor een federatie die het al hard te verduren had met al z’n 
verschillende disciplines en een schrijnend gebrek aan infrastructuur.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Verslagen van de SVl commissies 
• Clubcommissie 

De clubcommissie (CC) heeft tot doel de cluboverschrijdende werking te promoten en begeleiden alsmede 
een klankbord te zijn tussen de federatie, clubs en hun leden.  
In het afgelopen jaar zijn wij ongeveer om de 6 weken samen gekomen waarbij over diverse zaken werd 
gedebatteerd.  
 
Als voorzitter van de clubcommissie ondervind ik meestal een positieve sfeer tussen de clubs. 
De sport primeert boven eigenbelang!  De onderlinge verhouding tussen de clubs is vrij goed  en er wordt 
gediscussieerd over verschillende onderwerpen die de clubs aanbelangen.  
Het belang van onze sport staat boven het individueel belang van de club. De clubs , hun leden en de 
clubwerking zijn de ideale tools om onze sport te promoten en we trachten dit te doen in een  nauwe 
samenwerking met de federatie. 
 
De activiteiten en uitdagingen van de CC blijven dezelfde : 
 

• De CC stelt in samenwerking met de TAC de agenda samen van de Skicup van Vlaanderen en andere 
wedstrijden. Het is onze bedoeling deze agenda zo lang mogelijk op voorhand vast te leggen.  

• De CC probeert zoveel mogelijk renners te motiveren deel te nemen aan buitenlandse stages en 
wedstrijden. Waar nodig wordt tussen de clubs samengewerkt opdat ook leden van clubs kunnen  
deelnemen aan trainingsmomenten van andere clubs indien er bij de eigen club geen trainer 
voorhanden is.  

• De CC is een platform van communicatie tussen de clubs , leden en federatie. Daarom geven wij 
feedback aan onze federatie zodat de website van de federatie steeds up-to date kan gehouden 
worden.  

• De CC bespreekt na afloop van elke wedstrijd het verloop en probeert telkens daar waar nodig bij te 
sturen opdat we lessen zouden trekken uit onze fouten. Dit met als doel professionele wedstrijden in 
een open sportieve geest te organiseren. 

• De CC is ook betrokken als adviseur bij de opmaak van het nieuwe wedstrijdreglement  
• De CC motiveert de leden van de clubs om deel te nemen aan opleidingen voor poortrechters, trainers, 

TD enz die door de Technische Alpijnse commissie worden ingericht. Het is de bedoeling dat er op die 
manier een pool ontstaat waaruit voor elke wedstrijd genoeg onafhankelijke officials kunnen 
aangesteld worden om een wedstrijd eerlijk en vlot te laten verlopen. 

 
Realisaties : 
De samenwerking met de technische Alpijnse commissie verloopt vrij vlot. Er worden worden ideeën en 
voorstellen gelanceerd bij Tac, die dan door deze experten wordt besproken en beoordeeld, en eventueel 
doorgestuurd worden naar de nationale commissie. 
 
Het nieuwe systeem voor het online inschrijven voor binnenlandse en buitenlandse wedstrijden werd tijdens 
de openingswedstrijden voor het seizoen 2016-2017 gelanceerd en beproefd. Tijdens de terugronde van het 
nieuwe seizoen zal dit actief gebruikt worden. Wij danken hiervoor de heren Joeri en Wilfried Mees die zich 
hiervoor hebben ingezet !   
 
Het lastenboek en reglement van de skicup van Vlaanderen werd herschreven en goed bevonden. 
 
De samenwerking tussen de clubs tijdens de buitenlandse trainings- en wedstrijdweken ontstaat eveneens in 
de CC.  Trainingspistes en –slaloms  worden gedeeld door verschillende clubs, zodat niet alle clubs al hun 
materiaal dienen mee te nemen en zelf hun eigen slalom moeten zetten.  
 



Uiteraard beperken wij onze taak niet tot bovenstaande punten, maar wordt er meer dan dit besproken. Alle 
clubs ontvangen via onze secretaris de verslagen van onze vergaderingen zodat zij steeds op de hoogte 
blijven van het besprokene.  
 
Toekomst : 
M.i. is nog wel verbetering mogelijk, zoals bvb in de communicatie tussen de CC, en de federatie. De CC 
wordt te weinig betrokken in de werking van de federatie waardoor regelmatig beslissingen worden genomen 
boven het hoofd van de clubs zonder dat er gevraagd wordt naar de mening van de clubs.  
 
Ondanks de positieve vibe moet ik evenwel vaststellen dat er uitzonderlijk individuele clubverantwoordelijken 
zijn die met geslepen messen naar de vergaderingen komen en halve of volledige onwaarheden als 
waargebeurde feiten presenteren. Spijtig genoeg wordt er soms op de man gespeeld ipv op de bal. 
 
Nog steeds zijn er clubs die klachten over andere clubs of hun verantwoordelijken via achterkamerpolitiek bij 
de federatie voorleggen in plaats van deze met een open vizier in de CC te bespreken.  
 
Als voorzitter blijf ik er naar streven om deze ancien regime praktijken uit de wereld te helpen en blijven we 
ervoor zorgen dat de CC het optimale overlegplatform blijft en wordt om interclub-problemen te bespreken. 
   
Tot slot rest me enkel nog alle clubs en de aanwezige afgevaardigden te danken voor hun inzet en 
constructieve houding bij de vergaderingen. 

 



• Freeski.be-commissie 
In 2016 organiseerde onze commissie weer verschillende wedstrijden in de verschillende disciplines.  
 
Voor het Vlaams kampioenschap en het BK freestyle (Snowjam) werd er nauw samen gewerkt met de 
snowboard commissie. Beide wedstrijden van het Vlaams Kampioenschap (één manche in Ice Mountain en 
één manche in Snow Valley) werden in een nieuw jasje gestoken en er werd getracht dit meer te boosten op 
social media.  
  
Het BK Freeride werd opnieuw georganiseerd door Skibum in samenwerking met het Poederbaas Freeride 
Festival. Dit BK blijft groeien en blijft ons succesvolste BK qua aantal deelnemers.  
 
Als laatste werd ook het BK Skicross in Val Thorens georganiseerd. Skicross is een wat aparte discipline 
binnen onze commissie aangezien dit door de pure 'freestylers' ook meer gezien wordt als  een alpine 
discipline. Als we naar de deelnemers kijken is dit ook zo. Deze discipline heeft wel het meeste potentieel op 
het moment en vandaar dat ook het hoofdgedeelte van het budget in deze discipline werd gestoken.  
 
Buiten de bovenvermelde wedstrijden hebben we in 2016 nog enkele workshops georganiseerd. Zo werd er 
een jury workshop gedaan. Deze was succesvol en stilaan beschikken we over meer en betere juryleden.   
Er werd in samenwerking met de opleidingscommissie ook gewerkt aan de module freestyle die in de 
toekomst zal geïntegreerd worden in de opleiding.  
 
Soms hebben we het in onze commissie moeilijk, we zitten met een beperkt aantal werkkrachten en staan wel 
in voor een grote diversiteit van disciplines: freestyle, freeride en skicross.  
We proberen dit zo goed mogelijk te doen.  

 
• Jeugdsportcommissie 

In 2016 hadden we wederom recht op een subsidie voor de facultatieve opdracht jeugdsport met ons 
jeugdsportproject Kids on Snow. De totale beschikbare subsidie was voor 2016 een bedrag van 18.800€. 
Sneeuwsport Vlaanderen voegde 4.700€ toe aan dit bedrag met eigen middelen zodat er een totale 
beschikbare subsidie was van 23.500€.  Van dit bedrag werd er 18439.18€ uitbetaald aan onze deelnemende 
clubs en 1672.40€ werd gebruikt voor overheadkosten van Sneeuwsport Vlaanderen. Deze middelen werden 
via de beoordeling van een subsidiedossier (volgens een verdeelsleutel en een subsidiereglement) verdeeld 
onder de 7 ingestapte clubs.  
 
In 2016 hebben we een nieuw jeugdsportproject en bijhorend subsidiedossier voor de beleidsperiode 2017-
2020 uitgewerkt. Sinds de start van het jeugdsportproject in 2010 is de kwaliteit van de jeugdwerking van de 
ingestapte clubs merkbaar verbeterd. Een aantal criteria zijn intussen zodanig ingeburgerd dat ze geëvolueerd 
zijn van beoordelingscriteria om punten mee te scoren naar basisvoorwaarden om te kunnen instappen in het 
jeugdsportproject. Het gaat dan bijvoorbeeld over gedragscodes en een minimum aantal trainingssessies per 
week. 
Het nieuwe jeugdsportproject werd opgesplitst in een recreatief en een competitief luik. Clubs die op een van 
de twee categorieën boven de 70% scoren, verdienen een bonus van 10%. Bedoeling is om clubs die sterk 
zijn in slechts één van de twee categorieën, aan te sporen om zich ook voor de andere categorie in te zetten. 
Daarnaast werd er een extra onderdeel ‘Ethisch verantwoord sporten’ geïntroduceerd. Hiermee proberen we 
de clubs te stimuleren om in hun jeugdsportwerking de nodige aandacht te schenken aan ethisch en gezond 
sporten. Bedoeling is dat de beoordelingscriteria in deze categorie de komende jaren telkens strenger 
beoordeeld zullen worden zodat ethisch verantwoord sporten tegen het einde van de beleidsperiode 2017-
2020 bij alle ingestapte clubs is ingeburgerd. 
Verder worden clubs vanaf dit seizoen ook beloond wanneer ze een event organiseren op ‘World Snow Day’ 
(FIS) of tijdens de ‘maand van de sportclub’ (Sport Vlaanderen). 
Ook de vaste waarden zoals de Skicup van Vlaanderen, de Freestyle cup én de freeski cup blijven punten 
opleverden.  
 



Met plezier kan ik jullie melden dat Sport Vlaanderen intussen ons aanvraagdossier voor 2017 heeft 
goedgekeurd waardoor we onze clubs weer een jaar financieel zullen kunnen ondersteunen voor hun 
jeugdwerking. De toegekende subsidie ligt zo’n 20% lager dan in 2016.  
 
Dit is voornamelijk een gevolg van de algemene besparing op de basissubsidies van sportfederaties. Hierdoor 
zijn er meer sportfederaties die een jeugdsportproject hebben ingediend en moeten de beschikbare subsidies 
onder meer federaties verdeeld worden. 
 
Graag bedank ik alle clubs die hebben ingetekend en de clubvertegenwoordigers binnen de commissie voor 
de constructieve manier van samenwerken en hopen wij in de toekomst op jullie positieve inbreng te kunnen 
blijven rekenen. 
 
 

• Opleidingscommissie 
1. Overzicht kaderopleidingen en bijscholingen (sporttechnisch)  
 
o Door VTS georganiseerd ism Sneeuwsport Vlaanderen: 

 
- Sneeuwsport Vlaanderen was in de denkcel ski vertegenwoordigd door Maarten Avonds (KUL), Tom 

Coeckelberghs (TC en DSKO Snowboard), Alain De Greef (voorzitter) en Lode Nolf, Stijn Urkens 
(hogeschool) / Bart De Bie (STC) 

- De directeurs sportkaderopleidingen en de cursusverantwoordelijke werden door Sneeuwsport 
Vlaanderen ingebracht. 

- Sneeuwsport Vlaanderen vaardigde steeds een examinator af voor de theoretische examens (CV Bart 
De Bie samen met Delphine DJ of Gert B). 

- Verschillende lesgevers (zo goed als allen) voor de theoriecursussen werden door Sneeuwsport 
Vlaanderen ingebracht.  

- Aan de theoriecursussen initiator SKI/SNOW namen 96 + 43 + 61  = 200 cursisten deel. Aan de 
theoriecursussen instructeur B SKI/SNOW namen 31 + 7 = 38 cursisten deel. In totaal namen er 238 
cursisten deel aan de theoriecursussen. 

- Op het secretariaat van Sneeuwsport Vlaanderen worden de cursusteksten zo veel mogelijk up-to-date 
gehouden. 

 
 
o Door VTS erkend, door Sneeuwsport Vlaanderen georganiseerd: 

 
Workshops en toelatingsproeven (ski & snowboard samen) 

# Datum  Plaats # Deelnemers # Geslaagden 

1 22/01 Komen, IM 12 8 

2 30/01 Peer, SV 20 7 

3 06/03 Peer, SV 26 12 

4 13/03 Komen, IM 22 15 

5 19/03 Peer, SV 28 10 

6 21/05 Peer, SV 18 7 

7 11/09 Komen, IM 21 10 

8 18/09 Peer, SV 16 5 

9 30/09 Komen, IM 10 5 

10 09/10 Komen, IM 31 20 



11 15/10 Peer, SV 34 25 

12 27/11 Komen, IM 20 12 

13 02/12 Terneuzen 25 9 

14 11/12 Komen, IM 17 7 

     

 50,66 % geslaagde TOTAAL 300 152 
 

* extra toelatingsproeven buitenland door docenten en trainers A ter plaatsen 
 
 
Opleidingscursussen 
 

De gegevens m.b.t. opleidingscursussen zijn gebaseerd op alle cursussen van einde januari 2016 tem Kerst 
2016. 
 
INITIATOR 
 

Balans 2016 praktijkcursus M3 Initiator Ski 

Datum Organisatie Plaats # dlnmrs # 
geslaagden % 

01/02 – 7/02 KUL Faber Hinterglemm 5 4 80 
31/01 – 6/02 UGent Hinterglemm 5 5 100 

Pasen 1 Snowmania Val Di Sole 8 8 100 
Pasen 2 Alpina  Ischgl 5 5 100 
Pasen 2 SkiFriends Passo Tonale 17 12 70,5 
Herfst Kriski Stubai 14 10 71,4 
Herfst SkiFriends Kaprun 24 17 70,8 
Herfst Snowmania Kaprun 8 5 62,5 
Herfst SnowFriends Kaprun 7 2 28,5 

Herfst 
Snowdream/ 
TravelWhite 

Stubai 5 5 100 

Kerst  SkiFriends Les 2 Alpes 9 6 66 
Kerst Snowmania Flachau 4 4 100 

      Totaal   111 83 74,7 

 
 
 
 
 
 
 
 

Balans 2016 praktijkcursus M3 Initiator Snowboard 

Datum Organisatie Plaats # dlnmrs # 
geslaagden % 



1/02 - 7/02 KUL Faber Hinterglemm 9 8 88 
Pasen 1 Snowmania Val Di Sole 10 9 88 
Pasen 2 SkiFriends Passo Tonale 4 2 50 
Pasen 2 Snowblend Les 2 Alpes 7 5 71,4 

Herfst 
Snowmania/ 
SkiFriends 

Kaprun 7 4 57 

Herfst SnowFriends Kaprun 10 7 70 
Kerst Snowmania Flachau 5 5 100 

      Totaal   52 40 77 
 
 
INSTRUCTEUR 
 

Balans 2016 praktijkcursus M3 Instructeur b Ski 

Datum Organisatie Plaats # dlnmrs # 
geslaagden % 

01/02 – 7/02 KUL Faber Hinterglemm 7 5 71 
Pasen 1 Kriski Samnau 10 10 100 
Pasen 2 SkiFriends Les 2 Alpes 9 7 77 

Kerst  SkiFriends Les 2 Alpes 12 10 83 

   
   

Totaal   38 32 84 
 
 

Balans 2016 praktijkcursus M3 Instructeur b Ski 

Datum Organisatie Plaats # dlnmrs # 
geslaagden % 

Pasen 2 SkiFriends Val Di Sole 6 3 50 

      Totaal   6 3 50 
 
 
 
 
 



o Bijscholingen voor sporttechnisch kader: 
 

GEORGANISEERDE BIJSCHOLINGEN SNEEUWSPORT VLAANDEREN 

Datum Onderwerp Locatie 

28/02/16 
Workshop freestyle voor ski en 

snowboard leraren Snow Valley Peer 

16/04/16 Workshop slalom Traceren Ice Mountain Komen 

5/03/16 Workshop slalomzetten Snow Valley Peer 

27/03 - 30/03 Poortrechter Val Thorens FR. 

27/03 - 30/03 Hoofdpoortrechter Val Thorens FR. 

30/04/16 Workshop slalomzetten Ice Mountain Komen 
 

o Bijscholingen voor bestuurlijk en administratief kader 
  

GEORGANISEERDE BIJSCHOLINGEN SNEEUWSPORT VLAANDEREN 

Datum Onderwerp Locatie 

15/02/16 
Wegwijs in verzekeringen en de 
sportclub Huis van de Sport  Berchem 

17/10/16 
Een hedendaags trainersbeleid voor 
je sportclub Huis van de Sport  Berchem 

 
o Bijscholingen voor docenten en gediplomeerde ski & snowboard lesgevers 

  

GEORGANISEERDE BIJSCHOLINGEN SNEEUWSPORT VLAANDEREN 

Datum Onderwerp Locatie 

5/05 - 8/05/16 

Voor Docenten: Perfectioneren 
demo’s, eigen techniek, virage 
moniteur,….  Val Thorens FR. 

14/05-
16/05/16 

Voor gediplomeerden: Verfijnen 
eigen techniek, herhalen demo’s,…. Stubai AU. 

 
 



2  Behaalde resultaten en effectmeting + evaluatie 
 
a. Toelatingsproeven  
SKI & SNOWBOARD: 
   2013: 321 deelnemers  149 geslaagden 46,5% 
   2014: 378 deelnemers  166 geslaagden 44% 
   2015: 424 deelnemers    166 geslaagden 39,15% 
   2016: 300 deelnemers  152 geslaagden 50,66% 
 
Dit seizoen werden 14 binnenlandse toelatingsproeven georganiseerd. Er werd geprobeerd om de locaties zo 
goed mogelijk te spreiden. Het stond de clubs vrij om zelf nog toelatingsproeven aan te vragen, mits ze 
voldoende deelnemers konden garanderen. Aan de toelatingsproeven namen 300 skiërs en snowboarders 
deel. Een daling, hierdoor willen we volgend jaar terug 16 toelatingsproeven organiseren. 
Door de organisatie van voorbereidende workshops op de toelatingsproef, slaagden meer mensen in deze test 
er was er wel een afname in het aantal deelnemers. Bij aanvang van het seizoen 16-17 werd er geopteerd om 
de cursisten de kans te bieden te kiezen tussen het volgen van een workshop gevolgd door een 
toelatingsproef of voor het enkel afleggen van een toelatingsproef. Het aanbieden van de workshop 
voorafgaand aan de toelatingsproeven blijkt sinds 4 seizoenen zijn vruchten af te werpen. Deelnemers 
geraken meer op de hoogte van het vereiste niveau om te kunnen deelnemen aan de praktijkmodule III – 
niveau initiator. Klachten van de deelnemers aangaande hun resultaten op een toelatingsproef blijven uit daar 
het volgen van de workshops dit al kadert. Er zijn zo goed als geen kandidaten die enkel voor toelatingsproef 
kiezen. 
 
Ook in het buitenland werden toelatingsproeven afgenomen n.a.v. praktijkmodules III die er plaatsvonden. 
Deze toelatingsproeven werden zowel door docenten als hiervoor opgeleide trainers A afgenomen. Hieruit zijn 
er 56 geslaagden verder gekomen. 
 
Zoals de vorige jaren wordt de lat vrij hoog gelegd. Dit om te vermijden dat mensen veel geld dienen te 
betalen (naast cursusgeld ook de reis – en verblijfskosten) en zeer weinig kans maken op slagen. Deze 
strenge selectie blijkt nog steeds te werken. Gemiddeld waren er 50,66 % deelnemers geslaagd in de 
toelatingsproef, dit is een sterke stijging in vergelijking met 2015. Het gemiddelde  
 
slaagpercentage over alle praktijkmodule III heen bedraagt 78,56 %. (hierin zit niet de instructeur B 
snowboard, dan zouden we maar op 71 % uitkomen) 
 
b. Opleidingscursussen praktijk 

Opleidingscursussen (module III):  
 
INITIATOR SKI:  2013: 103 deelnemers   74 geslaagden  72%  
    2014: 114 deelnemers  89 geslaagden  78%  
    2015: 135 deelnemers  98 geslaagden  73% 
    2016: 111 deelnemers  83 geslaagden  74% 
 
INSTRUCTEUR SKI:  2014: 29 deelnemers   21 geslaagden  72% 
    2015: 13 deelnemers  10 geslaagden  77% 
    2016: 38 deelnemers  32 geslaagden  84% 
 
INITIATOR SNOWBOARD: 2013: 53 deelnemers   39 geslaagden  73% 
    2014: 51 deelnemers  40 geslaagden  78% 
    2015: 64 deelnemers  49 geslaagden  76% 
    2016: 52 deelnemers  40 geslaagden  77% 
 
INSTRUCTEUR SNOWBOARD: 



      2014: 5 deelnemers    3 geslaagden  60% 
   2015: 7 deelnemers    6 geslaagden  86% 
   2016: 6 deelnemers    3 geslaagden  50% 

 
Het aantal deelnemers op niveau initiator is lichtjes achteruit gegaan! Slagingspercentage blijft tussen de 70% 
en 80%. Op de instructeur ski is er een sterke stijging tov 2015, een verklaring hiervoor kan gezocht worden 
bij de theorie. Men moet eerst module 1 (algemene theorie) van de instructeur b opleiding afgerond hebben 
alvorens men mag starten met module 3 (de praktijk) de deelnemers  beginnen zich hiervan bewust te 
geraken en men bereid zich dan ook beter voor door het algemeen gedeelte tijdig af te leggen.  
 
c. Theoriecursussen 
Afgelopen seizoen werden er 3 opleidingscycli initiator georganiseerd en 1 opleidingscyclus instructeur.  1 
moment werd einde zomervakantie gekozen voor de studenten secundaire en hoger onderwijs. Door 3 
examenmomenten te plannen hadden de cursisten voldoende kans om te studeren en te slagen. In totaal 
waren er ongeveer 214 deelnemers aan de theorielessen.  
De verwerking van de resultaten zal voor 2016 nog vlotter verlopen, omdat er meer en direct overleg gepleegd 
wordt tussen de huidige opleidingsmanager en de VTS. Via de online VTS database moeten de betrokken 
docenten nu zelf hun punten ingeven. Hierin is er nog ruimte voor verbetering, soms duurt het te lang 
vooraleer sommige docenten hun punten ingeven in VOTAS. 
Ze krijgen hiervoor maximum 3 weken de tijd, al wordt er in de praktijk naar 2 weken gestreefd.  
 
d. Technische stages en monitorenbijscholingen 
Er werd er in samenwerking met Kazou een voorbereidende technische stage georganiseerd naar de 
toelatingsproef toe. Maar ook in het binnenland werden enkele technische stages georganiseerd zoals: 
voorbereiding op de toelatingsproef, bijscholing voor monitoren bij touroperators en freestyle clinic, slalom 
traceren. Ook werd er in mei 2016 een buitenlandse bijscholing voor gediplomeerden georganiseerd, deze 
vond plaats te Stubai Oostenrijk. Hier hadden we 28 deelnemers, 2 ski groepen en 1 snowboard groepje. Er 
zijn ook enkele technische stage in samenwerking met onze reisorganisaties gedoceerd door docenten van 
ons. 
 
e. Docentenbijscholingen 
Onze docenten, zowel ski als snowboard en zowel praktijk als theorie, zijn verplicht zich regelmatig bij te 
scholen. Deze stages zijn niet enkel belangrijk om de nieuwe technieken en methodieken onder de knie te 
krijgen. Ze zijn eveneens van belang om als docententeam op “dezelfde lijn” te blijven staan. Zo zijn onze 
docenten in mei 2016 op en 4 daagse bijscholing geweest in Val Thorens. Hier hebben zij de violen gelijk 
gestemd rond demo’s, toelatingsproef, criteria rond praktijkexamens op de niveaus initiator en instructeur . 
Ook is er aan eigen techniek en niveau gewerkt met een Franse ESF Trainer. 
 



3 Algemene conclusie 
 
a. Gevoerde promotie rond sportkaderopleiding (DSKO) 
- aankondiging van workshops en toelatingsproeven, cursusorganisaties en bijscholing via nieuwsbrief 

Sneeuwsport Vlaanderen; 
- aankondiging van workshops en toelatingsproeven, cursusorganisaties en bijscholing via website 

Sneeuwsport Vlaanderen; 
- aankondiging van workshops en toelatingsproeven, cursusorganisaties en bijscholing via facebook 

Sneeuwsport Vlaanderen; 
- promo in brochures van touroperators; 
- posters op de Vlaamse skipistes; 
- aankondiging van cursusorganisaties via sportbrochure Sport Vlaanderen; 

 
 

b. Jaardoelstellingen behaald ifv SWOT analyse 
 
Evaluatie op basis van het opleidingsplan en beleidsplan [2013 – 2016]: 
 
S: Op welke vlakken hebben we onze sterke punten verbetert? 

- cursustekst module 3 voor zowel ski en snowboard werd verder op punt gesteld, aangepast, verbeterd, 
uitgebreid,… 

- technisch niveau en kennis van onze docenten werd hoog gehouden d.m.v. persoonlijke - en 
groepsbijscholingen. 

- er zijn enkele sterke nieuwe docenten bijgekomen 
 
W: Welke zwakke punten hebben we dit jaar verbeterd? 

- inschrijvingen voor workshops en toelatingsproeven verlopen via online systeem op de website van 
sneeuwsport vlaanderen, sinds 2016 ook online betaling mogelijk 

- kort op de bal bij de  opvolging van de afspraken met praktijk en theoriedocenten ivm het doorgeven van 
resultaten, maar kan nog beter 

- de samenwerking met de VTS gebeurt directer, sneller en meer proactief, dit voor het verwerken van de 
resultaten, doorspelen van administratie, oplossen van opleidingsproblemen van verscheidene cursisten 

 
- duidelijke communicatie via alle kanalen van sneeuwsport vlaanderen over de verplichte afwerking van 

module 1 voor men kan/mag starten aan module 3 van de instructeur b opleiding 
 

O: Welke opportuniteiten hebben we dit jaar getracht te benutten? 
- er werd hard gewerkt aan een alternatief opleidingstraject rond Ski en Snowboardleraar, dit profiel zou 

meer aanleunen bij de noden van de sector. Hiernaast zou dan een Trainerstraject uitgewerkt worden 
(Trainer B, trainer A) dat meer zou aanleunen bij de clubwerking. 

 
T: Welke bedreigingen hebben we getracht in te perken? 

- de problematiek rond de internationale erkenning van onze opleidingen blijft actueel en zowel onze 
opleidingsmanager als directeur en voorzitter blijven alert en proactief voor mogelijke ontwikkelingen 
hieromtrent; 

- de problematiek rond concurrerende opleidingsorganen blijft bestaan. Via gerichte en duidelijke 
communicatie proberen we de VTS opleidingen te onderscheiden van de concurrentie. 

 



Zijn de vooropgestelde acties (uit het actieplan) voor het afgelopen jaar behaald? Welke (nog) niet? 
Toelichting? 
 

- de uitwerking van het nieuwe opleidingsstramien staat voor het leraren profiel al ver maar moet nog 
afgerond worden 

- er is werk gemaakt van een algemeen ski en snowboard diploma systeem de SNOW ID, deze is 
voorgesteld aan aal partners, met een positief onthaal, zo goed als al onze partners stappen mee in dit 
verhaal, enkel Ice Mountain en Kriski zijn nog niet mee. 

 
• Snowboardcommissie 

De werking van de commissie verloopt hoofdzakelijk via mail, telefoon en een tweetal bijeenkomsten per jaar. 
Zoals alle jaren, verliepen de meetings in een positieve en constructieve sfeer. De commissie verwelkomt 
Simon Vandepitte als nieuw lid. 
Om een overzicht te creëren van de verschillende freestyle events / wedstrijden en activiteiten, hebben we 
begin dit seizoen de “Freestyle Tour” in het leven geroepen. De lancering van de affiche was pas laat op het 
seizoen. We richten in 2017 op een lancering tijdens de Winterclosing. 
 
Het Vlaams Kampioenschap kende een zelfde concept als vorig jaar: samen met de freeski en één manche in 
iedere indoorbaan. Dit jaar lag de focus op het uitwerken van een concept en een wedstrijd-“naam”. We zijn 
afgestapt van het klassieke “VK Big Air” en evolueerden naar “Hit the Roof” en “Switch the park”. Pogingen om 
de freestyle clubs meer te betrekken en animo te creëren rond de wedstrijden, kwamen traag of niet op gang. 
Dit is een werkpunt naar volgend seizoen. De wedstrijden zelf, telde een gelijkaardig deelnemersveld als vorig 
seizoen: circa 40 riders (ski en snow). We zijn blij met dit aantal en het niveau. Ook werd er ruim ingezet op 
online promo, d.m.v. een trailer en 2 aftermovies. 
Voor volgend seizoen is er nieuw draaiboek met deadlines rond lancering van de wedstrijden, promo, 
contacten met de indoorbanen etc. 
 
Er zijn gesprekken gevoerd met Marc Van Hoof en Roger Renders i.v.m. sponsoring en de omkadering. Na 
het BK 2017 organiseren we een vergadering samen met de clubs. 
Het aantal deelnemers bij de senioren blijft laag. Volgend seizoen moeten we deze groep persoonlijk 
aanspreken en motiveren, de competitielicentie goed duiden en de nadruk leggen op de factor fun. 
 
Op clubniveau blijft het ledenaantal vrij constant en zet de verjonging zich verder door. De trainingen verlopen 
goed en de respons van riders en ouders is positief.  
In Snow Valley is er een wissel van de wacht geweest. Anthony De Coninck neemt de club vanaf nu op 
sleeptouw, geholpen door een paar gemotiveerde ouders. Positief is dat de shapecrew, na gesprekken met de 
club, indoorbaan, de snowboardcommissie en de mensen die met de cat rijden, terug gelanceerd is. Zo kwam 
er recent een nieuwe stelling om in te droppen voor de Big Air. 
  
 
Een nieuwe club de X-brigade in Aspen werd opgestart, de statuten worden spoedig voorgelegd. Christian 
Bruneel zal voorzitter worden en Bart Geerts neemt de leiding over de trainingen op zich. Deze club zal zowel 
snowboard als freeski trainingen aanbieden. Een nauw contact met de andere clubs van ASP wordt 
nagestreefd om aan kruisbestuiving te doen. 
 
Snowjam en het Belgisch kampioenschap verliep gelijkaardig als vorige edities. Het weer stak stokken in de 
wielen. Zo kon de cross eerst niet plaats vinden en werd de Half Pipe een demonstratie wedstrijd. Er viel geen 
groei in het deelnemersaantal op te meten. Voor de editie van 2017 voorzien we een aanpassing: geen Half 
Pipe en Cross meer, focus op Slopestyle en Big Air. Voor beide disciplines voorzien we een Belgian Open en 
een FIS NC. We zijn benieuwd naar de impact van deze maatregel.  
 



De voorbereidingen voor het Belgisch Kampioenschap Freeride kende ook een verandering. Beide partijen 
(snowbite en skibum) zijn opnieuw rond de tafel gaan zitten om zo te komen tot één gezamenlijk BK Freeride 
(ski en snow). Het BK vond onderdak in het Poederbaas Freeride festival, te Val Thorens. 
 
Door de weg naar FIS-wedstrijden in te slaan, is een opfrissing op jureringsniveau noodzakelijk. We schuiven 
Christophe en Simon vooruit om zich in 2017 bij te scholen op de FIS/WST judging clinic. 
 
Om tegemoet te komen aan één van zijn beginselen: de verspreiding van de sport, richt de commissie zich 
nog steeds op social media. Om de sport voldoende en correct naar buiten te brengen hebben we ons gericht 
op duidende artikels m.b.t. de verschillende events en wedstrijden. Het vaste gedeelte op de website: 
snowboard – competitie heeft deze zomer een opfrissing kregen en kan nu beschouwd worden als een 
“wikipedia” van het snowboarden. Om nog korter op de bal te spelen, de mindere goden ook eens in de verf te 
zetten en professioneler uit de hoek te komen; werd een nieuwsbrief voor freestyle opgericht: “Freestyle 
Recap”. De webisodes (ism Private): “Waffles and Hammers”, zijn wegens financiële moeilijkheden, 
afgevoerd. “Spotlight”, een diepte interview met een snowboarder, werd gelanceerd. 
In een drukke maand, is de verslaggeving rond snowboard op onze website goed voor 7000 hits. De recap 
wordt circa 40% geopend, wat uitzonderlijk hoog is voor nieuwsbrieven. 
 
Als commissievoorzitter wil ik nadrukkelijk alle commissieleden bedanken voor hun inbreng. De grootste pluim 
gaat naar de vrijwilligers, de clubs en hun trainers die er wekelijks voor zorgen dat de jeugd op professionele 
wijze kan genieten van de snowboardsport! We plannen eind dit seizoen een teambuilding om hen te 
bedanken voor hun inzet. 
 
Onze doelstellingen voor 2017: 

• Ledenaantal clubs uitbreiden 
• Uitbreiden Freestyle Tour en een groter bereik creëren  
• Blijven inzetten op rapporteren op onze website, social media en de Freestyle Recap 
• Verder inzetten op jeugdwerking 
• Clubs meer betrekken bij wedstrijden van het VK 
• Een (hernieuwde) samenhang creëren tussen alle betrokken partijen van onze sport 
• De nieuwe club lanceren in ASP 
 

 



• Technisch Alpijnse Commissie 
Afgelopen seizoen hebben we verder gewerkt aan het verder professionaliseren van ons wedstrijdcircuit, 
hieronder valt het hoofdstuk opleidingen en technische materie, alsook reglementeringen ed. 
Vooral het hoofdstuk opleidingen is van groot belang voor de toekomst van ons wedstrijdcircuit. Zo heeft men 
als pilootproject bij het BOIC een commissie officials opgericht met als slogan “without officials no sport” ook 
wij zullen we voor het volgende seizoen blijven inzetten op onze officials. 
 
Realisaties & activiteiten tijdens het afgelopen seizoen: 

- Bijscholing traceren  
- Opleiding + stages poortrechters 
- Opleiding + stages +examen TD 
- Doortrekken van de opleidingen naar nationaal vlak => KBSF 
- Vergoeding voor de vrijwilligers 
- Aanpassingen reglement Skicup van Vlaanderen 
- Voorbereiding nationale commissie en coördinatie van het nationaal reglement. 
- Coördinatie & ondersteuning van het wedstrijdcircuit. 
- Adviseren van andere commissies 

 
• Topsportcommissie Snowboard 

Resultaten Elite 
 
Voor onze eliteriders staat sinds de start van de winter 16-17 alles in het teken van het behalen van een quota 
plaats voor de Spelen in 2018. De commissie heeft geen bijkomende regels opgelegd. Elke rider die een 
quota spot afdwingt op de internationale lijst mag die plaats ook zelf invullen. Riders die naar Pyongchang 
willen gaan moeten Top 40 staan op de Olympic Quota List (OQL). Deze lijst maakt een optelsom van de 4 
beste World Cup Big Air resultaten + alle World Cup Slopestyle resultaten + resultaat WK Big Air + resultaat 
WK Slopestyle, met een maximum van 4 riders per land, in de periode vanaf augustus 2016 tot en met januari 
2018.  
 
Seppe Smits had in 2016 zijn sterkste vorm terug te pakken. Op technisch vlak ging hij nog een stap vooruit 
en beschikt hij met de backside triple 1440 nu over de tricks die nodig zijn om altijd en overal finales te 
behalen. Getuige daarvan volgend palmares in 2016: 

• World Cup Big Air Boston  finale, 4de 
• World Cup Big Air Quebecq  finale, 6de 
• World Cup Slopestyle Bokwang  finale, 2de 
• World Cup Big Air Milaan  finale, 2de 
• World Cup Big Air Mönchengladbach finale, 5de 

 
Ook Sebbe De Buck kreeg meer regelmaat in zijn prestaties. 

• World Cup Big Air Quebec  finale, 10de 
• World Cup Big Air Milaan,   finale, 8ste 
• World Cup Big Air Alpensia,   halve finale, 16de 
• World Cup Big Air Mönchengladbach,  finale, 8ste 

 



Seppe en Sebbe staan momenteel respectievelijk 3de en 9de op de Olympic Quota List. Zekerheid over 
deelname aan de Spelen in 2018 lijkt binnen handbereik. 
Minder positief nieuws kwam er van Loranne Smans die zich in november 2016 blesseerde aan het hoofd. 
Na een vrij lange revalidatie leken haar kansen om de Spelen te halen nog realistisch, tot ze in februari 2017 
opnieuw ten val kwam in Quebec en haar voorste kruisband scheurde. De Spelen lijken voor haar niet meer 
haalbaar. Eerste piekmoment wordt het WK van 2019. 
 
 
Topsportschool 
 
Tijdens het snowboard debat in mei besliste de Topsportcommissie dat Jules De Sloover voldeed aan de 
instapvoorwaarden voor de topsportschool. Momenteel zitten volgende jongeren in ons 
ontwikkelingsprogramma: 
Joewen Frijns, Stef Vandeweyer, Ilias Van Hoof, Dennis Van Hoeij, Manon Suffys, Mattice Smans en Jules De 
Sloover. 
Vooral Stef Vandeweyer staat niet ver van een doorbraak bij de elite. 
 
Dank aan: onze RvB voor het vertrouwen, de topsportafdeling van Sport Vlaanderen voor de 
werkingsmiddelen en trainerssubsidies, aan de trainers (Maarten Avonds, Childeric Bogaert, Kevin Bronckaers 
en Jean-Valère Demard) en vooral naar onze riders! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skiërs en Snowboarders in Vlaanderen 
 



Eind augustus 2016 hebben we in Vlaanderen 17 ski/snowboardclubs die erkend zijn door Sneeuwsport 
Vlaanderen (SVl) en de Koninklijke Belgische Skifederatie (KBSF). Dit is een statusquo als we dit met 2015 
vergelijken. 
 

• Ledenlijst 
! Airborne Freeskiteam vzw 
! Airness Ride your style 
! Antwerp Ski Team vzw 
! Aspen Racing Team vzw 
! Brussels Ski Team 
! Freestyle Team Snow Valley 
! Ice Mountain Racing Team vzw 
! Kon. Skiclub Zondal vzw 
! Skibum vzw 
! Skiclub Casablanca 
! Skiclub Snow Valley vzw 
! Skidôme Ski Team 
! Ski-Pro Club vzw 
! Snowspirit vzw 
! Sporty Ski & Snowboard 
! Travel White Club vzw 
! vzw Snowports 
! Yeti Ski & Snowboard vzw 

 
• Ledenanalyse 

Evolutie 

  
Leeftijd en geslacht 2016 

• Ongeveer 30% van ons leden zijn jonger dan 19 jaar.  
• 7,5% van ons leden bevinden zich in de groep +55-jarigen. 
• De verhouding tussen mannen en vrouwen is ongeveer 70/30. 



 
 

Disciplines 
De meest gekozen sportdiscipline is het alpijns skiën. 53% van de jeugdleden doen ook regelmatig mee aan 
competities in de betreffende discipline. 24% van zij die alpijns skiën doen dit op competitief niveau. Voor 
freestyle is dit 64%, voor snowboard 29%. 22% van ons leden is LO- of VTS-gediplomeerd. 

U06 36  18-35 615 
Alpijns Skiën 30  Alpijns Skiën 447 
Snowboard 6  Freestyle Skiën 25 

U08 51  Snowboard 143 
Alpijns Skiën 48  35+ 621 
Snowboard 3  Alpijns Skiën 569 

U10 79  Freestyle Skiën 3 
Alpijns Skiën 77  Snowboard 49 
Snowboard 2  55+ 148 

U12 99  Alpijns Skiën 142 
Alpijns Skiën 90  Freestyle Skiën 2 
Freestyle 

Skiën 1 
 

Snowboard 4 
Snowboard 8    

U14 92    
Alpijns Skiën 66    
Freestyle 

Skiën 3 
 

  
Snowboard 23    

U18 236    
Alpijns Skiën 177  
Freestyle 

Skiën 10 
 

Snowboard 49  
 



Provincie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Media 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 

 
 



Sociale Media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 
 
 

Financieel 
 



• Ledenbijdrage 
 Individueel Gezin (3+ personen) 
Basic Safe Snow € 34.00 € 89.00 
Snow Omnium € 68.00 € 178.00 
Competitielicentie BSS € 20.00  
Competitielicentie SO € 55.00  
Lerarenaansprakelijkheid (vrijwilliger)  Gratis met VTS diploma 

€ 20.00 zonder erkend diploma 
 

Lerarenaansprakelijkheid (professioneel)  € 33.00 Initiator 
€ 59.00 Instructeur/Trainer B & 
A 
€ 65.00 Trainer A EU-
inschaling 

 

 
• Balans  

 

 
 
 
 
  

Jeugdsportfonds 
 



Het jeugdsportfonds van Sneeuwsport Vlaanderen verdeelde in 2016 voor 18439.18 euro aan ondersteuning 
voor de uitbouw van de jeugdwerking binnen de clubs. De verdeling gebeurde obv onderstaande tabel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOOD GOVERNANCE 
 

Club Behaalde punten Subsidiëring 
Skiclub Casablanca  € 1776.95 
Aspen Racing Team  € 2878.26 

Snow Valley Racing Team  € 3106.58 
Ice Mountain Racing Team  € 3660.42 

Skiclub Zondal  € 3942.64 
Airborne Freeskiteam  € 1627.56 
Antwerpen Skiteam  € 1446.77 



Hieronder zijn aanbevelingen aangereikt die naast de algemeen geldende wettelijke bepalingen, meer 

specifiek die van het verenigingsrecht (zoals neergelegd in het Burgerlijk Wetboek) elementaire bouwstenen 

vormen voor Goed Sportbestuur. Deze aanbevelingen zijn in het belang van de organisatie. Door deze 

publicatie, de opvolgende beraadslaging en besluitvorming kan binnen de sportorganisatie zichtbaar worden 

gemaakt hoe de naleving van de aanbevelingen transparant is verankerd binnen die organisatie. Als dit niet of 

gedeeltelijk het geval is kan gemotiveerd worden aangegeven waarom is afgeweken. 

 
• Eenheid van beleid, organisatie en structuur 

Het bestuur zorgt voor eenheid binnen de organisatie door eenheid in beleid, organisatie en structuur. Het 

bestuur straalt dit uit en leeft dit na. Het zorgt hiermee voor maximale transparantie en voorspelbaarheid van 

de organisatie. Daarbij zorgt het bestuur dat (best-practices): 

 

1. Een door de AV aanvaard en goedgekeurd meerjarenbeleidsplan en een verantwoorde en 

gemotiveerde begroting zijn opgesteld die leidend en sturend zijn voor de organisatie. Het plan en de 

begroting voldoen aan de criteria die eventuele subsidieverstrekkers hieraan stellen. In het 

meerjarenplan, waarin de missie, visie en strategie van de organisatie zijn verwoord, worden in ieder 

geval die kernpunten uitgewerkt die van belang zijn voor het voortbestaan van de organisatie. Afgeleid 

van het meerjarenplan en de begroting worden jaarplannen en begrotingen opgesteld die leidend en 

sturend zijn voor de organisatie, verplichtend voor het bestuur en op basis waarvan ter bewaking van 

de voortgang periodiek managementrapportages worden opgesteld. 

2. De organisatie binnen haar grenzen geen zelfstandige of autonome geledingen kent die eigen beleid 

(kunnen) bepalen dat kan afwijken van het door de AV vastgestelde beleid. 

3. De belangrijkste belanghebbenden van de sportfederatie, de sportbeoefenaren, bij de vaststelling van 

de stemverhoudingen in de AV zoveel mogelijk evenredig of getrapt worden vertegenwoordigd. 

4. Als voor een goede beoefening van de sport medewerking vereist is van aanbieders van 

sportfaciliteiten of andere commerciële partijen, deze zoveel mogelijk buiten de formele 

besluitvormingsstructuur van de federatie worden gehouden. 

 

• FINANCIEEL STATUUT 
Het bestuur zorgt dat zij een goed financieel beleid en een passende administratieve organisatie voert. 

Eén van de meest kwetsbare elementen in elke organisatie is een (correct) financieel beheer. Voor de 

organisatie, haar leden, subsidiegevers en voor de buitenwereld moet maximale transparantie worden 

nagestreefd. 

Daarbij zorgt het bestuur dat (best-pratices): 

 

1. De organisatie de AV een geconsolideerde balans en jaarrekening voorlegt.  

2. Een verantwoord vermogensbeheer voert in overeenstemming met de doelstellingen van de 

organisatie.  

3. Het bestuur voorafgaand aan het aangaan van voor de organisatie belangrijke en grote verplichtingen 

een adequate risicoanalyse uitvoert. Deze analyse moet het voorleggen aan de AV of een door de AV 



gemandateerde commissie, in het geval het gaat om verplichtingen die statutair zijn onderworpen aan 

de goedkeuring van de AV.  

4. De organisatie een externe accountant heeft die door AV, op voordracht van het bestuur, wordt 

benoemd. Het bestuur zorgt ervoor dat het jaarlijks met de accountant overlegt.  

5. De organisatie zorgdraagt voor een goed beheer van aansprakelijkheidsrisico’s van deelnemers 

(vrijwilligers, sporters, trainers e.d.) en van andere sportorganisaties verlangt dat ook door hen het 

nodige wordt gedaan aan het beheer van deze risico’s. 

 

• BESTURINGSMODEL 
Het bestuur stelt duidelijk vast op welke manier de organisatie bestuurd wordt. De opvattingen over de 

verdeling van taken en bevoegdheden tussen een bestuur en directie worden in zogeheten 

'besturingsmodellen' vastgelegd. De rolverdeling, de benoeming en de zittingstermijn, inclusief rooster van 

aftreden, behoren transparant en compleet omschreven te zijn. Daarbij zorgt het bestuur dat (best-practices):  

 

1. Dit besturingsmodel een duidelijk onderscheid maakt tussen bestuurlijke, beleidsmatige, 

toezichthoudende en ondersteunende (uitvoerende) taken.  

2. Op basis van dat besturingsmodel een bestuursprofiel en een competentieprofiel per bestuursfunctie 

worden vastgesteld. Deze profielen worden ter goedkeuring aan de AV voorgelegd en openbaar 

gemaakt. Dit maakt de zoektocht naar bestuurskandidaten eenvoudiger en concreter gericht op de 

‘best match’.  

3. Op het gebied van besluitvorming, zowel voor wat betreft de AV als het bestuur, een bewuste keuze 

wordt gemaakt ten aanzien van mogelijk gewenste quorum-eisen. 

 
• GEDRAGSCODE BESTUUR 

Het bestuur stelt een gedragscode vast waaraan bestuursleden zich in hun handelen (moeten) houden 

 
 

• TRANSPARANTIE 
Het bestuur vergadert volgens een jaarlijks vastgesteld schema en is transparant over de agenda en 

bestuursbesluiten die de ALV aangaan. Slechts in gemotiveerde uitzonderingsgevallen kunnen er klemmende 

redenen van privacy of discretie zijn om niet volledig transparant te zijn. 

 

 


