
Beleidsplan 2017-2020 

Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB  



1. INLEIDING   



 
Dit beleidsplan is tot stand gekomen met de hulp van de commissies, 
het personeel en de Raad van Bestuur van de Vlaamse 
Zaalvoetbalbond.  
 
De federatie wil met dit beleidsplan aangeven in welke richting de 
VZVB de komende 4 jaar wil verder gaan en waar de prioriteiten 
liggen. De federatie wil dat de continuïteit van de goede werking 
gegarandeerd blijft en zal zich blijven inzetten om zaalvoetbal verder 
op de kaart te zetten binnen de Vlaamse sportwereld.  

 

Voorwoord 



Missie  

De Vlaamse Zaalvoetbalbond vzw wil met zijn aanbod van 

recreatieve competitievormen zoveel mogelijk mensen 

aanspreken en motiveren voor de zaalvoetbalsport. Door 

sportievelingen de kans te bieden zich te ontplooien binnen 

deze teamsport, trachten we een meerwaarde te zijn in de 

sociale, culturele en sportieve ontwikkeling van een 

individu. 

 

 



Gegevensverzameling  
Enquête clubs + 

Interne bevraging  Gegevensanalyse  

Hoe is het beleid tot stand gekomen? 

Doelstellingen 
formuleren  

Goedkeuring RVB  
Finaal beleidsplan 

2017-2020 



 
 

 

Organogram 

Belgische Zaalvoetbalbond  
BZVB 

Vlaamse Zaalvoetbalbond 
VZVB 

Ligue Francophone de 
football en Salle  

Algemene vergadering der provinciale afdelingen  

Raad van bestuur  

Provinciale afdelingen:  
- Provinciale afdeling Antwerpen  
- Provinciale afdeling Limburg 
- Provinciale afdeling Vlaams-Brabant  
- Provinciale afdeling West-Vlaanderen  
- Provinciale afdeling Oost-Vlaanderen  

 
Commissies: 
- Vlaamse Jeugd, technische en 
   organisatiecommissie (V.J.T.O.C.)  
- Vlaamse Marketingcommissie (V.M.C.) 
- Vlaamse Medische commissie (V.Med.C.) 
- Vlaamse Scheidsrechtercommissie (V.S.C.) 
- Vlaamse Studiecommissie (V.St.C.) 
 



Gegevensverzameling 
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2. Opmaak doelstellingen  

       Strategische doelstellingen = op lange termijn 

Operationele doelstellingen = op korte termijn  

Acties = Manieren om doelstellingen te bereiken.  



1. Organiseren van recreatieve sportbeoefening of competitiegerichte 

recreatieve sportbeoefening per provincie 

 2. Organiseren van kaderopleidingen en bijscholingen 

 3. Begeleiding van aangesloten Clubs  

 4. Informatieplicht  

 5. Promoten van aangeboden sporttak   

Basisopdrachten  



    1. Organiseren van recreatieve sportbeoefening of 

 competitiegerichte recreatieve sportbeoefening per provincie 

                 

SD2. De VZVB wil tegen 2020 zijn aanwezigheid in het recreatief 
         voetbal verhogen met 25% t.o.v. 2016. 
                  Vanaf 2017 sluit er 2jaarlijks 1 extra liga aan bij de VZVB.  
                  Tegen eind 2020 zijn er in elke provincie minsten 3 aangesloten liga’s.  

 

SD3. Tegen eind 2020 heeft de VZVB minstens 3 
          sponsorcontracten. 
                Eind juni 2017 beschikt de VZVB over een vernieuwd sponsordossier.  
                 Tegen eind 2020 zijn de reeds aangesloten sponsors nog steeds aanwezig.  
                 Vanaf 2017 worden er elk jaar minstens 10 bedrijven aangeschreven. 

   SD1. Tegen eind 2020 is het aantal leden, via een  jaarlijkse 
            stijging, gestegen met 2%.  
                    Tegen eind 2020 is er een stijging van 10% in het aantal damesploegen. 
                    Tegen 2020 is het aantal ploegen in de jeugdcompetitie gestegen met 40%. 



 2. Organiseren van kaderopleidingen en bijscholingen 

                  
                 SD4. Tegen eind 2020 heeft 24% van de clubs tijdens de  
                                   beleidsperiode 2017-2020 een bijscholing gevolgd.  
                                        Vanaf 2017 wordt er jaarlijks door minsten 6% van de clubs een 
                                        bijscholing gevolgd. 
                                        Tegen 2020 heeft de VZVB zelf minstens 1 bijscholing georganiseerd.  
 

                 

                  
                  
                   
                   
                 SD5. Tegen eind 2020 is er een stijging van 8% in het aantal 
                           gediplomeerde trainers.  
                                         Vanaf 2017 nemen er jaarlijks minimum 10 personen, aangesloten bij de 
                                         VZVB, deel aan de initiator cursus indoorvoetbal. 
                                         Vanaf 2017 is er jaarlijks een doorstroom van geslaagde initiators naar de 
                                         instructeur B cursus. 
 

 
 

                 

                  
                  
                   
                 SD6. Tegen eind 2020 is het aantal scheidsrechters gestegen met 
                           8%. 
                                         Vanaf 2017 is er jaarlijks een toename van ± 8 scheidsrechters. 
                                         Tegen eind 2020 is de gemiddelde leeftijd van de scheidsrechters  met 
                                         10% gedaald.  
 

 
 

                 



 3. Begeleiding van de aangesloten clubs 

                  
                 
                SD7. Eind 2020 geeft 80% van de clubs aan over voldoende 
                over voldoende begeleiding te beschikken op sporttechnisch vlak 
                                     Vanaf 2017 verschijnt op de nieuwe website maandelijks  1  
                                     voorbeeldtraining. 
                                     Tegen eind 2020 geeft 75% van de clubs aan op de hoogte te zijn van 
                                     mogelijke sporttechnische opleidingen.  
 

                 

                  
                  
                   
                 SD8. Eind 2020 geeft 80% van de clubs aan tevreden te zijn over 
                          de administratieve begeleiding  
                               Tegen eind 2020 moeten de hoofdadministratieve zaken hoofdzakelijk via   

                                          elektronische weg kunnen verlopen.  
                                         Tegen eind 2017 beschikt de website over een algemene FAQ. 

 
 

                 



 4. Informatieplicht  

   
                    
                    
                  SD9. Tegen eind 2020 zal de betrokkenheid van de leden en 
                             clubs bij de federatie vergroot zijn.  
                                            In 2017 is de nieuwe website gepubliceerd. 
                                            In 2018 geeft 80% van de clubs aan over voldoende informatie te 
                                            beschikken.  
                                            Vanaf 2017 wordt er jaarlijks een Enquête afgenomen bij de clubs. 
 
 
 

                 
2 

   
                   SD10. Tegen eind 2020 scoort de tevredenheid over externe en  
                   interne communicatie boven de 80%.  
                                           Tegen eind 2020 gebeurt 3/4de van de externe communicatie op een 
                                           elektronische manier.  
                                           Vragen van clubs en leden worden binnen de 2 werkdagen beantwoord.  

                 



 5. Promoten van aangeboden sporttak   

   
                   SD11.Tegen eind 2020 is er een maximale drop-out van 8% t.o.v  
                   aantal leden in 2016.  
                                           Jaarlijks is er een maximale drop-out van 2% t.o.v. 2016. 
 

                 

   
                    
                    
                      
                    SD12.Tegen 2020 bereikt de federatie haar leden en clubs op 
                               een crossmediale manier.                               
                                             Vanaf 2017 is er jaarlijks een toename van 15% in het aantal bezoekers 
                                             van de website. 
                                             Tegen eind 2020 heeft de facebookpagina meer dan 4000 volgers. 
 
 
 
 

                 

   
                    
                    
                      
                    SD13.Tegen eind 2020 is er een stijging in het aantal 
                     sportpromotionele evenementen georganiseerd door clubs. 
                                             Tegen 2018 geeft 70% van de clubs aan dat zij voldoende worden 
                                             ondersteund voor het organiseren van evenementen. 
                                             Tegen eind 2018 beschikt de federatie over een promotiestrategie. 
 
 
 
 

                 



 

Enkele acties die zullen worden uitgevoerd tijdens beleidsplan 2017-2020: 

 
 Doelgroeptornooien organiseren 

 Onderzoek voeren naar tevredenheid liga’s + verspreiding in België 

 Mogelijkheden bijscholingen externe partners op website bekend maken.  

 Promotiecampagne opstellen voor initiator en instructeur B opleiding indoorvoetbal.  

 Enquête bij clubs afnemen naar interesse bijscholingen en opleidingen.  

 Nieuwe website publiek maken + promoten.  

 Online kalender publiceren met activiteiten .  

 Onderzoek voeren naar mogelijkheden digitalisering administratieve zaken.  

 

 

Acties   



Vlaamse Zaalvoetbalbond vzw 
info@vlaamsezaalvoetbalbond.com 

016/44.77.94 

Vragen of feedback, laat ons iets weten!    


