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1. Voorwoord
Als actief lid van het planningsteam geloof ik sterk in het beleidsplan 2021-2024, het is een
ambitieus maar realistisch project. De schermsport is een unique selling point dat we in het
komende beleidsplan willen uitspelen om onze federatie te laten groeien. De nodige
samenwerking tussen alle niveaus staat hier centraal!
We willen onze basis verbreden door enerzijds nieuwe doelgroepen aan te spreken en anderzijds
initiatieven op te starten waarbij we een samenwerking van een specifieke doelgroep tussen clubs
willen stimuleren.
Zo brachten we in 2020 het schermen terug naar de Vlaamse scholen, een belangrijk project om
jongeren reeds op vroege leeftijd te laten kennismaken met onze mooie sport. Daar waar jongeren
in het verleden eerder toevallig in een club terecht kwamen, willen we deze werking in de toekomst
meer en meer gaan structuren om de nodige instroom te kunnen verzekeren.
Daarnaast willen we vanuit de federatie andere doelgroepen stimuleren en ondersteunen om een
netwerk op te starten waarin de nodige kennis gedeeld kan worden. Zo zal de federatie in het
nieuwe beleidsplan ook een aantal recreatieve ontmoetingen organiseren waar ruimte zal zijn voor
opleiding en ondersteuning.
Communicatie, promotie, groeien, kwaliteit en professionalisme zijn maar enkele kernwoorden die
ons hierbij kunnen helpen.

2. Inleiding
Om het beleidsplan vorm te geven werk gekozen voor een gestructureerde en stapsgewijze
aanpak. Er werd een team samengesteld dat op regelmatige basis samenkwam om het nieuwe
beleidsplan zo optimaal mogelijk voor te bereiden.
Dit ging gepaard met een grondige analyse van de eigen werking en de resultaten van de afgelopen
vier jaar. We evalueerden de positie van de federatie binnen het sportlandschap in Vlaanderen en
vroegen een aantal stakeholders naar hun bezorgdheden. Met deze gegevens gingen we aan de
slag om onze doelen te bepalen voor de komende beleidsperiode.
We koppelden dan ook de missie van de federatie aan de strategische doelstellingen waar we de
komende jaren op zullen focussen. Dit werd opgedeeld in concrete richtlijnen en actiepunten
waarmee we aan de slag gaan.
Het planningsteam is erin geslaagd een duidelijk kader op te stellen met heel concrete
doelenstellingen. Het beleidsplan is opgedeeld in drie grote pijlers: Vormen, stimuleren en boeien.
Voor elke pijler zijn er verschillende doelstellingen bepaald. De basiswerking is verder aangevuld
met 4 beleidsfocussen die elk afzonderlijk zijn ingediend bij Sport Vlaanderen.
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3. Procesbeschrijving
3.1.Proces
Fase
Fase 1

Inhoud

Deadline

Aanduiden leden beleidsplanningsteam:
Samenstelling van een compact begeleidingsteam dat maandelijks
intensief vergadert, bestaande uit leden van de staf, de DSKO en de
voorzitter van de federatie.
●

Aangevuld met een focusgroep uit Arbitrage, trainers, recreatieve &
internationaal competitieve schermers voor externe raadpleging.

●

Billateraal gesprek VSF & Sport Vlaanderen inplannen

Fase 2

Missie & Visie

Fase 3

Gegevensanalyse (zelfevaluatie, stakeholdersanalyse, omgevingsanalyse):

16/09/2019

14/11/2019

●

DEPEST – SWOT analyse staf/RvB

●

POWERSWOT

●

Stakeholdersanalyse

31/10/2019
14/11/2019
12/12/2019

Deze gegevens worden geanalyseerd om te komen tot een
gegevensanalyse in januari 2020

22/01/2020

Fase 4

Formuleren KPI’s – Strategische Doelstellingen

22/01/2020

Fase 5

Formuleren Operationele Doelstellingen

12/03/2020

Fase 6

Strategie (acties + planning): WIE & WANNEER

25/05/2020

Fase 7

Beleidsplan aftoetsten bij de RvB

7/07/2020

Afronding & budgetten

3/08/2020

Fase 8

Aftoetsen met de dossierbeheerder

07/08/2020

Fase 9

Verwerken feedback
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3.2.

Planningsteam

Voor het opstellen van het beleidsplan 2017-2020 werd er nauw samengewerkt binnen de staf. Tijdens de afgelopen beleidsperiode vond er echter een
reorganisatie plaats van zowel de staf als de RvB. Dit maakt dat een deel van het huidige planningsteam (staf) voor de eerste maal deelnam in het opstellen van
een beleidsplan. Zij kiezen echter resoluut om de ingeslagen weg van de laatste twee jaar verder te zetten. Meer focussen op een transparantere samenwerking
tussen staf, raad van bestuur en alle stakeholders.
Er werd gekozen voor een compact planningsteam met allemaal ‘werkers’, o.l.v. een procescoördinator. Het beleidsteam kon terecht bij een aantal
vertegenwoordigers van specifieke doelgroepen/experten (arbitrage, trainers, schermers) die gericht gevraagd werden voor medewerking op voorhand.
Verder zijn er enerzijds de geïnteresseerden (bijvoorbeeld RvB, staf Topsport) die op de hoogte gehouden worden van de vorderingen en eventueel input willen
geven maar niet de mogelijkheid zien van een intensief engagement. Anderzijds zijn er de respondenten van de stakeholdersanalyse die als focusgroep dienen
in de verdere ontwikkeling van het beleidsplan.

Mathias Huybens

Brecht Stevens

Tijl Rimbaut

Anneke Daems

Erik Swennen

Sportief Coördinator VSB

Administratief
medewerker VSB

Verantwoordelijke
Sportkaderopleidingen
VSB

Voorzitter VSB
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4. Missie en Visie
4.1.

Missie

De VSB wil het schermen in al zijn facetten promoten, door het begeleiden, ondersteunen en
vormen van kwalitatieve en gezonde clubs. Hierbij geven we de nodige aandacht aan het
welzijn van de medewerkers, vrijwilligers van de clubs, de VSB, en alle partners die bijdragen
tot
een
verrijking
van
de
schermsport.
De VSB beoogt hiermee dat de sportende leden op gezonde wijze levenslang actief kunnen
zijn binnen het schermen, en dat op elk niveau - recreatief, competitief en topsport.

4.2.

Visie

De VSB wil er blijvend toe bijdragen dat het aanbod en het aantal bereikte schermers,
medewerkers & vrijwilligers kan blijven groeien. Het is dan ook onze ultieme ambitie en
beleidsuitdaging om iedere functie binnen een clubwerking op een duurzame manier te
ondersteunen zodat enerzijds onze schermclubs autonoom ￼kunnen blijven werken en verder
professionaliseren en anderzijds de interesse gewekt wordt voor het opstarten van nieuwe
clubs.
Om deze groei te ondersteunen is de nodige kwaliteit en professionalisme noodzakelijk, zowel
op recreatief als competitief niveau.
Door de nodige profilering, promotie en communicatieve acties wil de Vlaamse schermbond
nieuwe potentiële leden in contact brengen met onze clubs en hen aanzetten tot een
langdurige betrokkenheid binnen de ￼schermsport.
Binnen het komende beleidsplan zal VSB dan ook staan voor het Vormen, het Stimuleren en
het Boeien van al onze belanghebbenden binnen de Vlaamse Schermbond.
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5. Gegevensverzameling
5.1.

Intern

5.1.1. Organisatiebeschrijving
Organogram VSB

Bestuur VSB
Algemene vergadering
Directie comité (DC)

23 schermclubs
Commissies VSB

Staf basiswerking
Mathias Huybens (DC)
Brecht Stevens
Tijl Rimbaut
TBD

➢
➢
➢
➢

Medische en etische
Tucht en geschillen
Geschiedkundige
Topsport

Staf topsportwerking
Koen Van buggenhout (DC)
Paul Corteyn
TBD

Commissies KBFS

➢
➢
➢
➢

Nationale wedstrijd
Nationale arbitrage
Nationale topsport
Fencing evolution
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Raad van Bestuur1
Voorzitter

Erik Swennen

Secretaris – Generaal

Peter Scheurwegen

Schatbewaarder

Tbd

Bestuurslid

Kristof De Lamper

Bestuurslid

Alain Thielemans

Bestuurslid

Joram Maes

Bestuurslid

Pieter Van Laere

Personeel basiswerking
Administratief

Tijl Rimbaut

Administratie en financiën

medewerker

Tijl.rimbaut@vlaamseschermbond.be

Communicatie

+32 470/44 73 13

BF jeugdsport

Mathias Huybens

Algemene coördinatie
basiswerking & beleid

Directeur algemene
werking

mathias.huybens@vlaamseschermbond.be
+32 474/58 87 55

Sportief medewerker

Sporttechnisch
medewerker

Brecht Stevens

BF Schermen op school

brecht.stevens@vlaamseschermbond.be

BF laserschermen

+32 494/58 69 48

Sportkaderopleiding (DSKO)

TBD

Floret en degen werking
Jeugd en
volwassenenwerking
BF instroom

Personeel topsport
Directeur
Topsport

Koen Van Buggenhout

Algemene coördinatie
koen.vanbuggenhout@vlaamseschermbond.be topsportwerking & beleid

Hoofdcoach

Paul Corteyn

paul.corteyn@vlaamseschermbond.be
Jeugdcoach

Tbc

Trainer Elite & beloften
sabelwerking

Trainer Topsportschool &
uitstroom

1

De leden van de raad van bestuur werden verkozen op de algemene vergadering van 03/03/2020 en zijn verkozen
voor een bestuursperiode van vier jaar.
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DSKO
DSKO Schermen
Brecht Stevens
Verantwoordelijke
brecht.stevens@vlaamseschermbond.be
Sportkaderopleiding
+32 494/58 69 48
VSB

Beleid en organisatie
sportkaderopleiding
Administratieve
ondersteuning

Commissies
Topsportcommissie

Koen Van Buggenhout

koen.vanbuggenhout@vlaamseschermbon
d.be

Medische & ethische
commissie

Vertrouwenspersoon federatie:
Tijl Rimbaut

Uitzetten van het Vlaamse
topsportbeleid.
Verdedigen van de belangen
binnen de nationale
topsportcommissie.
Toezicht op naleving van
Gezond & Ethisch sporten.

Tijl.rimbaut@vlaamseschermbond.be
+32 470/44 73 13
Tucht & geschillen commissie

Eric Feyen
feyen.eric1@skynet.be

Het tuchtreglement toepassen
en indien nodig aanpassen.
Ontvankelijkheid van een
klacht beoordelen.

Geschiedkundige
commissie

info@vlaamseschermbond.be

7

Verwerking van de rijke
geschiedenis binnen de
Belgische schermsport

KBFS
Nationale
Topsportcommissie

Koen Van Buggenhout

Opmaken & voorleggen
koen.vanbuggenhout@vlaamseschermbond.be van een
selectiereglement
Beheren van de
internationale selecties
Coördinatie nationale
topsporttrainingen

Nationale Arbitrage
commissie

Voorzitter Nancy van Bergen
arbitrage@fencing-belgium.be

Basisvorming
toekomstige
scheidsrechters
optimaliseren &
faciliteren
Het beroep van
scheidsrechter promoten

Nationale
wedstrijdcommissie

Peter Scheurwegen
peter.scheurwegen@telenet.be

Opstellen van een
reglement voor de
nationale
kampioenschappen
De kalender van de
nationale wedstrijden
coördineren & beheren
Opstellen van de
materiaalnormen
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5.1.2. Verschillen tussen de oude & huidige werking
Een belangrijk verschil tussen de vorige en de huidige werking is het sleutelwoord
communicatie. Tijdens de afgelopen 2 jaar heeft de federatie hier enorm op ingezet. Zowel de
interne communicatie tussen de RvB en het personeel/DSKO alsook tussen de RvB en de leden
van de algemene vergadering. Zo was de komst van het nieuwe ledenbeheersysteem
OPHARDT een schot in de roos. Ook de maandelijkse vergaderingen tussen de RvB en het
personeel werpen zijn vruchten af. De visies & verwachtingen worden op deze manier steeds
beter op elkaar afgestemd. Goed rekening houdende met het feit dat het aantal VTE’s gedaald
is.
Daarnaast is ook de externe communicatie uitermate belangrijk. Meer en meer weet de VSB
zijn plaats te veroveren binnen het Vlaamse sportlandschap en komt er een betere
samenwerking op gang met verscheidene externe partners. We merken dat de sport aan
populariteit wint en een grotere bekendheid verwerft bij het grote publiek.
Een verbeterde samenwerking met de Waalse schermkoepel leidde tijdens afgelopen
beleidsperiode tot het opstarten van nationale commissies die ervoor moeten zorgen dat het
gamma binnen de schermsport zo breed mogelijk verspreid wordt en er geen conflicten
kunnen ontstaan tussen Vlaamse & Waalse organisaties.
Bovenstaande wil de VSB graag verderzetten binnen het nieuwe beleidsplan. Nieuwe
projecten, sociale media, promotiecampagnes en een vernieuwing van het interne
communicatiesysteem moeten hiertoe bijdragen.
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5.1.3. Verworvenheden en evaluaties van voorbije
beleidsnota
Een grondige evaluatie van het beleidsplan 2017-2020 brengt ons tot de volgende
vaststellingen:
Streefcijfers bleken vaak niet realistisch te zijn. Vaak te mathematisch opgesteld zonder
doorzicht in de verbanden van de werking.
I.f.v. het nieuwe beleidsplan zou het effect van groei versus dropout o.b.v. promotionele
activiteiten en beleidsacties in kaart gebracht moeten worden.
Tijd & middelen moeten beter verdeeld worden. Zowel op financieel vlak als t.o.v. de workload
van het personeel. Het personeel moet kunnen anticiperen op opportuniteiten of ingrijpende
veranderingen binnen de beleidsperiode.
Tijdens de afgelopen beleidsperiode konden we twee nieuwe clubs verwelkomen. De
opgedane kennis moet in de komende beleidsperiode gebruikt worden om nieuwe clubs op te
starten.
We stellen best aparte strategische doelstellingen op voor enerzijds het opleiden van trainers
en anderzijds het opleiden van scheidsrechters.
We moeten ernaar streven om het recreatieve niveau van de schermsport te stimuleren.
Ontmoetingen zijn momenteel enkel toegankelijk voor beginnende jeugdschermers maar er
zijn veel doelgroepen die hier ook nood aan hebben.
•
•
•
•

Veteranenschermen
Recreatieve volwassenen
Laserschermen
Schermen op school

5.1.4. Juridische context
Onze federatie, de Vlaamse Schermbond vzw, is een unisportfederatie (categorie A12) die
erkend en gesubsidieerd wordt bij Sport Vlaanderen. Wij werken binnen het wettelijke kader
bepaalt volgens het decreet van 10 juni 2016 en houden ons aan de wettelijke bepalingen en
richtlijnen die voortvloeien uit dit decreet. De Vlaamse Schermbond vzw heeft voor alle
vergunde leden een verzekeringspolis lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid
afgesloten die in overeenstemming is met de decretale bepalingen voor sportfederaties.

2

categorie A1: een sportfederatie die in haar doelstelling en werking uitsluitend de organisatie, de
promotie en de kwaliteitszorg van één sporttak op het oog heeft. De sporttak komt voor op de
sporttakkenlijst. De sportfederatie kan als enige, via haar nationale koepel, deelnemen aan de
Olympische Spelen. De sportfederatie heeft als enige, via haar nationale koepel, een officiële affiliatie
met de internationale federatie van de sport. De internationale sportfederatie moet op haar beurt door
het Internationaal Olympisch Comité aanvaard zijn als Olympische sportfederatie (minstens 500
aangesloten leden)
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5.1.5. Aspiraties van de ploeg
De komende beleidsperiode kiest het VSB-team resoluut om de reeds ingeslagen weg verder
te zetten. De laatste twee jaar werden nieuwe projecten gelanceerd en werd de interne werking
geoptimaliseerd door oa. een nieuw ledenbeheersysteem te introduceren. Op dit elan willen
we verder bouwen de komende jaren.
Om de aspiraties van het team kracht bij te zetten werd de missie herbekeken en aangepast
naar de huidige tijdsgeest. In onze missie komen enkele belangrijke doelstellingen naar voor:
-

Promoten
Begeleiden
Vormen

Deze kerngedachte vormt het uitgangspunt van ons beleidsplan. De drie grote pijlers werden
dan ook opgenomen in het beleidsplan onder volgende noemers:
-

VORMEN (vormen)
STIMULEREN (begeleiden)
BOEIEN (promoten)

We blijven inzetten op het ondersteunen, begeleiden en opleiden van onze huidige clubs,
schermers en hun bestuurders, trainers, scheidsrechters en vrijwilligers. We streven ernaar
voor elke van deze doelgroepen een aangepast aanbod te voorzien.
In functie van trainers en scheidsrechters streven we naar de ontwikkeling van een optimaal
opleidingstraject. Het is belangrijk dat je laagdrempelig kan instappen en dat er een
trapsgewijze ontwikkeling is van de nodige competenties en vaardigheden.
Bijkomend willen we aandacht besteden aan een betere informatieoverdracht naar vrijwilligers
en bestuurders. Hierbij denken we vooral aan het toegankelijker maken van nieuwe
wetgevingen en het aanbod van bijscholingsmomenten verhogen.
Om een optimale clubwerking na te streven worden een aantal opties bekeken om het huidige
aanbod te versterken en verder uit te breiden. Dit kan onder andere door alternatieve
schermvormen zoals het lopende project schermen op school, maar ook het laserschermen
dat in het najaar van 2020 geïntroduceerd wordt. Deze projecten worden verdergezet in de
komende beleidsperiode 2021-2024.
We definiëren ook enkele andere doelgroepen, zo willen we een aangepast aanbod specifiek
voor de volwassenwerking en veteranenwerking creëren. Met behulp van al deze initiatieven
onderzoeken we ook of er een draagvlak is voor nieuwe clubs en/of nieuwe afdelingen van
huidige clubs.Met deze initiatieven willen we de huidige clubwerkingen stimuleren en het
aanbod van onze schermclubs versterken om uiteindelijk een groter publiek aan te spreken.
Dit zou moeten leiden tot stabielere clubs en een groeiend leden aantal.
Tot slot vinden we het heel belangrijk om als federatie in te zetten op de promotie van de
schermsport. We willen het schermen toegankelijker maken voor een groot publiek.
Dit doen we niet alleen door nieuwe schermvormen aan te bieden maar ook door beter gebruik
te maken van communicatiekanalen en sociale media. Hiervoor wordt dan ook een nieuw
communicatieplan uitgewerkt dat de komende jaren zal worden uitgevoerd. Voor elke
doelgroep (clubs, leden en ouders, potentiële leden,…) wordt een stappenplan uitgewerkt zodat
11

we met elke doelgroep op gepaste wijze kunnen communiceren via het meest aangewezen
kanaal.
De drie grote pijlers die werden gedefinieerd: vormen, stimuleren, boeien vormen de kapstok
van ons beleidsplan, alle strategische doelstellingen en actiepunten worden aan één van deze
pijlers
opgehangen.
We kiezen bewust voor drie pijlers, drie grote blokken die we de komende vier jaar zullen
uitwerken. We zien deze niet los van elkaar, maar zien deze pijlers overvloeien in elkaar. We
bouwen verder op de bestaande werking, de clubs en hun leden om de schermsport verder te
ontwikkelen en uit te breiden. Hiermee kunnen we naar buiten treden en de schermsport
aanbieden aan een groter publiek.
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5.2.

Extern

5.2.1. Stakeholdersbevraging(en)
Om ons nieuwbeleidsplan ook te laten dragen door de clubs en andere doelgroepen hebben
we in oktober 2019 drie verschillende bevragingen opgesteld waar we de verschillende externe
stakeholders hun meningen, ideeën en voorstellen vragen. Na een grondige analyse van de
stakeholdersbevraging zijn we in ons nieuw beleidsplan ook hiermee aan de slag gegaan.
TRAINER(s)3
We bundelen hier de belangrijkste bevindingen, de uitgebreide vragenlijst zit in bijlage. De
vragenlijst (15 antwoorden) leert ons het volgende:
-

-

de meerderheid van de trainers is 40 jaar of ouder
De grootste drijfveer is het doorgeven van kennis en ervaring, passie voor de sport en
het werken met leerlingen
de focus ligt vooral op het geven van individuele lessen en coaching
de federatie kan de trainers ondersteunen door:
o omkadering en bijscholing (schermspecifiek, didactiek,..)
o Het versterken van de banden tussen de clubs
o Het vereenvoudigen van de administratie (tornooienorganisatie)
de trainers worden geconfronteerd met een aantal moelijkheden:
o logistiek: het plannen van competities en buitenlandse tornooien vraagt veel tijd
o Het omgaan met de andere betrokkenen (oa. Ouders)

SCHEIDSRECHTER(s)4
We bundelen hier de belangrijkste bevindingen, de uitgebreide vragenlijst zit in bijlage. De
vragenlijst (8 antwoorden) leert ons het volgende:
-

-

3
4

De connectie met de sport, noodzaak en het ontlasten van de coaches blijkt de grootste
motivatie te zijn
in hoofdzaak actief op regionaal en nationaal niveau
de federatie kan scheidsrechters ondersteunen door:
o opleiding & begeleiding
o Het aantrekken van nieuwe scheidsrechters
o Het communiceren over reglementswijzigingen en aanpassingen
de trainers worden geconfronteerd met een aantal moelijkheden:
o Het ‘moeten’ jureren door gebrek aan scheidsrechters
o Gebrek aan interne motivatie

Bijlage 1 Stakeholdersbevraging – trainer(s)
Bijlage 2: Stakeholdersbevraging – scheidsrechter(s)
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CLUBBESTUURDER(s)5
We bundelen hier de belangrijkste bevindingen, de uitgebreide vragenlijst zit in bijlage. De
vragenlijst (13 antwoorden, 10 clubs) leert ons het volgende:
-

-

Schermsport promoten, ondersteuning van de clubwerking en de noodzaak zijn de
grootste motivatie van de bestuurders
De clubwerking focust voornamelijk op:
o Ontplooiing van de leden
o Opleiding jeugd
De clubbestuurder neemt verschillende taken op: sportieve structuur, ledenbeheer,
sociale media,…
De clubs kampen met een tekort aan bestuurders, vrijwilligers en scheidsrechters
Drop-out vermijden is een werkpunt
de federatie kan de clubwerking ondersteunen door:
o betrokkenheid van de ouders verhogen
o opleidingen en bijscholingen organiseren
o nieuwsbrief

5.2.2. Omgevingsanalyse
We maakten gebruik van een DEPEST6 analyse om een beter beeld te krijgen over onze
omgeving. Deze vragenlijst is het bekendste hulpmiddel bij de externe analyse van
macrofactoren. Hieronder vallen demografische, economische, politiek-juridische,
ecologische, sociaal-culturele en technologische factoren. Deze denkoefening bracht ons
uiteindelijk bij het uitwerken van een SWOT-analyse.

5
6

Bijlage 3:Stakeholdersbevraging: bestuurder(s)
Bijlage 4: DEPEST analyse
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Volgende inzichten kwamen tot uiting in de depest-bevraging:
-

Grote afhankelijkheid van de subsidiëringspolitiek
Veel instroom, drop-out bij 18+
Veel concurrentie van andere hobby’s, sporten
Trainingsuren moeilijk te combineren met school, werk, gezin
Andere sporten vaak grotere bekendheid bij een breder publiek
Bekendere sporten, grotere federaties meer werkingsmiddelen (verschaling subsidies)

We vangen de beleidsperiode aan met een totaal van 24 clubs en één opstartende club. We
tellen op dit moment 1418 leden waarvan een 60-tal die geregeld deelnemen aan internationale
wedstrijden (EFC-FIE) bij de cadetten, junioren of senioren. De meerderheid van onze leden
geeft de voorkeur aan recreatief schermen of is vooral actief in Vlaanderen, België en onze
buurlanden.
De federatie gebruikt een aantal kanalen op gericht te communiceren met onze verschillende
doelgroepen. De clubs en de leden worden voornamelijk geïnformeerd per mail en via de
website. Sociale media (facebook en instagram) gebruiken we vooral om in te zetten op de
promotie van de schermsport waarbij we een ruimer publiek proberen aan te spreken.
Analyse facebookgegevens

jaar

Type bericht

Aantal
berichten

Gemiddeld
bereik

Gemiddelde
betrokkenheid

Resultaten/
tornooien

209

59

14

9

3280

67

Opleidingen

3

20

3

Trainingen

4

37

19

Reglementen

2

250

56

Andere

2

32

229

613

2018

Promotie

TOTAAL

evenementen

15

31

Type bericht

2019

jaar

246

460

81

Promotie

10

827

67

Opleidingen

6

415

56

Trainingen

5

438

49

Reglementen

3

438

65

Andere

1

486

161

271

510

79

evenementen

2020 (augustus)

Type bericht

Aantal
Gemiddeld
berichten bereik

Gemiddelde
betrokkenheid

Resultaten/
tornooien

63

615

35

Promotie

59

855

66

Opleidingen

9

344

14

Trainingen

27

394

41

7

657

63

165

573

43

evenementen

Reglementen
Andere

Totaal

Gemiddelde
betrokkenheid

Resultaten/
tornooien

Totaal

jaar

Aantal
Gemiddeld
berichten bereik

We merken dat ons gemiddeld bereik geleidelijk aan groter wordt. Het laatste jaar focussen
we meer en meer op de promotie van de sport en proberen we met gevarieerde berichten een
neutraal publiek aan te spreken.

16

Analyse instagramgegevens
De instagrampagina werd gelanceerd in 2018. Pas in 2020 zijn we heel bewust gebruik binnen
maken van onze instagram pagina. We merken duidelijk meer betrokkenheid bij onze leden en
slagen er in een nieuw publiek te bereiken. Sinds midden 2019 zijn onze volgers intussen
verdubbeld en we merken een duidelijke groei in het bereik van onze berichten.
Instagram laat ons toe een nieuw publiek aan te spreken, we merken dat we per post
gemiddeld 10% mensen bereiken die ons nog niet volgen. Het gebruik van de juiste hashtags
en de juiste content maakt het mogelijk om nieuwe mensen te bereiken. Instagram lijkt dan
ook het meest aangewezen kanaal om in te zetten op de verdere promotie van onze
schermsport.

Jaar

Aantal
berichten

Gemiddeld
bereik

Likes

Volgers

2018

4

38

0

2019

6

48

250

2020
(augustus)

56

45

404

300
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5.2.3. Gewenste resultaten (stakeholders)
Stakeholdersbevraging :
In onderstaande tabel worden de belangrijkste opportuniteiten en zwaktes/bedreigingen
gebundeld uit de stakeholdersbevraging.

Banden tussen clubs versterken

Potentieel wordt niet benut omdat
ouder de kosten niet kunnen
dragen

Aanwezige kennis en vaardigheden verder
ontwikkelen

Tijdsgebrek

bedreigingen

opportuniteiten

Trainers

Know how in buurlanden (buitenland)
benutten
Scheidsrechters
Te weinig scheidsrechters,
scheidrechteren uit noodzaak

Ondersteuning en begeleiding voorzien

Tijdsgebrek

Toegankelijker maken bv. kindvriendelijke
samenvatting reglement

Te weinig ondersteuning vanuit de
federatie

scheidsrechtercoaches

Vereisten voor scheidsrechters op
tornooien: vergoeding,
kwalificatie, hoe aanleveren?

bedreigingen

opportuniteiten

Pool van scheidsrechters creëren

Bestuurders

Overzicht praktische informatie: bv.
verzekeringen

Gebrek aan intrinsieke motivatie
Weinig actieve bestuurders,
competente sporttechnische
medewerkers
Ledenwerving, drop-out
Hoge werkbelasting voor
adminstratieve taken
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bedreigingen

opportuniteiten

Verbeterde communicatie: nieuwsbrief

6. Uitdagingen van onze organisatie
6.1.
Interpretatie van de gegevens (SWOT) POWER SWOT

Kansen

Klein personeelsbestand, hoge
werkdruk

Verbeterd imago ten opzichte van de
buitenwereld

Duidelijke taakverdeling binnen de
staf soms moeilijk

Verbeterde samenwerking met clubs, FFCEB,
VSF en Sport Vlaanderen

Imago van de sport

Professionele medewerkers

Grote afhankelijkheid subsidiëring

Complete sport: fysiek, techniek, tactiek

Topsport neemt basiswerking over
terwijl dit slechts een beperkte
doelgroep is

Kan op latere leeftijd beoefend worden

Branding op sociale media en
profilering binnen de sport

Psychologische ontwikkeling door de sport

Spanningsveld niet-gesubsidieerde
topsport >< gesubsidieerde
topsport

Voor veel doelgroepen nog geen specifiek
aanbod (allochtonen, 65+, kleuters,…)

Grote afhankelijkheid subsidiëring

Uitbreidingsmogelijkheden van huidig aanbod
(bv. laserschermen, re-inactment)

Populariteit andere sporten

Samenwerking met andere federaties

Continuïteit binnen de schermclubs
(bestuur, trainers,…)

Andere verwachtigingen van de maatschappij
over sport en sportclubs (oa. individualisatie)

Individueel sporten
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Bedreigingen

Gemotiveerde staf

Zwaktes

Sterktes

SWOT analyse Vlaamse Schermbond (basiswerking)

6.2.

Prioritaire uitdagingen en beleidsopties -

6.2.1. Vormen
-

Opleiding
Bijscholing
Trainersvereniging (pool van trainers)
Scheidsrechtersvereniging
Goed bestuur
ICES
Clubvrijwilliger bijscholing
Brevetten

VORMEN
We besteden aandacht aan het continu vormen en opleiden van onze leden en dit op
verschillende niveaus. Zo willen we het bestaande opleidingstraject voor trainers (aspirant,
initiator, trainer B,...) blijven aanbieden en uitbreiden met een aantal extra modules gekoppeld
aan nieuwe schermvormen (bv. laserschermen). Gevormde trainers worden verder
ondersteund met een aantal jaarlijkse bijscholingen om behaalde vaardigheden te herhalen of
verder uit te diepen. Verder wordt er ingezet op een vernieuwd en laagdrempelig
opleidingstraject voor scheidsrechters, met ondersteuning voor de vorming van
scheidsrechters in de clubs maar ook trajectbegeleiding tijdens de ontwikkeling naar het
regionale, nationale niveau en uiteindelijk internationale niveau.
De creatie van een trainersvereniging en een scheidsrechtersvereniging moet zowel de
betrokkenheid en autonomie van de betrokken personen vergroten, maar ook pluspunten voor
de VSB brengen (daling planlast en organisatiebeleid, verhoging communicatie).
In samenwerking met onze Waalse zusterfederatie werken we aan een nationaal
brevettensysteem dat gericht is op de langetermijnontwikkeling van de sporter, als schermer,
als scheidsrechter EN als trainer. Er zijn zes (horizontale) niveaus en vijf (verticale)
competentiedomeinen, waardoor de leerlijnen op flexibele wijze aangepast kunnen worden op
het individu. Dit alles kadert in het aanbieden van een transparant opleidingstraject voor onze
schermers, trainers en scheidsrechters.
Tot slot ondersteunen we ook de clubs, hun bestuurders en vrijwilligers, ook hier worden
jaarlijks bijscholingen voorzien, en willen we meer clubs in contact brengen met het bestaande
aanbod. Hierbij wordt de nodige aandacht besteed aan het uitbouwen van een
integriteitsbeleid. We starten een traject op waarbij we de clubs concrete tools, tips en tricks
aanreiken om dit beleid uit te werken op clubniveau.
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6.2.2. STIMULEREN
-

Meer clubs
Kwaliteitslabel
Jeugdwerkingen
Volwassenwerking
Veteranenwerking
Meer aanbod
Sportkompas
Welzijn VSB
Jeugdsportproject

STIMULEREN
De tweede pijler bevat het stimuleren van de schermsport in de ruime zin van het woord.We
zetten in op nieuwe clubwerkingen binnen het Vlaamse landschap, zorgen voor een uitbreiding
van het sportaanbod en stimuleren onze clubs met een kwaliteitslabel. Zo zal je aansluitend
op het Olympisch schermen ook aan de slag kunnen met een laserwapen.
De uitbreiding van het aanbod kan de werking van bestaande clubs ondersteunen, maar het
zorgt er ook voor dat we een nieuwe doelgroep kunnen laten kennismaken met het schermen.
We voorzien ook de nodige aandacht voor het uitwerken van een volwassenwerking en
veteranenwerking. Zo zullen er inspiratiefiches ontworpen worden zodat er op maat van de
schermer lesgegeven kan worden. Zowel voor volwassenen als de veteranenwerking gaan we
naar een ontmoetings-circuit waar deze schermers zich op een laagdrempelige manier kunnen
meten met elkaar. Binnen de VSB trainingen willen we een totaalpakket voorzien waarin jong en oud zijn gading vindt.
We zetten verder in op de samenwerking met externe partners oa. Moev, Sportamundi ,
Sportwerk, Sport Vlaanderen,… om een zo groot mogelijk publiek te kunnen bereiken.
De vernieuwde en digitale beleidsfocus jeugdsport heeft als doel de kwaliteit van de huidige
jeugdwerking te optimaliseren, maar ook het stimuleren van de externe jeugdwerking binnen
de schermclubs. Voor deze beleidsfocus werd een gegevensanalyse en gegevensverzameling
opgeladen op het platform. In Luik 2 zijn de gegevens terug te vinden OD 2.9.
De behoefte aan recreatief sporten is de dag van vandaag enorm toegenomen, dit is een kans
die wij als VSB willen grijpen. Men wil meer en meer de gezondheid en fitheid in de
sportbeoefening nastreven. Onze sportclubs hebben nood aan een hervorming van het
aanbod, dat meer gericht dient te zijn op fun, fitheid, gezondheid, sociale aspecten en waarbij
we vooral een verhoogde sportparticipatie beogen.
Op termijn gaan we nog andere doelgroepen aanspreken zoals bijvoorbeeld het
kleuterschermen.
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6.2.3. BOEIEN
-

Sponsoring
Communicatiebeleid VSB
Promo SKO
Promo BF’en
VSB gamma
Opvolging gamma en diensten
Schermen @work
Ontwikkeling promo-event VSB
sportkampen

BOEIEN
De federatie wil de visibiliteit van onze sport vergroten. De promotie van de schermsport is dan
ook de derde pijler van het beleidsplan.
We werken een communicatieplan uit waarbij we aandacht besteden aan de interne en externe
communicatie van onze federatie. Om de informatiedoorstroom naar onze clubs beter te
organiseren wordt de nieuwsbrief nieuw leven ingeblazen en blijven we werken aan het
optimaliseren van onze website.
Verder willen we met een gestructureerde aanpak onze promotie op sociale media uitbouwen.
Zowel op facebook als op instagram voorzien we een hele reeks posts om de schermsport
zichtbaar te maken voor een groter publiek. Op beide kanalen worden ook clubinitiatieven
ondersteund. Op vlak van sociale media liggen er misschien nog andere opportuniteiten in het
verschiet zoals bijvoorbeeld het werken met Tiktok of het werken met specifieke Vlaamse
ambassadeurs voor de schermsport.
We zullen komende beleidsperiode ook gerichter moeten inzetten op sponsoring of op het
genereren van eigen inkomsten. Zo willen we het percentage van subsidie afhankelijkheid naar
beneden brengen en op deze manier meer zelfbedruipend functioneren.
Via het project schermen@work willen we op een laagdrempelige en ludieke manier de
werknermers van bedrijven laten kennismaken met het schermen. Onder het motto een
gezonde geest in een gezond lichaam gaan de werkgevers meer en meer inzetten op het
fysieke welbevinden. De combinatie van sport en werk willen we hand in hand laten
samengaan om bijvoorbeeld tijdens de middagpauze enkele schermwedstrijdjes te doen tegen
de collega’s of zelfstandig enkele nieuwe technieken onder de knie krijgen.
Onder de strategische doelstelling BOEIEN kunnen we ook de ruime waaier van sportkampen
onderbrengen. Van schermkampen in eigen organisatie of met externe partners zoals
sportdiensten tot het in kaart brengen van de buitenlandse stages voor onze competitieve
jeugd.
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6.2.4. BF : laserschermen
-

Opleiding laserschermen
Schermkamp
Promo-events
Recreatieve ontmoeting in clubs

De Vlaamse schermbond introduceert een nieuwe discipline binnen de schermsport met een
nieuw wapen, de lightsaber. Wereldwijd is het laserschermen aan zijn opmars bezig en wij
willen vanuit de Vlaamse Schermbond niet onderdoen. We zijn er dan ook van overtuigd dat
dit wapen nieuwe doelgroepen zal aanspreken en positief zal bijdragen tot de promotie van de
schermsport in Vlaanderen
In 2020 werden de eerste materialen aangekocht die uitgeleend kunnen worden door de clubs
om een laserwerking op te kunnen starten binnen de bestaande schermclubs
Tijdens de komende olympiade wil de VSB het laserdiploma laten opnemen binnen de werking
van de VTS om op termijn initiators laserschermen te kunnen afleveren. Daarnaast zal er ook
al kennis gemaakt kunnen worden met het traject binnen de cursus aspirant initiator.
Initieel zullen we starten met initiatiesessies en het opstarten van een clubwerking (dit kan
binnen bestaande clubs maar ook het opstarten van nieuwe clubs is een optie). Daarnaast
willen we vanuit de federatie in 2021-2022 recreatieve ontmoetingen organiseren om vanaf de
volgende olympiade een officieel wedstrijdcircuit uit te bouwen.

6.2.5. BF: schermen op school
-

Regio instuif
Sport na school
Schermkampen
Promotie

Het project schermen op school werd opgestart in de laatste 2 jaar van de afgelopen
beleidsperiode van 2016-2020. Het project werd voornamelijk aangevat i.f.v. het kenbaar
maken van de schermsport voor het grote publiek en het rekruteren van nieuwe leden. Als
federatie kregen we jaarlijks talloze aanvragen binnen voor het geven van scherminitiaties. Dit
deed ons vermoeden dat “het schermen” wel een gegeerd concept is. Niet alleen op scholen
maar bijvoorbeeld ook voor bedrijven. Omwille van te weinig mankracht is het voor onze
federatie onmogelijk om op al deze initiatieven in te gaan waardoor er toch het nodige
potentieel verloren ging. Onze gegevensanalyse7 in bijlage toont aan dat er binnen het Vlaams
onderwijs nog verschillende kinderen niet aan sport doen. Misschien dat de schermsport met
al zijn uitdagingen voor deze kinderen een oplossing kan bieden.
In 2019 werd het concept schermen op school ontwikkeld en opgestart. Een project waarmee
het voor IEDEREEN mogelijk moet zijn om een intiatiesessie schermen te kunnen geven. Er
werd een materialenpakket opgesteld, lesfiches uitgeschreven en de nodige oefenstof
gedigitaliseerd. De federatie verspreidde 5 pakketten binnen het Vlaamse landschap. We
merkten al snel dat deze pakketten enorm gegeerd waren door de Vlaamse scholen (meer
informatie kan ook teruggevonden worden in onze tussentijdse evaluatie in bijlage8).

7
8

Bijlage 9: gegevensanalyse Schermen op School
Bijlage 10: tussentijdse evaluatie Schermen op School
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Door enkel en alleen het schermen aan te bieden op de scholen bereikten we nog niet onze
oorspronkelijke doelstelling namelijk het rekruteren van meer leden. In 2020 ging onze
federatie dan ook een samenwerking aan met MOEV. Door het uitlenen van vijf pakketten
wilden wij een samenwerking creëren tussen de regionale schermclubs- en scholen. Naast het
uitlenen van het materiaal aan de Vlaamse scholen staat MOEV ook in voor instuifmomenten
en brengen zij de kinderen vanuit de scholen in contact met de Vlaamse schermclubs. In 2020
was reeds 1/3de van onze clubs hierover bijzonder enthousiast. Door de Covid-19 situatie zijn
helaas verschillende initiatieven geannuleerd.
In de nieuwe beleidsperiode, startende in 2021 willen we bovenstaande doelstellingen verder
uitwerken i.f.v. de promotie van de schermsport EN het oprichten van nieuwe schermclubs
(eventueel als satellietclub onder een huidige club). We willen dan ook inzetten op de volgende
drie pijlers:
1. Het voeren van een promotiecampagne
a. Wedstrijd op sociale media
b. Opleidingen & bijscholingen voor onze schermlesgevers
2. Meer clubs laten samenwerken met MOEV met als doelstelling meer kinderen te laten
proeven van de schermsport en een continue instroom van jeugdschermertjes te
kunnen garanderen.
3. Een 3e en misschien wel de belangrijkste pijler binnen het project is het actief inzetten
op lessenreeksen schermen op school binnen de lokale sportdiensten
a. We willen een promotiecampagne uitwerken specifiek gericht op
sportdiensten.
i. Opstarten van lessenreeksen i.f.v. de opstart van nieuwe clubs binnen
een termijn van 2-4 jaar. Eventueel als satellietclub onder een reeds
bestaande club
ii. Uitwerken van een sport na school traject met medewerking van een
lokale schermclub.

6.3.6 Integriteitsbeleid VSB
De federatie kiest voor gestage implementatie van de integratie van het decreet gezond en
ethisch sporten. De integratie gebeurt op twee niveau’s: binnen de eigen werking op
federatieniveau en op clubniveau binnen de clubwerking.
We starten met een evaluatie van onze huidige positie binnen het decreet. Op basis van deze
evaluatie zal de federatie een eigen beleidsdocument opstellen en de nodige acties
ondernemen om dit beleid concreet in de werking te implementeren. De basis van deze evalutie
wordt gevormd door de 7 subsidiëringsvoorwaarden van Sport Vlaanderen en de checklist van
ICES. Na het afronden van de evaluatie van de eigen werking en het updaten van een aantal
beleidsdocumenten start de tweede fase, namelijk de implementatie op clubniveau. Hiervoor
zal een traject worden uitgewerkt voor de clubs. In eerste instantie wordt de toolkit SGG
aangeboden aan de clubs en voorzien we ondersteuning bij de uitwerking ervan. We voorzien
twee bijscholingsmomenten per jaar en focussen hierbij niet alleen op vorming maar ook op
preventie en sensibilisering. De uitwerking van actieplan in de timing zitten in bijlage9.

6.3.7 Goed Bestuur
De afgelopen beleidsperiode heeft de federatie de nodige inspanning geleverd inzake Goed
Bestuur10. Vorig jaar lag de focus vooral het verbeteren van de score op de harde indactoren
9

Bijlage 7: integriteitsbeleid VSB
Bijlage 8: Goed Bestuur

10
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met betrekking tot de transparantie. De komende jaren willen we de score vast houden en
inzetten op de dimensies democratie en interne verantwoording. Als federatie willen we het
goede voorbeeld geven aan onze clubs. We willen de clubs dan ook een toolbox aanbieden
met een aantal richtlijnen om zelf ook het Goed Bestuur traject te volgen. Dit wordt opgenomen
instrategische doelstelling 1, ontwikkelingsdoelstelling 4. De timing en actiepunten kunnen
nagelezen worden in Luik 2 tabblad ‘1.4’.
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7. Doelstellingen
7.1.

Overzichtsschema of tabel (SD/OD)

SD1: VORMEN
OD 1.1: toename clubs
OD 1.2. Kwaliteitslabel
OD 1.3. jeugdwerking
OD 1.4. volwassenenwerking
OD 1.5. veteranenwerking
OD 1.6. toename aanbod
OD 1.7. Sportkompas
OD 1.8. welzijn VSB
OD 1.9. jeugdsportproject

SD2: STIMULEREN
OD 2.1 beleidsplan SKO TR B
OD 2.2 beleidsplan ARB TR B
OD 2.3 kwaliteitsopvolging
OD 2.4 toolbox goed bestuur
OD 2.5 ICES implementatie
OD 2.6. drempelverlaging clubvrijwilliger
OD 2.7. brevettensysteem
OD 2.8. wedstrijdlabel
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SD3: BOEIEN
OD 3.1 Sponsoring
OD 3.2 Communicatiebeleid VSB
OD 3.3 Opvolging interne communicatie
OD 3.4 Gebruik huisstijl
OD 3.5 Gebruik promotiegadgets
OD 3.6 Sporten op het werk
OD 3.7 Ontwikkeling promo- events VSB
OD 3.8 Sportkampen

SD 4: Beleidsfocus laserschermen
SD 5: Beleidsfocus Schermen op School

8. Mensen en middelen
De federatie maakte een langetermijnplanning op waarbij voor elke strategische doelstelling
bepaald werd welke middelen we nodig hebben om de actiepunten uit te werken. Dit zowel
vanuit een financieel standpunt in termen van budget en vanuit praktisch standpunt in termen
van tijdsbelasting en inzet van het personeel. Details kan gevonden worden in luik 2, op de
verschillende tabbladen is telkens een timing en budget voorzien. De kleurencode onderaan
het tabblad geeft weer we de leiding heeft voor de betreffende doelstelling. Dezelfde
informatie is ook terug te vinden in cel P1.

9. Besluit
Met het uitwerken van dit beleidsplan willen we een leidraad aanbieden die doorgetrokken kan
worden tot in de schermclubs. De initiatieven binnen de komende beleidsperiode zijn erop
gericht om alle functies binnen een schermclub te ondersteunen. We trachten externe partners
in te schakelen bij het opstarten van onze projecten zodat de implementatie binnen de club
laagdrempeliger wordt. Bij het uitvoeren van onze strategische doelstellingen houden we
steeds onze missie en visie voor ogen.
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10. Bijlagen
Bijlage 1: Stakeholdersbevraging – trainers
Overzicht van de gestelde vragen:
•

Leeftijd

•

Waarom ben je actief als trainer, wat motiveert jou?

•

Waar ligt je focus als trainer?

•

Hoe kunnen wij als federatie je taak als trainer binnen een schermclubs nog vlotter laten
verlopen?

•

Is zelfontwikkeling en vorming belangrijk voor jezelf als schermtrainer in jouw specifieke
schermcontext? Hoe kunnen wij als VSB hieraan tegemoet komen?

•

Met welke moeilijkheden word je nu soms geconfronteerd zonder daar een passende
oplossing voor te hebben?

•

Extra input en/of varia?

Leeftijd (15 antwoorden)
16-25j

25-40j

40 tot pensioen

20%

gepensioneerd

13%

27%
40%

Waar ligt je focus als trainer?
(15 antwoorden)
divers
persoonlijke ontwikeling
remediëring
het welzijn van de sporter
alles
coaching
individuele lessen
groepslessen
Fysieke…

1
1
1
1
1
10

12
8
8
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Bijlage 2: Stakeholdersbevraging – scheidsrechters
Overzicht van de gestelde vragen:
•

Waarom ben je actief als scheidsrechter, wat motiveert jou?

•

Waar ligt je focus als scheidsrechter?

•

Waarom bovenstaande focus als scheidsrechter?

•

Hoe kunnen wij als federatie je taak als scheidsrechter binnen een schermclub of daarbuiten
nog vlotter laten verlopen?

•

Is zelfontwikkeling belangrijk voor jezelf als scheidsrechter in jouw specifieke schermcontext?
Hoe kunnen wij als VSB hieraan tegemoet komen?

•

Met welke moeilijkheden word je nu soms geconfornteerd zonder daar een passende
oplossing voor te hebben?

•

Extra input en/of varia?

Waar ligt je focus als scheidsrechter?
(8 antwoorden)
gestopt met scheidsrechteren

internationaal

nationaal

regionaal (in de club)
0

1

2
Reeks 1
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3

4

5

6

7

Bijlage 3: Stakeholdersbevraging – bestuurders
Overzicht van de gestelde vragen:
•

Waarom ben je actief als clubbestuurder, wat motiveert jou?

•

Waar ligt de algemene focus binnen jullie clubwerking?

•

Waar ligt je focus als clubbestuurder?
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Sportieve structuur
Sponsoring en subsidies verwerven
Feestcomité – organiseren eetavonden
PR- Facebook, website, instagram
Ledenbeheer
Organiseren clubkampioenschappen, tornooien,…
Inschrijvingen competities verwerken
Vrijwilliger basiswerling (clubfeest, opbouw/afbraak,…)
Andere

•

Hebben jullie voldoende bestuurders, trainers, vrijwilligers, scheidsrechters….om een vlotte
werking te realiseren?

•

Hoe beoordeel je op dit moment de verhouding van je ledenbestand (verhouding jong-oud,
man-vrouw, instroom-drop-out)

•

Op welke manier kunnen wij als federatie beten ondersteunend werken? (clubbezoeken,
regiomeetings, nieuwsbrieven, bijscholingen,…)

•

Met welke moeilijkheden word je nu soms geconfronteerd zonder daar een passende
oplossing voor te hebben?

•

Extra input en/of varia?

Waar ligt je focus als clubbestuurder
(13 antwoorden, 10 clubs)
andere

5

8

occasionele vrijwilliger

5

8
8

vrijwilliger bv. materiaalverantwoordelijke

7

inschrijvingen

9

4
5

tornooi-organisatie

8

ledenbeheer

6
6

sociale media
feestcomité

7
7
10

2

sponsoring en subsidie

8

5
2

sportieve structuur
0

10

2
NEE

30

4
JA

6

8

10

12

Bijlage 4: DEPEST analyse
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Bijlage 5: OGSM-vragenlijst
OGSM is de afkorting van: Objectives, Goals, Strategies, Measures. OGSM is een strategisch
businessplan om één A4 op te stellen waarin het senior management zijn visie voor het bedrijf
op korte, middellange en lange termijn formuleert als een antwoord op vier grote vragen:
Wat is onze bestemming?
Hoe zal het eruitzien als we onze bestemming bereiken?
Hoe komen we op onze bestemming?
Hoe weten we dat de gevaren koers de juiste is?
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Bijlage 6: Drop-out (2016-2020)
aantal sub leden

dropout

2016

1413

332

2017

1424

409

2018
2019

1344
1369

349

100%dropout in
2017*
100%dropout in
2018*
100%dropout in
2019
*geen terugkeer in volgende jaren

over die periode zijn er
schermers 4 jaar aaneen
615 aangesloten
356 schermers 3 jaar aangesloten
534 schermers 2 jaar aangesloten
954 schermers 1 jaar aangesloten
de leeftijdscategorie in 2019 van de schermers die 4 jaar
aangesloten zijn:
U12
10 147
7%
U14
42 185
23%
U17
157 301
52%
U20
115 177
65%
U23
60
85
71%
U40
104 218
48%
VET
127 200
64%
van de 356 schermers die van 2016 tot 2019 gedurende 3 jaar waren aangesloten waren er
164 die in 2019 niet opnieuw aansloten (dropout 2019), in de leeftijdscategorieën
U12
8 147
5%
U14
24 184
13%
U17
39 299
13%
U20
42 176
24%
U23
14
87
16%
U40
13 190
7%
VET
24 201
12%
die nieuw aansloten in 2017, in de
158 leeftijdscategorieën
U10
29
91
32%
U12
37 154
24%
U14
25 210
12%
U17
23 306
8%
U20
5 177
3%
U23
3
81
4%
U40
24 192
13%
VET
12 213
6%
die een sprong maakten in 2017 of 2018, in de
34 leeftijdscategorieën
U12
2
U14
2
U17
6
U20
3
U23
6
U40
7
VET
8
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van de 534 schermers die van 2016 tot 2019 maar 2 jaar aangelsoten waren waren er
die in 2018 niet opnieuw aansloten
(dropout 2018), in de
257 leeftijdscatgorieën
U10
1
91
1%
U12
8 154
5%
U14 31 210 15%
U17 58 306 19%
U20 65 177 37%
U23 24
81 30%
U40 40 192 21%
VET 30 213 14%
die nieuw aansloten in 2017 maar niet meer
aansloten in 2019 (dropout 2019), in de
53 leeftijdscatgorieën
U12 10 147
7%
U14
6 184
3%
U17 10 299
3%
U20
4 176
2%
U23
3
87
3%
U40
9 190
5%
VET 11 201
5%
die nieuw aansloten in
2018, in de
209 leeftijdscatgorieën
U10 25
60 42%
U12 49 147 33%
U14 31 184 17%
U17 40 299 13%
U20 10 176
6%
U23 11
87 13%
U40 24 190 13%
VET 19 201
9%
die sprongen maakten, in
4 de leeftijdscategorieën
U12
1
U20
2
U40
1

39

aangesloten leden

U10
U12
U14
U17
U20
U23
U40
VET

2016
53
173
227
307
174
82
169
228

2017
91
154
210
306
177
81
192
213

2018
60
147
184
299
176
87
190
201

2019
56
147
185
301
177
85
218
200

1413

1424

1344

1369

TREND

van de 954 schermers die maar voor één jaar kwamen proeven zijn
de leeftijdcategorieën
op
op
TOTAAL
2016
totaal
2017
totaal
U10
57
U10 10
53 19% U10 31
91
U12
119
U12 37
173 21% U12 36
154
U14
145
U14 55
227 24% U14 18
210
U17
175
U17 73
307 24% U17 22
306
U20
127
U20 48
174 28% U20
5
177
U23
66
U23 14
82 17% U23
4
81
U40
147
U40 40
169 24% U40 22
192
VET
118
VET 55
228 24% VET 14
213

2018
U10
U12
U14
U17
U20
U23
U40
VET

34%
23%
9%
7%
3%
5%
11%
7%

40

15
25
14
22
14
3
23
11

op
totaal
60
147
184
299
176
87
190
201

25%
17%
8%
7%
8%
3%
12%
5%

2019
U10
U12
U14
U17
U20
U23
U40
VET

43
69
61
59
23
5
51
32

op
totaal
56
147
185
301
177
85
218
200

77%
47%
33%
20%
13%
6%
23%
16%

Aantal leden in leeftijdscategorieën 2016-2019
350

300

aantal gesubsidieerde (schermende) leden

250

200

150

100

50

0
2016

2017

2018

2019

aangiftejaar (= jaar van de 2de helft van het seizoen
U10

U12

U14

U17

U20

U23

41

U40

VET

Bijlage 7: Integriteitsbeleid VSB
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Bijlage 8: goed bestuur
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Bijlage 9: gegevensanalyse Schermen op School

1. Basisonderwijs
Volgens figuur 1 telt Vlaanderen 731 634 jongeren die naar school gaan in het kleuter- en
basisonderwijs. Uit figuur 2 blijkt dat voor een leeftijd van 11 jaar en jonger er 315 611 kinderen actief
aan sport doen. Als we de leeftijdsgroep van 12-jarigen niet meetellen, wil dit zeggen dat er nog
een 350 000 tal kinderen gemotiveerd kunnen worden om aan sport te doen. Dit blijkt voor de
Vlaamse Schermbond dan ook een interessante doelgroep om op in te zetten.

Figuur 1: schoolbevolking basisonderwijs Vlaanderen (2018-2019)
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Figuur 2: aantal sportende inwoners basisonderwijs (11 jaar en jonger) 2014-2019

Figuur 3 stelt dat onder een leeftijd van 7 jaar de verhouding meisjes/jongens nog quasi gelijk is binnen
sport (48% t.o.v. 52%). Hoe ouder de jongeren worden, hoe meer deze verhouding scheef
getrokken wordt naar 40% meisjes tegenover 60% jongens. Binnen de Vlaamse schermbond is deze
verhouding zelfs 15% meisjes tegenover 85% jongens. De schoolgaande jeugd in het lager onderwijs
telt 238 811 jongens en 228 248 meisjes. Dit wil zeggen dat er maar een 185 000-tal jongens
en 125 000-tal meisjes actief in sport doen. Dit laat enerzijds zien dat er nog een heel deel van de
jongeren niet bereikt wordt en anderzijds dat een campagne voor meer meisjes in de sport wenselijk
is, zeker in functie van de Vlaamse schermsport.

Figuur 3: verhouding vrouw/man in de sport in Vlaanderen

2. Secundair onderwijs
In het secundair onderwijs trekken zich dezelfde conclusies door als in het basisonderwijs. Volgens de
cijfers waren er in het schooljaar 2018-2019, 456 854 jongeren actief in het secundair onderwijs. Uit
figuur 5 blijkt dat amper 45% van deze studenten actief deelneemt in het Vlaamse sportlandschap.
Ook voor deze doelgroep is er een verhouding van 40% meisjes (+/- 85 000) & 60% jongens (125 000).
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Figuur 4:Schoolgaande jeugd secundair onderwijs Vlaanderen (2018-2019)

1. Langetermijn doelstellingen

50

In de 1ste plaats willen we met het project Schermen op school onze sport kenbaarder maken binnen
het Vlaamse sportlandschap. Op termijn is het doelstelling om de blinde vlekken in het Vlaamse
schermlandschap weg te werken. Hiervoor zullen we eerst actief inzetten op de verspreiding van het
schermmateriaal- en lessen binnen de populaire schermregio’s om zo de perimeter te vergroten.
Als we kijken naar het aantal leerlingen per provincie (figuur 7) steken voornamelijk de provincies
Antwerpen en Oost-Vlaanderen er bovenuit. Laat dit ook toevallig de regio’s zijn waar we momenteel
de meeste clubs hebben. Het moet dus de doelstelling zijn om deze clubs verder uit te breiden en deze
clubs mee begeleiden in het eventueel opstarten van de satellietclubs.
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Figuur 7: verdeling schoolgaande jeugd per provincie (2018-2019)

2. Bronnen
- www.onderwijs.vlaanderen.be Vlaams onderwijs in cijfers; schooljaar 2018-2019
- Kennisplatform, www.sportvlaanderen.be
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Bijlage 10: tussentijdse evaluatie Schermen op School
TUSSENTIJDSE EVALUATIE
1. Corona
Omwille van de Covid-19 situatie werd het bijzonder moeilijk om onze pakketten schermen op
school in 2020 te promoten. Al onze pakketten stonden namelijk gereserveerd tijdens de periode
januari – juni maar kunnen uiteindelijk niet gebruikt worden.
Vlaams Brabant:
o
10 weken gereserveerd door 5 verschillende scholen
o
7 weken geweigerd voor 4 verschillende scholen
•
Antwerpen
o
4 weken gereserveerd door 4 verschillende scholen
o
0x geweigerd
•
Oost-Vlaanderen
o
14 weken gereserveerd door 6 verschillende scholen
o
9 weken geweigerd voor 5 verschillende scholen
•
West-Vlaanderen
o
18 weken gereserveerd door 8 verschillende scholen
•
Limburg
o
7 weken gereserveerd door 5 verschillende scholen
o
2 weken geweigerd voor 2 verschillende scholen
Reeds 39 scholen toonden interesse voor het schermen op school pakket. We hebben vanuit de
federatie dan ook besloten om te investeren in meerdere pakketten. Er moet echter gekeken
worden naar de verschillende regio’s. Zo zal er in de toekomst meer ingezet moeten worden op
de nodige promotie binnen de provincie Antwerpen om ook onze Antwerpse clubs te laten
meegenieten van het project.
•

2. Materialen
Aanschaffing van 10 extra pakketten:
- 24 wapens
- 24 maskers
- 24 moussewapens
- taakkaarten & lesfiches
- ontsmettingsmaterialen
=> 5 pakketten naar de uitleendiensten van Sport Vlaanderen
=> 5 pakketten naar de uitleendiensten van MOEV
De stad Eeklo heeft zelf 1 pakket aangekocht. Zij zullen jaarlijks een lessenreeks schermen op
school starten.
In het najaar van 2020 zal ook de digitale oefenstof uitgebreid worden
3. Samenwerking MOEV
In 2020 werd de samenwerking met MOEV opgestart.
1.
In September zouden we het project promoten op de startvergaderingen
van MOEV d.m.v. praktische sessies en aanwezigheid van een infostand. Omwille
van Covid-19 werden deze sessies helaas afgelopen week afgeschaft. We
voorzien echter de nodige informatie die gedeeld kan worden via verschillende
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online sessies. Vanuit de federatie werd de volgende voorbeeldles
voorzien: https://www.youtube.com/watch?v=x5g9U9uSxhs
2.
MOEV voorziet in samenwerking met de clubs initiatiesessies en
instuifmomenten voor scholen. Via de nodige promotie trachten ze de leerlingen
uit het lager en middelbaar onderwijs tot in de clubs te krijgen. Dit is een grote
hulp voor de clubs aangezien MOEV een groter bereik heeft en zij meerdere
kinderen op hetzelfde moment kunnen bereiken. Momenteel tekenden 7 clubs
voor deze samenwerking. Op termijn hopen we meerdere clubs te kunnen
betrekken. Het wordt echter afwachten of de sessie dit jaar omwille van de Covid19 situatie door kunnen gaan.
.
4. Samenwerking Sportamundi
In 2020 startte de VSB ook een samenwerking met Sportamundi. Via onze Schermen op school
pakketten kunnen de leerkrachten LO en de leerlingen ook een link vinden naar het sportplaneten
platform van Sportamundi. Hier kunnen de kinderen ontdekken welke sport het best bij hen past!
Sportamundi neemt ook fysieke testen af op de lagere scholen. O.b.v. de resultaten van deze
testen zal blijken welke sport(en) het meest geschikt zijn voor deze leerlingen. De schermsport
zal hierin opgenomen worden.
5. Uitwerken tijdlijn
In juli werd er een specifieke tijdlijn uitgewerkt over de mogelijkheden tot promotie van het
project. Zo zal het project op vaste tijdstippen gepromoot worden op sociale media en via de
VSB nieuwsbrieven naar sportdiensten en scholen. Ook zal er in 2021 een wedstrijd gelanceerd
worden waarin scholen een initiatie kunnen winnen van het andere lopende project van de
federatie namelijk het laserschermen.

54

