
Jaaroverzicht 

2019
Een feestjaar!

30 jaar VSF en 10 jaar 
Dynamo Project. 

We vatten 2019 samen 
in een aantal cijfers 
over ons bereik en 

onze dienstverlening 
aan federaties en 

clubs.
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AANGESLOTEN LEDEN

MEDEWERKERS IN ONS TEAM

68

12

UNISPORTFEDERATIES

MULTISPORTFEDERATIES

ORGANISATIES VOOR SPORTIEVE 
VRIJETIJDSBESTEDING

ERKENDE FEDERATIES

TOEGETREDEN LEDEN

41

7

4

10

6
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DIENSTVERLENING 
FEDERATIES

146 uren ondersteuning via evenementen
We organiseerden bijscholingen, 
overlegmomenten en begeleidingstrajecten.

45 UREN BIJSCHOLING

24 UREN OVERLEGMOMENT

77UREN BEGELEIDING
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Brunchsessie commissies in je 
sportfederatie

Sporttechnische inspiratie voor 
sportfederaties

Traject hedendaags leiding geven

Basismodule voor nieuwe 
federatiemedewerkers

Infomoment shared services 
kleine sportfederaties

Overlegmoment beleidsplan in 
de praktijk

Overlegmoment beleidsfocus 
jeugd

Overlegmoment ledenbinding

Brunchsessie je sport in de pers

Overlegmoment 1 jaar GDPR

Het nieuwe verenigingenrecht 
voor sportfederaties

Communicatiecampagnes in 
sportfederaties

Balanslezen en financiële 
gezondheid voor bestuurders

Meer bereik met sociale media

Beleidsplan in vogelvlucht

Infomoment loonbeleid en cao

Infosessie kennisplatform

Overlegmoment officials

Kennisplatform: werken met 
dashboards

Sportfederatie van de toekomst

Profileer je sportfederatie

EVENEMENTEN
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Het begeleidingstraject “hedendaags leiding geven” 
bleek een schot in de roos. Tijdens een driedaagse 
opleiding kregen de deelnemers een mix van 
theoretische kaders én praktische oefeningen over 
krachtig en verbindend leiderschap.

Als opwarmertje voor het beleidsplan bood VSF 
in 2019 ondersteuning op verschillende manieren. 
Behalve 2 vogelvluchtsessies (over de fasen van 
het beleidsplanningsproces) en 5 inhoudelijke 
inspiratiesessies ontwikkelden we 3 tools, waaronder 
de discussietool federatie van de toekomst.

TRAJECT LEIDERSCHAP

TRAJECTEN
2

DEELNEMERS
31

BELEIDSPLAN

DEELNEMERS
91

DOWNLOADS
83
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INSPIRATIEDAG
Een jaarlijkse extra én uitschieter: de VSF Inspiratiedag. In 
2019 ons verjaardagsfeestje in de sneeuw van skiclub Aspen. 
Twee niet te verwaarlozen topics: merkbeleving (en hoe 
te blijven connecteren met de behoeften van jongeren) 
en storytelling (als gouden instrument in een moderne 
communicatieaanpak).

TOPSPREKERS2
DEELNEMERS89
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98% nam deel aan minstens 1 van onze evenementen.
98% ging aan de slag met 1 van de tools of documenten op 
onze website.

Dat betekent dat we 100% van alle bij VSF aangesloten 
unisportfederaties (USF), multisportfederaties (MSF) en organisaties 
voor sportieve vrijetijdsbesteding (OSV) bereikten met ons aanbod. 

BEREIK FEDERATIES

FEDERATIES52

FEDERATIEMEDEWERKERS227

DOWNLOADS VAN TOOLS 
EN DOCUMENTEN DOOR 
FEDERATIEMEDEWERKERS

1.201
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SHARED SERVICES

Binnen het project shared services (2019-2021) zetten we 
verschillende trajecten op om via samenwerking tussen federaties 
tot efficiëntiewinst te komen of goedkoper te werken. Elk initiatief 
vertrekt vanuit de behoeften van kleine sportfederaties (minder dan 
10.000 leden). Ook de andere sportfederaties kunnen instappen in 
de opgestarte trajecten.

In totaal

kleine sportfederaties

Trajecten (lopende of in opstartfase) 
gerealiseerd in 2019

sportfederaties

BEREIK
20

41

11
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BEREIK CLUBS

SPORTCLUBS

SPORTCLUBBESTUURDERS

Geografisch komen de meeste sportclubs uit 
Antwerpen, daarna volgt Oost-Vlaanderen.

1.016ANTWERPEN

761OOST-VLAANDEREN

542VLAAMS-BRABANT

535WEST-VLAANDEREN

454LIMBURG

3.275
5.157

10Dynamo Project blies           kaarsjes uit in 2019. Tijdens die tien jaar 
managementondersteuning voor sportclubs bereikten we in totaal 8.037 
unieke sportclubs in Vlaanderen.

182Dynamo Project bereikte ook  
medewerkers van sportdiensten.
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DIENSTVERLENING CLUBS
INITIATIEVEN VOOR CLUBBESTUURDERS

BIJSCHOLINGEN

INFOSESSIES

De bijscholingen en infosessies van Dynamo Project 
liepen voor 56% in samenwerking met gemeenten en 
voor 30% met federaties.

102
57

45
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FEESTEDITIES

MET      DEELNEMERS EEN RECORDEDITIE

MECHELEN

GENT

GENK

Clubbestuurders konden kiezen uit in totaal 32 inhoudelijke 
workshops. Tijdens het ontbijt en de lunch was er ook ruim de tijd 
om kennis en ervaringen uit te wisselen met andere clubbesturen.

DAG VAN DE 
SPORTCLUBBESTUURDER

3

674
307

215
152
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Meest geraadpleegd in 2019: de brochure “Mijn sportclub, 
een vzw?” Ze kreeg een volledige update naar aanleiding 
van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. 

  keer online geraadpleegd –             papieren versies 

1.027

2.718 58

1.297 112

We ondersteunden   clubs via brochures, tools en 
modeldocumenten.

 via bijscholingen –       via individuele begeleiding – 
via onze helpdesk tussen 9u en 16u30.
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Een nieuw concept in 2019: de VSF Meetup. 
Een info- en klankbordmoment om in interactie 

te gaan met onze leden over de strategische 
vertegenwoordigingsdossiers van VSF.

 avonden -         voorzitters -       directeurs

VSF vertegenwoordigt haar leden via 29 overlegorganen. 

Thema’s: memorandum - decreet sportfederaties

VSF VERTEGENWOORDIGT

2 25 37
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In de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei 
publiceerden we onze ambities en prioriteiten voor 
een sterker sportend Vlaanderen. We gingen ook in 
gesprek met de verschillende politieke partijen.

VSF MEMORANDUM
PRIORITEITEN 
VOOR EEN NIEUWE REGERING

7
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www.vlaamsesportfederatie.be 
www.dynamoproject.be 

Updates via nieuwsbrieven
Actief op Facebook – Instagram – LinkedIn – Twitter

LEZERS NIEUWSBRIEF DP

LEZERS NIEUWSBRIEF VSF

FANS OP FACEBOOK VSF

FANS OP FACEBOOK DP

12.143

4.161

834

926

COMMUNICATIE



Verantwoordelijke uitgever:
Vlaamse Sportfederatie vzw

Zuiderlaan 13 
9000 Gent

09 243 12 90
www.vlaamsesportfederatie.be

09 243 12 94
www.dynamoproject.be

arena
YO U R  C O A C H  I N  S P O R T S  I N S U R A N C E

Met de steun van onze gouden partners


