Werkingsverslag
basiswerking 2019
Bijlage bij luik 2 beleidsplan 2017-2020 voor rapportering 2019

INHOUD
Inleiding .................................................................................................................................................. 3
Toelichting bij luik 2 beleidsplan ............................................................................................................ 4
S01: Bereiken van jaarlijks 1000 niet aangesloten leden met een aanbod aan kwalitatieve initiaties en
instap activiteiten..................................................................................................................................... 4
S01D01: Ondersteuning van jaarlijks minstens 3 initiatieven met partners (niet-clubs) voor het
bereiken van niet aangesloten leden .................................................................................................... 4
S01D02: Ondersteuning van jaarlijks minstens 3 initiatieven met de clubs voor het bereiken van niet
aangesloten leden ................................................................................................................................ 5
S03: Tegen 2020 wil de federatie het aantal recreatieve leden vermeerderen met minstens 5% ten
opzichte van 2017.................................................................................................................................... 7
S03D01: Ontwikkelen van jaarlijks minstens 5 recreatieve initiatieven met de clubs ........................ 9
S05 Tegen 2020 wil de federatie het aantal competitie leden vermeerderen met minstens 10% ten
opzichte van 2017.................................................................................................................................. 11
S05D01: Organiseren of ondersteunen van jaarlijks minimum 1 activiteit per zeil- en surfdiscipline
........................................................................................................................................................... 13
S06: Tegen 2020 wil de federatie binnen elke discipline in de denkcel zeilen minstens 1 cursus
promoten en organiseren van het sporttechnisch diploma initiator, instructeur en trainer B ................ 16
S06D01: Jaarlijs organiseren van acties met als doel het behalen van de toelatingsvoorwaarden VTS
cursussen ........................................................................................................................................... 16
S06D02: Jaarlijks promoten en coördineren van de VTS cursussen ................................................. 17
S06D03: Jaarlijkse screening en update didactische ondersteuning.................................................. 18
S07: Tegen 2020 wil de federatie minstens 8 bijscholingen voor monitoren/trainers en 4 bijscholingen
voor officials organiseren ...................................................................................................................... 19
S07D01:Tegen 2020 wil de federatie minstens 8 bijscholingen voor monitoren/trainers organiseren
........................................................................................................................................................... 19
S07D02: Tegen 2020 wil de federatie minstens 4 bijscholingen voor officials organiseren ............ 20
S07D03: Tegen 2020 wil de federatie minstens 8 bijscholingen voor het bestuurlijk en
administratief kader van de clubs en de federatie organiseren .......................................................... 21
S08: Doelgroepen : tegen 2020 wil de federatie sport voor mensen met een beperking vast ingebed
zien in minstens 10% van haar clubs via G-activiteiten (G-zeilen, G-surfen, G-zeilwagen rijden),
alsook via een jaarlijks occasioneel aanbod van G-activiteiten in 20% van haar clubs. Tegen 2020
worden minstens 40 lesgevers opgeleid specifiek voor het begeleiden van mensen met een beperking.
............................................................................................................................................................... 23
S08D01: Tegen 2019 wil de federatie sport voor mensen met een beperking vast ingebed zien in
minstens 7 van haar clubs via een vast aanbod G-activiteiten (G-zeilen, G-surfen en G-zeilwagen
rijden) en een jaarlijks occasioneel aanbod van G-activiteiten in 14 van haar clubs. Jaarlijks worden
minimum 10 lesgevers opgeleid specifiek voor het begeleiden van mensen met een beperking. ..... 23
Conclusie ............................................................................................................................................... 25

WWSV werkingsverslag basiswerking 2019

Pagina 2 van 25

INLEIDING
Dit werkingsverslag geeft een 2019 resultaat bij alle strategische en operationele doelstellingen
geformuleerd in luik 2 van het WWSV-beleidsplan (het Excel document). Er is gekozen om de
tekstuele verantwoording bij elke actie niet in luik 2 op nemen om de leesbaarheid van dat document
te behouden. In luik 2 zijn de cijfers resultaatrekening 2019 te vinden, en is bij elke actie de
aanduiding “uitgevoerd”, “lopende” of “niet uitgevoerd” ingevuld, gelijklopend aan dit documenten.
Zoals in luik 1 van het beleidsplan 2017-2020 stond, dan nog onder de fusienaam VYF-VVW, stonden
we in 2017 aan het begin van een nieuwe beleidsperiode waarin we de watersport nog sterker op de
kaart wilden zetten. De fusie zorgde inderdaad voor schaalvergroting, welke in 2018 en 2019 via
verdere integratie van vele activiteiten en processen leidde tot een nog efficiëntere dienstverlening
naar de leden toe. De doelstelling was en is om het sportaanbod op dezelfde kwaliteitsvolle manier te
blijven organiseren en ondersteunen. De ruimte om de eigenheid van de aangesloten sportclubs te
kunnen behouden, en het belang van de sporter vooropzetten, bleven de uitgangspunten.
Er werd er bewust voor gekozen om na het officieel in werking treden van de fusie, niet onmiddellijk
alles aan te passen. Stap voor stap werd er naar één geïntegreerd geheel toe gegroeid. Na het in 2018
doorvoeren van de WWSV-huisstijl is in 2019 verder gewerkt naar een uniforme herkenbaarheid en
het inhoudelijk verder uitwerken van heel wat activiteiten & acties.
WWSV accentueerde haar werking zoals vooropgesteld op volgende punten:






Een continue aandacht voor jeugdwerking en recreatie
Een doorgedreven deskundigheid betreffende topsportwerking
Een voortdurende inzet voor het behartigen van de belangen van haar leden
Streven naar een goed opgeleid lesgeverskorps binnen de aangesloten clubs
Promotie van de watersport op een moderne en uitnodigende wijze

Voor alle programmapunten blijft de samenwerking en de ondersteuning van de clubs essentieel.
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TOELICHTING BIJ LUIK 2 BELEIDSPLAN
Per strategische doelstelling, verder opgedeeld per operationele doelstelling

S01: BEREIKEN VAN JAARLIJKS 1000 NIET AANGESLOTEN
LEDEN MET EEN AANBOD AAN KWALITATIEVE INITIATIES EN
INSTAP ACTIVITEITEN
Algemene status strategische doelstelling:
Het aantal niet-aangesloten leden werd zeker bereikt. Het exact aantal deelnemers is gezien het ontbreken van
een centraal inschrijfsysteem over alle ondersteunde activiteiten moeilijk. Als meetinstrument gebruikt de
federatie het aantal ingaven in haar ledenadministratie voor tijdelijke leden/cursisten, opgeteld met het aantal
tijdelijke verzekeringen die clubs rechtstreeks bij onze verzekeraar zijn aangegaan en het aantal inschrijvingen
via het IKwatersport platform. Het gaat hier steeds om 1-daagse sportdagen, kennismakingslessen, sportkampen
van 5 dagen of een week. Uit deze data hebben we het aantal deelnemers aan niet-zeil en surf disciplines (zoals
kajak, rafting, enz.) verwijderd.
Tijdelijke aansluitingen in 2019:




Rechtstreekse tijdelijke verzekeringen + ingaven via WWSV-link ledenadministratie: 10.244
Export uit IKwatersport: 1900 inschrijvingen, 1434 unieke inschrijvingen
Tijdelijke leden Zeilwagenrijden 1891

= 13 569 totaal tijdelijke verzekeringen in 2019
Een verdere uitrol van de inschrijfmodule uit de beleidsfocus laagdrempelig sporten (IKwatersport), waarbij de
clubs deze gebruiken voor het opgeven van hun niet-aangesloten leden bij al hun activiteiten, zal een oplossing
zijn om meer kwalitatieve data centraal te kunnen verzamelen.

S01D01: ONDERSTEUNING VAN JAARLIJKS MINSTENS 3 INITIATIEVEN MET
PARTNERS (NIET-CLUBS) VOOR HET BEREIKEN VAN NIET AANGESLOTEN LEDEN
Indicator: aantal initiatieven per jaar

Vooropgesteld: minimum 3

Algemene status operationele doelstelling: Alle vooropgestelde acties met uitzondering van de
sportsterrendagen zijn ondersteund (wegens geen vraag voor watersport activiteit), ruim meer dan de
vooropgestelde 3 initiatieven dus. De Doe Aan Sport Beurs wordt niet meer georganiseerd door MOEV
(SVS). Deze actie is geschrapt uit het beleidsplan
Acties binnen operationele doelstelling

Status uitvoering per actie

Ondersteunen van aanbod zeilen, surfen en
zeilwagen rijden bij SVS (nu MOEV)
schoolsportdagen

Gerealiseerd, in 2019 meer dan 24 keer inzet SUP-school voor
schoolsportdagen en inzetten van de karren voor zeilwagen
rijden tijdens 3 sport na school activiteiten. Ook organisaties die
zich richten op schoolsport naast MOEV werden ondersteund.

Organisatie van initiaties en promotionele
stand op Belgian Boat Show

De federatie nam de initiaties zeilen en sup op het actiebad
tijdens de Belgian Boat Show waar. Er was ook een ruime
promotionele stand voorzien waar meerdere infosessies, events
en samenkomsten met club verantwoordelijken doorgingen.

Organisatie van initiaties en promotionele
stand op Nieuwpoort International Boat
Show

WWSV had een er grote sport promotionele stand – naast
promotie opleidingen in clubs was er aandacht voor het
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stuurbrevet, ICC en brevet marifoon – de beurs veranderde van
naam en noemt nu Belgian Boat Show Float
Deelname aan Doe Aan Sport Beurs

Vanaf 2018 is dit project stopgezet door de provincies – de
zeilwagensectie (voormalige Lazef) was gedurende 25 jaar een
trouwe partner. Deze actie is geschrapt uit het beleidsplan

Deelname aan Sportsterrendagen

Geen deelname - de federatie had wel interesse, maar de
voorgestelde activiteit op het water paste niet in stramien
organisatoren

Deelname aan bovenlokale activiteiten (Xstream Experience, Waterfeesten Berlare,
recreatieve SUP triatlon)

Gerealiseerd, inzet SUP- scholen bij verschillende events, zowel
voor eventbureau ’s, Stad Gent, als partner organisaties
(Decathlon)

Ondersteuning ecologische projecten
(CleanSUP, Paddle against plastic, Clean
beach Cup,…)

Samenwerking in communicatie en logistiek voor Clean Beach
Cup, Clean Sup Gent.
In 2019 werd het Clean Beach Cup label tijdens een
persmoment in juni gelanceerd. Inhoudelijk werd dit project
uitgewerkt met FOD Milieu, Provincie West-Vlaanderen en de
Yacht & beachclubs. Hiervoor werden 2 overlegsessies
georganiseerd: één in VYNieuwpoort en één in Anemos Heist.
Doel is het inperken van marien zwerfvuil vanuit de strandclubs
door opruimacties maar het ook aanpakken bij de bron. Zie

https://mailchi.mp/wwsv/onthulling-clean-beach-club213711
Gerichte communicatie voeren via de
sociale media van instap initiatieven
(facebook, twitter en dit laten groeien per
doelgroep) met aantrekkelijke content
(fotografen, filmmakers, drones)

Voor verschillende instap activiteiten zijn afzonderlijke
nieuwsbrieven opgemaakt, Facebookpagina’s gepromoot en
verslagen gedeeld.
Er was bijzondere aandacht voor de Instagram accounts van de
federatie voor het bereiken van de jeugd en jong volwassenen
doelgroep

Ondersteunen campagne
#Sportersbelevenmeer

De #Sportersbelevenmeer is gepromoot naar de clubs, sporters
en in eigen communicatie. Ook onder #ookbuitenbeleefjemeer
werd promotie gevoerd voor de Watersportdag

S01D02: ONDERSTEUNING VAN JAARLIJKS MINSTENS 3 INITIATIEVEN MET DE
CLUBS VOOR HET BEREIKEN VAN NIET AANGESLOTEN LEDEN
Indicator: aantal initiatieven per jaar

Vooropgesteld: minimum 3

Algemene status operationele doelstelling: Alle vooropgestelde acties zijn ondersteund, ruim meer dan de
vooropgestelde 3 initiatieven dus.
Acties binnen operationele doelstelling

Status uitvoering per actie

Opmaken en verspreiden brochure en
online gids watersportkampen

De gids Watersportkampen kreeg een digitale update eind 2019
richting de Belgian Boat Show 2020 - Deze update werd
digitaal verspreid via mail, website en sociale media.

Coördineren en ondersteunen van de
Watersportdag

De Watersportdag.be is een samenwerking met zes
partnerfederaties (Waterski Vlaanderen, Vlaamse Kano en
Kajak Federatie, Nelos, Wind en Watersport Vlaanderen,
Redfed en Vlaamse Roeiliga) en Sport Vlaanderen (maand van
de sportclub) en de aangesloten clubs.
Het nieuwe concept waarbij de activiteiten over de hele maand
mei gespreid worden is een succes en zal behouden blijven. Er
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waren meer actieplaatsen en meer deelnemers. Zie details bij
beleidsfocus laagdrempelig sporten.
Ondersteunen van initiaties
zeilwagenrijden (diverse types wagens ;
groeps- en individuele initiaties)

Project loopt heel het jaar. 2019 ligt in de lijn van het 10-jarig
gemiddelde. In 2020 wordt deze ondersteuning herzien.

Opmaken en verspreiden info
zeilwagenclubs via getijdenboekje

Vanaf 2019 werd in dit boekje ook de hoogwaterstand
opgenomen om meer clubs van nut te zijn. De waterstanden
lopen telkens tot 30/06 van het daaropvolgend jaar en helpt
hiermee goed met de planning op lange termijn. Oplage is 1200
ex. Wordt verdeeld naar de sporters en clubs.

Ondersteuning opendeurdagen clubs met
mobiele scholen

3 mobiele zeilscholen en 2 supscholen waren op vraag van de
clubs ingezet om tijdelijk de capaciteit te verhogen bij de
organisatie van hun opendeurdagen. Vanaf 2020 komt hier ook
een mobiele zeilwagenschool bij. Om een betere opvolging te
hebben van deze clubondersteuning werd een online asset
management systeem opgezet.

Stimuleren van deelname van onze clubs
aan de 'Maand van de Sportclub'.

De Maand van de sportclub (mei) #ookbuitenbeleefjemeer is
gepromoot naar de clubs, sporters en in eigen communicatie.

WWSV werkingsverslag basiswerking 2019

Pagina 6 van 25

S03: TEGEN 2020 WIL DE FEDERATIE HET AANTAL
RECREATIEVE LEDEN VERMEERDEREN MET MINSTENS 5% TEN
OPZICHTE VAN 2017
Indicator: Aantal recreatieve leden in ledendatabase 2020
Algemene status strategische doelstelling:
2017 was in deze strategische doelstelling een 0-meting, het eerste jaar waarbij de ledendatabases en aangesloten
clubs van VYF en VVW-Recrea samenkomen tot WWSV. In 2018 was er ten opzichte van 2017 een daling van
bijna 4,6 % in het totaalaantal leden, veroorzaakt door de daling met 6% recreatieve leden. Deze daling kon niet
direct worden toegeschreven aan de uitvoering van de acties om recreatieve leden te bereiken, maar was vooral
het resultaat van het niet-aansluiten van 3 clubs bij de federatie in 2018 die in 2017 wel aangesloten waren. (Zie
reden voor niet aansluiting in rapportering 2018)
In 2019 steeg het totaalaantal aangesloten leden bij WWSV licht van 25 303 leden tot 25 388 (+0,3%). Deze
stijging was voor een zo goed als verwaarloosbaar deel (+ 0,13%) het gevolg van de stijging van het aantal
recreatieve leden van 24245 naar 24276.

Bekijken we de stijging per discipline is er stijging te zien over zo goed als alle disciplines, met als grote stijging
recreatieve SUP-sporters, en een kleine daling bij zeilwagenrijden (maar wel nog een stijging t.o.v. 2017).
Hierbij wel de kanttekening dat de categorie “zeilen” een verzameling is van veel disciplines, en dus de grote
afname daar te verdelen is over een aantal onbekende zeil disciplines. Vanaf 2021 zal in de ledenadministratie
het veld “zeilen” verdwijnen en de clubs gevraagd worden een meer specifieke zeil categorie door te geven.
Om de evolutie in detail te kunnen bekijken, en trends beter te kunnen spotten (onder andere ook bij M/V) is een
binnen het personeel gedeeld Power BI dashboard opgestart. Deze dashboards kunnen ook gefilterd worden per
club of een selectie van clubs. Op volgende pagina’s een export hiervan.
Het dashboard recreatieve leden WWSV 2017 – 2019 is via deze link te bekijken.
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S03D01: ONTWIKKELEN VAN JAARLIJKS MINSTENS 5 RECREATIEVE
INITIATIEVEN MET DE CLUBS
Indicator: aantal initiatieven per jaar

Vooropgesteld: minimum 5

Algemene status operationele doelstelling: Alle vooropgestelde acties zijn ondersteund, ruim meer dan de
vooropgestelde 5 initiatieven dus.
Acties binnen operationele doelstelling

Status uitvoering per actie

Organisatie van de Q-cup

Organisatie met negen manches Q-cup, van eind augustus tot
half oktober. 79 individuele beginnende zeilers proeven er van
het recreatieve wedstrijdzeilen – twee sessies gingen niet door
stormwind waardoor aantal deelnemers de betere werking van
2019 niet weergeeft. Goed toezicht op de regels is belangrijk
om het recreatieve karakter van deze wedstrijd te behouden.
Doelgroep zijn jonge starters uit de zeilscholen tot 12-13 jaar.
Meer info op https://wwsv.be/q-cup

Recreatieve activiteiten ontwikkelen in
kleinzeilerij (o.a. Europe en Spirou)

Introductie circuit Spirou en Europe Class. 4 data tijdens de
maand oktober 2019 (12 en 19 oktober). Info via
www.wwsv.be/nl/disciplines/introductiedagen-spirou-eneurope-2019

Recreatieve activiteiten ontwikkelen in
catamaran

De instap in het catamaranzeilen voor de jongsten gebeurde via
de Catsy werking. De fun-catamarans zijn erg stabiel en actief
in heel wat clubs en dit zowel aan de kust als op binnenwater
(Brugge, Oostende, Heusden...) In de maand september werd de
Catsy Cup georganiseerd bij door Anemos Beachclub KnokkeHeist.

Een recreatief circuit ontwikkelen voor
jonge golfsurfers tot 16 jaar

Er stonden 4 wedstrijden op de kalender met als doelgroep
jonge surfers tot 16 jaar. 1 van deze werden afgelast wegens
ontbreken van golven (Groms interclub). Bij enkele van de
wedstrijden werd er een alternatieve surf-skate wedstrijd
georganiseerd. Alle info en verslag op www.surfingbelgium.be

Recreatieve activiteiten ontwikkelen in
golfsurfen en SUP

Er werden verschillende recreatieve SUP en golfsurfwedstrijden i.s.m. de clubs ontwikkeld, zoals de King of The
Pier te Blankenberge. Voor SUP werd de Belgian Sup Tour
opgestart, een jaarklassement voor SUP over 5 evenementen
waarbij elk event ook een recreatie “fun” klassement had.
Verslagen op www.surfingbelgium.be

Ondersteunen interclub windsurf
jeugdcircuit

Er werd door een samenwerking van binnenlandse clubs in
circuit van jeugdwedstrijden georganiseerd. WWSV heeft deze
mee gepromoot, verder ondersteuning was op vraag van deze
club beschikbaar.

Actie organiseren ifv. goede doelen (bv.
'…." for life)

WWSV ondersteunde actief volgende acties voor het goede
doel tijdens de "warmste week" van Studio Brussel:
Windsurfing for Life in Willebroek en Sup for Life in Gent op
21 december 2019

Secretariaat meetbrieven CR

Cruiser Rating is een meetsysteem in het zeezeilen - het is de
laagdrempelige instap in het wedstrijdzeilen met zeegaande
zeilboten. Goede werking van het instapniveau voor
wedstrijdzeilen met scherpe jachten - eenvoudig en
democratisch. Cruiser Rating zag zijn aantallen met 14% dalen
tot 210 meetbrieven - de promotie vereist nieuwe campagne.
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Gerichte promotie CR wedstrijden o.a.
Shielmartin Race

Het aantal evenementen in CR is groot en verspreid over de hele
kust - de deelnemersaantallen zijn niet erg groot. De Shiel
Martin Regatta past in het recreatieve circuit en legt een link
naar de sociale sector via GOCA. De Exclusive Shiel Martin
Triple lokte een 20tal deelnemende zeilboten en legt de link
tussen Zeebrugge en Breskens. Promotie werd gevoerd via de
nieuwsbrief, sociale media en het magazine VAREN.

Logistieke ondersteuning via inzet mobiele
zeilschool, mobiele surfschool, mobiele
sup-school en mobiele G-sport trailer aan
de clubs en WWSV-partners

De federatie heeft een aantal mobiele eenheden surfen en zeilen
die heel intensief gebruikt worden door de clubs, partners en
voor eigen organisaties. Deze eenheden krijgen een regelmatige
update. Ook in 2019 werden die veelvuldig ingezet. Vanaf 2020
komt hier ook een mobiele zeilwagenschool bij. Voor de Gsport werd een trailer met SUP’s, windsurfboards, megasups ter
beschikking gesteld van de G-sport werking.

Organisatie recreatieve evenementen in
samenwerking met sponsoren/VIP days

Captains of Industry Sailing Cup is een recreatieve zeilwedstrijd
voor bedrijven die kadert in de sportpromotie bij een volwassen
publiek - in 2019 namen daar 40 grote zeegaande jachten (+10
meter) aan deel. De federatie zorgde voor de sportieve animatie,
de opleiding en het wedstrijdgebeuren. Dit in het kader van de
sportpromotie. Een gelijkaardig evenement werd in Oostende
georganiseerd.

De federatiewebsite vernieuwen en continu
aanpassen en mobiel beschikbaar maken,
om haar beleid en eigen recreatieve
programma's kenbaar te maken.

De nieuwe website WWSV.be werd gelanceerd in 2018 met tal
van nieuwe functionaliteiten www.wwsv.be
Naast klassieke inhoud vind je er tevens webforms,
meteostation en links naar alle clubs terug. In 2019 werd meer
gecommuniceerd via de weblog, en de website verder
geoptimaliseerd. Voor de praktische Golfsurf en Sup werking
wordt gecommuniceerd via www.SurfingBelgium.be

Gerichte communicatie voeren via de
sociale media van recreatieve initiatieven
(facebook, twitter en dit laten groeien per
doelgroep) met aantrekkelijke content
(fotografen, filmmakers, drones)

Voor verschillende recreatieve activiteiten zijn afzonderlijke
nieuwsbrieven opgemaakt, Facebookpagina’s gepromoot en
verslagen gedeeld. Er wordt actief gebruik gemaakt van
Mailchimp, waarbij verder is gewerkt aan het segmenteren van
het doelpubliek zodat elk adres informatie ontvangt volgens
zijn/haar vooraf ingestelde interesses.
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S05 TEGEN 2020 WIL DE FEDERATIE HET AANTAL COMPETITIE
LEDEN VERMEERDEREN MET MINSTENS 10% TEN OPZICHTE
VAN 2017
Indicator: Aantal competitie leden in ledendatabase in 2020
Algemene status strategische doelstelling:
2017 is in deze strategische doelstelling een 0-meting, gezien dit het eerste jaar is waarbij de ledendatabases en
aangesloten clubs van VYF en VVW-Recrea samenkomen tot WWSV. In 2019 steeg het totaalaantal
aangesloten leden bij WWSV licht van 25 303 leden tot 25 388 (+0,3%). Het aandeel competitieve leden in het
totaalaantal leden blijft klein (4,36% van het totaal). Het aantal competitieve leden steeg in 2019 t.o.v. 2018 van
1058 naar 1112, een stijging van 5,1%. Of deze stijging in 2 opeenvolgende jaren het gevolg is van een meer
gericht competitief aanbod of ondersteuning is hierbij nog niet duidelijk. Dit kan in de 2020 rapportering finaal
geanalyseerd worden.
Onderstaande tabel en grafiek geven de evolutie aan van competitieve leden per sportdiscipline. In 2019
stagneerde de groei van de aangesloten competitieve zeilwagenrijders. Binnen de competitieve beoefenaars van
de surfsporten stagneerde de groei van competitieve golfsurfers en kitesurfen in 2019 ten opzichte van 2018.
Binnen het zeilen groeide het aantal competitieve catamaran zeilers, een afname is erbij kleinzeilerij en
zeezeilen.

Kanttekening bij de cijfers is terug de categorie “zeilen”, waar wel een stijging is, die te verdelen is over een
ongekend aantal zeildisciplines. In de toekomst willen we clubs via het ledenbeheersysteem steeds laten kiezen
voor de specifieke subcategorie, om zo een duidelijker beeld te krijgen van bv de evolutie kleinzeilerij
competitie. Waarschijnlijk is de eerdergenoemde afname bij kleinzeilerij en zeezeilen gecompenseerd wordt in
de groei van het aantal bij zeilen.
Om de evolutie in detail te kunnen bekijken, en trends beter te kunnen spotten (onder andere ook bij M/V) is een
binnen het personeel gedeeld Power BI dashboard opgestart. Deze dashboards kunnen ook gefilterd worden per
club of een selectie van clubs. Op volgende pagina’s een export hiervan.
Het dashboard competitieve leden WWSV 2017 – 2019 is via deze link te bekijken.
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S05D01: ORGANISEREN OF ONDERSTEUNEN VAN JAARLIJKS MINIMUM 1
ACTIVITEIT PER ZEIL- EN SURFDISCIPLINE
Indicator: aantal initiatieven per jaar per
discipline

Vooropgesteld: minimum 1

Algemene status operationele doelstelling: Alle vooropgestelde acties zijn ondersteund, ruim meer dan de
vooropgestelde 1 activiteit per zeil- en surfdiscipline.
Acties binnen operationele doelstelling

Status uitvoering per actie

Coördinatie en promotie Vlaamse /
nationale wedstrijdkalenders (zeilen /
surfen / zeilwagenrijden)

Via de kalendervergadering met de clubs en klassen is de
kalender opgesteld. Op de nieuwe federatiewebsite
www.wwsv.be staat een overzicht van data en kan het aanbod
geconsulteerd worden. Via nieuwsbrieven en sociale media
worden de wedstrijden gepromoot. Het golfsurf en SUP aanbod
wordt via www.surfingbelgium.be specifiek gepromoot. Via die
website kan er online ingeschreven worden voor verschillende
wedstrijden. De coördinatie van de zeilwagenwedstrijden
gebeurt in overleg met de nationale en internationale koepel.

Coördinatie en ondersteuning OBK's
zeilen, surfen, en zeilwagenrijden

Zowel met materiaal (boeien, wedstrijdtrailer, vlaggen),
communicatief (miniwebsite, nieuwsbrief, facebook) als met
personeel (rescue, crew, jury) worden OBK's in alle disciplines
ondersteund. Aanvullend genieten jaarlijks 5 zeilwedstrijden en
5 surfwedstrijden constructieve steun voor de organisatie van
een Open Belgisch Kampioenschap - daartoe dienen ze een
dossier met de gemaakte onkosten in dat op het jaareinde
afgerekend wordt - deze structurele steun is een goed werkend
systeem waarbij jaarlijks andere kampioenschappen steun
krijgen. De Open Belgische Kampioenschappen worden alleen
georganiseerd voor erkende klassen. Het aantal erkenningen
wordt kleiner maar sommige disciplines kennen een mooie
groei (eerder surfen dan zeilen). Er is ondersteuning voor elke
nationale wedstrijd zeilwagenrijden (materiaal, personeel).

Organiseren WWSV cup

Het circuit WWSV Cup was een reeks wedstrijden die in een
klassement opgenomen worden - doelgroepen van jong tot oud voor Optimist, Cadet, Europe, Spirou en Finn op het
programma. De formule verdiende meer aandacht: de zeilers
blijken in mindere mate gevoelig aan seizoenklassementen zoals
de WWSV Cup. De meeste klassen hebben intern al een ranking
over het hele jaar. Het verzamelen van de afzonderlijke
wedstrijden in een circuit heeft zijn meerwaarde niet kunnen
bewijzen en werd afgevoerd.

Secretariaat meetbrieven IRC

IRC is een internationaal meetsysteem dat Belgische zeilers
toelaat aan nationale en internationale evenementen deel te
nemen. Het is een systeem voor de gevorderde zeezeiler en
biedt de best mogelijke formule voor het zeezeilen. Het aantal
meetbrieven in 2019 daalde met 20% in 2019 (48 meetbrieven),
het blijft een uitdaging om meer zeilers te laten kiezen voor dit
eenvoudige, vrij democratische en zeer correcte internationale
systeem.

Secretariaat wedstrijdlicenties
zeilwagenrijden

Het beheer van de wedstrijdlicenties zeilwagenrijden gebeurt
binnen de schoot van de federatie. In 2019 zijn er 49 licenties
uitgereikt.
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Gerichte promotie IRC wedstrijden

Zeilen in IRC wordt gepromoot via het Open Noordzee
Kampioenschap, een reeks van vijf zeilwedstrijden voor onze
kust met linken naar Groot-Brittannië en Nederland. De
jaarlijkse IRC-vergadering wordt gecombineerd met de CRvergadering zodat zeilers het voor hen beste systeem kunnen
kiezen. Daarnaast wordt het systeem in wedstrijden als Antwerp
Race gebruikt. Via website, meetbrievensecretariaat en sociale
media krijgt IRC heel wat promotie.

Medeorganisator Open
Noordzeekampioenschap (ONZK)

De wedstrijdserie wordt door de commissie zeezeilen binnen de
federatie gesteund met een digitaal platform en ruime
communicatie.

Organisatie BK golfsurfen i.s.m. Partners
en clubs

BKsurf ging door tijdens het herfstverlof. De focus lag op
actieve deelname binnen clubverband. En een wedstrijd
georganiseerd zoals bij de profs. Er was terug een recordaantal
van meer dan 100 individuele deelnemers. Meer dan 300
supporters waren aanwezig op dit kampioenschap in het Franse
Vieux-Boucau. Alle info en resultaten op www.Bksurf.be

Ondersteuning Maerlandt- sportschool in
aanzetten tot competitie

Het Maerlandt Atheneum heeft sinds vier jaar een opleiding
Watersport en werkt nauw samen met Wind en Watersport
Vlaanderen voor de organisatie van diverse activiteiten in onder
meer zeilen en de surfdisciplines. Ook in 2019 werd deze
opleiding ondersteund met monitoren, gastcolleges en
ondersteuning van hun open-leerlingen-dag.

Ondersteunen Foil-cup - innovatieve
wedstrijd

In 2019 werd een nieuw circuit opgestart: De Belgian Foil Cup.
Een samenwerking tussen strandclubs, WWSV, en
privépartners met als doel een eerste competitieve ervaring met
foil kitesurfen en windsurfen. De laatste manche van deze tour
was tevens het OBK (dit jaar te Anemos Heist). Foil kitesurfen
zal in 2024 Olympisch worden, de eerste stappen richting een
brede basis beoefenaars werd in dit circuit verder ondersteund.
Zie meer info op https://foilcupbelgium.be/

Ondersteuning organisatie Belgian Sailing
Awards

Tijdens de Nacht van de Yachting werden alle Belgische
kampioenen in de erkende zeil- en surfklassen in de kijker
gezet. Gelijktijdig werden de Sailing Awards uitgereikt:
jaarlijks wordt de beste zeiler, zeilster, belofte en manager na
een publieke bevraging gekozen. De campagne 2019 startte half
december 2019 en werd begeleid vanuit WWSV, de uitreiking
gebeurde in Brussel op 21 februari 2020 tijdens een druk
bijgewoonde feestelijke avond.

Organisatie WWSV Optimist
trainingsteams

Vanuit de federatie werden gestructureerde training- en
wedstrijdprogramma's opgemaakt voor 1 optimisten teams
(Gold). De federatie zorgde naast het programma, voor de
coaches en de logistieke ondersteuning (o.a. motorboten).

Organisatie WWSV Laser 4.7
trainingsteam

Er werd geen 4.7 team meer opgezet vanuit de federatie. Zeilers
uit deze klasse werden opgenomen in de topsport talent teams,
of bevonden zich nog op het niveau van de clubteams.

Organiseren van trainingen voor
wedstrijdpiloten zeilwagenrijden

In 2019 werden er 16 wedstrijdtrainingen georganiseerd door de
trainer-coördinator van WWSV (idem als in 2018)

Ondersteunen van EK's en WK's in
Olympische jeugd aanloopklassen zeilen

Voor het EK en WK Optimist heeft de federatie ondersteuning
voorzien op het vlak van coaching en/of motorboot.
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Ondersteunen van EK's en WK's in
Olympische jeugd aanloopklasse
windsurfen

Voor het EK en WK in de jeugd windsurfklasse Bic Techno
was er logistieke ondersteuning onder de vorm van het ter
beschikking stellen van een motorboot of een tussenkomst in de
coaching kosten. Dit is in 2019 gebeurd voor eh EK te Israël

Ondersteunen van EK's en WK's
golfsurfen en SUP o.a. Eurojunior

Er werden 2 gesloten trainingsweken georganiseerd (Krokus
Marokko, Hemelvaart Portugal) in aanloop tot deelname aan het
Jeugd EK in juli 2020 in Portugal. Aandacht voor de instroom
richting 2020 en later was er door organisatie 1 open training te
Frankrijk midden augustus. Voor het eerst deed een team mee
aan het WK longboard te Biarritz. Ook aan het Open EK te
Portugal deed (na meerdere jaren onderbreking) een volwassen
team mee, dit als voorbereiding op een mogelijk Olympisch
traject richting 2024. Alle info hierover op de website van de
WWSV golfsurf afdeling: www.surfingbelgium.be

Ondersteunen van EK's en WK's
zeilwagenrijden

In november 2019 werd het EK Zeilwagenrijden in de diverse
klassen georganiseerd in Nederland. De WWSV-coördinator
zeilwagenrijden was er wedstrijdleider van de snelste wagens.

Opmaak en ondersteuning gestructureerde
programma's trainingsgroepen

Voor tal van jeugdklassen werd een fysiek trainingsprogramma
opgemaakt en ter beschikking gesteld met het nodige advies.

Ondersteuning rescue team ifv. organisatie
wedstrijden

De federatie zet medewerkers in om grote wedstrijden mee te
coördineren en te organiseren. Meestal zijn dat grote
kampioenschappen. In 2019 waren dit het OBK Laser Master
(RNSYC), SWEC Snipe Ladies (KLYC), OBK Europe
(RNSYC), OBK Catamaran Interseries (SYCOD), OBK IRC
(RNSYC) voor het zeilen. Bij de surfdisciplines was dit onder
andere de North Sea Cup Windsurfen Oostende, alle OBK Bic
Techno manches, alle manches Belgian Foil cup en het BK
Golfsurfen Vieux-Boucau (Frankrijk).

De federatiewebsite vernieuwen en continu
aanpassen en mobiel beschikbaar maken,
om haar beleid en competitie programma's
kenbaar te maken.

De nieuwe website www.wwsv.be werd in 2018 gerealiseerd. In
2019 is de website verder uitgewerkt, zijn er tal van interactieve
toepassingen in opgenomen en was er aandacht om meer blogitems te plaatsen op de site. Communicatie naar SUP en
Golfsurf was er via de website www.surfingbelgium.be

Gerichte communicatie voeren via de
sociale media van competitie initiatieven
(facebook, twitter en dit laten groeien per
doelgroep) met aantrekkelijke content
(fotografen, filmmakers, drones)

Voor verschillende competitieve activiteiten zijn afzonderlijke
nieuwsbrieven opgemaakt, Facebookpagina’s gepromoot en
verslagen gedeeld. Voor diverse projecten werd er
gesegmenteerd per discipline, zodat sporters via nieuwsbrieven
en Facebook pagina’s meer info op maat kunnen krijgen van
hun ingegeven interesses.
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S06: TEGEN 2020 WIL DE FEDERATIE BINNEN ELKE DISCIPLINE
IN DE DENKCEL ZEILEN MINSTENS 1 CURSUS PROMOTEN EN
ORGANISEREN VAN HET SPORTTECHNISCH DIPLOMA INITIATOR,
INSTRUCTEUR EN TRAINER B
Indicator: Aantal cursussen per discipline in 4 jaar
Algemene status strategische doelstelling:
De initiatorcursussen waren in 2019 goed lopende. We merkten dat het aantal cursisten jaarlijks lichtjes stijgt. In
die mate dat voor sommige cursussen de lessen didactiek-methodiek dienden ontdubbeld te worden.
Instructeur B en Trainer B zijn steeds een hekel punt geweest. In 2018 werden de opleidingstramienen Trainer B
offline gehaald door VTS, daar er een verandering in opleidingsstructuur zit aan te komen.
Deze structuurverandering werd doorgevoerd in 2019. De instructeur B opleiding werd hervormd tot de
opleiding hoofdmonitor. Het stramien van Trainer B werd aangepast. Deze vernieuwde opleidingen gingen begin
2020 van start en zijn lopende
Doel van deze aanpassingen was ervoor te zorgen dat de nieuwe opleidingslijn zo dicht mogelijk zou aansluiten
bij de behoeften/noden van onze clubs, zodanig dat de nieuwe cursussen een zo goed mogelijke bezetting zullen
kennen.

S06D01: JAARLIJS ORGANISEREN VAN ACTIES MET ALS DOEL HET BEHALEN VAN
DE TOELATINGSVOORWAARDEN VTS CURSUSSEN
Indicator: aantal acties per jaar

Vooropgesteld:
Promotie en organisatie brevettenacties:
 Er wordt jaarlijks 1 brevettenactie zeilen en windsurfen
aangeboden in één van onze opleidingsclubs.
Promotie en organisatie A-brevet:
 Minimum 5 theoretische opleidingsweken + examens
worden jaarlijks in de clubs georganiseerd
 Minimum 5 praktische proeven A-brevet worden
jaarlijks in de clubs georganiseerd
Promotie en organisatie aspirant-initiatoropleiding
 minimum 3 opleidingen aspirant-initiator
zeilen/windsurfen worden jaarlijks in de clubs
aangeboden

Algemene status operationele doelstelling:
Alle vooropgestelde doelstellingen werden in 2019 ruimschoots behaald: 1 brevettenactie zeilen en
windsurfen, 10 theoretische opleidingsweken en 10 examens, 10 praktische examens A-Brevet, 4 opleidingen
aspirant-initiator zeilen/surfen.
Acties binnen operationele doelstelling

Status uitvoering per actie

Promoten en organiseren van
brevettenacties

Er waren brevettenacties in verschillende aangesloten WWSV
clubs, en in centrum Sport Vlaanderen Nieuwpoort.

Promoten en organiseren van het A-brevet

Het beheer van het A-brevet zit bij WWSV in nauwe
samenwerking met Sport Vlaanderen. Het A-brevet is de instapvoorwaarde voor initiator lesgevers zwaardboten. De planning
van praktische en theoretische examens en het beheer van de
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data gebeurde binnen de federatie. In 2019 haalden 85 jongeren
dit brevet. Promotie gebeurde via www.a-brevet.be, de sociale
media en de nieuwsbrieven.
Boeken A brevet (aan- en verkoop)

In 2018 werd een nieuwe herdruk van het handboek
gerealiseerd in samenwerking met Sport Vlaanderen/ Vlaamse
Trainersschool - de promotie en verdeling gebeurt via de
webshop op https://www.wwsv.be/nl/webshop, clubs
kunnen deze ook via mail bestellen.

Promoten en organiseren van Aspirant
opleiding

In 2019 werden 4 opleidingen Aspirant-Initiator Zeilen
georganiseerd met in totaal 56 geslaagden.

S06D02: JAARLIJKS PROMOTEN EN COÖRDINEREN VAN DE VTS CURSUSSEN
Indicator: Aantal cursussen per jaar

Vooropgesteld:
Promotie en coördinatie initiatoropleiding
 Jaarlijks minstens 1 initiator zwaardboten
 2-jaarlijks minstens 1 initiator kitesurfen
 Jaarlijks minstens 1 initiator catamaran
 2-Jaarlijks minstens 1 initiator golfsurfen
 2-jaarlijks minstens 1 initiator zeezeilen
 4-jaarlijks minstens 1 initiator zeilwagenrijden
Promotie en coördinatie instructeursopleiding
 2-jaarlijks minstens 1 instructeur B zwaardboten
 3-jaarlijks minstens 1 instructeur B kitesurfen
 3-jaarlijks minstens 1 instructeur B catamaran
 2-jaarlijks minstens 1 instructeur B windsurfen
Promotie en coördinatie Trainer B-opleiding
 2-jaarlijks minstens 1 trainer B zwaardboten
 2-jaarlijks minstens 1 trainer B catamaran
 2-jaarlijks minstens 1 trainer B windsurfen

Algemene status operationele doelstelling:
In 2019 werden 2 cursussen initiator zwaardboten, 1 initiator catamaran, 1 initiator zeezeilen, 1 initiator
kitesurfen, 1 initiator windsurfen, 1 initiator golfsurfen georganiseerd. De cursus Instructeur B Zwaardboten
ging niet door. De doelstelling werd bereikt voor wat niveau initiator betreft: kitesurfen, golfsurfen en
zeezeilen werden georganiseerd.
Instructeur B en Trainer B zijn steeds een hekel punt geweest. In 2018 werden de opleidingstramienen Trainer
B offline gehaald door VTS, daar er een verandering in opleidingsstructuur zit aan te komen.
Deze structuurverandering werd doorgevoerd in 2019. De instructeur B opleiding werd hervormd tot de
opleiding hoofdmonitor. Het stramien van Trainer B werd aangepast. Deze vernieuwde opleidingen gingen
begin 2020 van start en zijn lopende
Acties binnen operationele doelstelling

Status uitvoering per actie

Promoten en coördineren van initiator
opleiding

Promotie via website en clubwerking. Via de kwaliteitslabel
werden de clubs aangespoord om bij hun leden actief op zoek te
gaan naar kandidaten voor de opleiding.

Promoten en coördineren van instructeur
opleiding

De cursus Instructeur B Zwaardboten werd niet georganiseerd
wegens onvoldoende kandidaten – mede te wijten aan de
hervorming die in stramien. De opleiding hoofdmonitor werd
uitgewerkt en gestart begin 2020
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Promoten en coördineren van trainer B
opleiding (2-jaarlijks)

In 2019 ging geen cursus trainer B zwaardboten door daar deze
cursus hervormd werd. Begin 2020 werd trainer B cursus
gestart.

S06D03: JAARLIJKSE SCREENING EN UPDATE DIDACTISCHE ONDERSTEUNING
Indicator: aantal screenings per jaar

Vooropgesteld: 1
 Uitgeven en updaten bestaande handleidingen en
ontwikkelingen toekomstige handleidingen
 Waar nodig worden in de komende beleidsperiode
2017-2020 bestaande zeil- en surfbrevetten geüpdatet

Algemene status operationele doelstelling:
In 2018 zijn de handleidingen nagekeken en bijgewerkt. De nieuwe huisstijl wordt overal doorgevoerd. Vanaf
2018 kregen alle drukwerken het nieuwe logo mee. In 2019 werden geen nieuwe handleidingen of
herwerkingen uitgewerkt.
Acties binnen operationele doelstelling

Status uitvoering per actie

Uitgeven en update bestaande
handleidingen en ontwikkelen toekomstige
handleidingen

Na de fusie en nieuwe huisstijl werd in 2018 de stock
handleidingen uitverkocht. Alle handleidingen kregen een
update en werden bijgedrukt. Ieder jaar worden de
handleidingen inhoudelijk geëvalueerd binnen de
zeilcommissie.

Uitgeven en update Surf- en zeilpas

De internationale Surfpas kreeg in 2018 reeds een inhoudelijke
update met onder meer toevoeging basis en evolutie 1 SUP en
4de module voor windsurfen (evolutie 3). Ook de lay-out werd
aangepast aan de nieuwe WWSV-huisstijl. In 2019 zijn hier
geen verdere aanpassingen in gebeurd.

Handleidingen en pasjes (aan- en verkoop)

via de online shop

Uitgeven van folders, affiches en
signalisatieborden over veilig zeilen,
surfen en zeilwagenrijden

In 2019 werd specifiek een veiligheidscampagne veilig zeilen
gelanceerd, met aandacht voor dragen zwemvest (conform
nieuwe wetgeving.
Op de nieuwe WWSV-website en via sociale media zijn
verschillend artikels geplaats rond veilig zeilen, surfen en
zeilwagenrijden
Er zijn geen signalisatieborden gemaakt in 2018 op het strand,
wegens onduidelijkheid of binnen het nieuwe KB
brandingssporten extra lokale wetgeving kan opgelegd worden.

Opstarten kennis databank met oefenstof,
trainingsprogramma's en relevante
wetenschappelijke artikels

Opvolging is gebeurd van de huidige digitale databank. Deze is
herwerkt met de nieuwe website.

Organisatie en coördineren
gemeenschappelijke clubaankopen
lesmateriaal

De federatie bevraagt de noden van de clubs stelt en bedingt
goede condities bij leveranciers. Bijvoorbeeld SUP’s, wetsuits,
windsurfmateriaal, zeilboten.
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S07: TEGEN 2020 WIL DE FEDERATIE MINSTENS 8
BIJSCHOLINGEN VOOR MONITOREN/TRAINERS EN 4
BIJSCHOLINGEN VOOR OFFICIALS ORGANISEREN
Indicator: Aantal sporttechnische bijscholingen in 4 jaar
Algemene status strategische doelstelling:
In het aanbod voor monitoren/trainers hebben we reeds wat bijscholingen die een jaarlijkse vaste waarde zijn.
Het aanbod voor officials heeft een aanbod van bestaande examens en bijscholingen. Deze opleidingen werd
door WWSV in 2019 nog verder optimaliseert met als doel een jaarlijkse/2-jaarlijkse vaste waarde in ons aanbod
bijscholingen te worden.
Binnen deze indicator zijn we op weg om in 2020 de gevraagde doelstelling te halen.

S07D01:TEGEN 2020 WIL DE FEDERATIE MINSTENS 8 BIJSCHOLINGEN VOOR
MONITOREN/TRAINERS ORGANISEREN
Indicator: Aantal bijscholingen per jaar

Vooropgesteld:
Tegen 2020 wil de federatie minstens 8 bijscholingen voor
monitoren/trainers organiseren
 Organiseren watersportredder i.s.m. met IKWV - ILS,
minimaal 1 per jaar in 1 van onze clubs
 Organisatie Kitesafe rescue-bijscholing voor de
clubredders, 2x per jaar (1 aan de Oostkust en 1
Westkust)
 Organisatie bijscholing veiligheid en communicatie op
zee en examen VHF i.s.m. MRCC en BIPT
 Organisatie opleiding ISA SUP en golfsurfen minimaal
1 per jaar in een van onze clubs
 Organisatie bijscholing havenmaneuvers minimaal 1
per jaar in samenwerking met Vlaamse Vaarschool
 Bijscholen rescue-team ifv. organisatie wedstrijden, 1
per jaar in een van onze clubs
 Organisatie bijscholing over sporttechnisch item ifv.
trainers zeilen, surfen en zeilwagenrijden
 Minstens 1 bijscholing in het kader van EVS - gezond
sporten

Algemene status operationele doelstelling:
De doelstelling van 8 bijscholingen tegen 2020 is zeker een haalbare kaart. De bijscholingen worden voor de
verschillende disciplines aangeboden.
In de Surf/Kite/SUP zijn 3 van deze bijscholingen vaste jaarlijkse waarde binnen ons aanbod: ILS Watersport
Redder, Kitesafe-bijscholing en ISA-SUP-bijscholing. De andere bijscholingen gaan door naargelang de
nood/vraag van onze clubs.
Acties binnen operationele doelstelling

Status uitvoering per actie

Organiseren watersport redder i.s.m. met
IKWV - ILS

ILS Lifeguard-cursus is inhoudelijk volledig uitgewerkt samen
met REDFED. De cursus had in 2019 nipt te weinig
inschrijvingen om te kunnen doorgaan (4 inschrijvingen). Deze
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staat in 2020 terug op de planing. Meer info op de BSF website:
https://bsflive.be/word-ils-surf-lifeguard/
Organisatie Kitesafe Rescue bijscholing
voor de clubredders

2 bijscholingsavonden zijn georganiseerd. 1 te Anemos Heist en
1 te Oostduinkerke

Organisatie bijscholing veiligheid en
communicatie op zee en examen VHF
i.s.m. MRCC en BIPT

Dossier heeft vertraging opgelopen. Na analyse bleek dat er
blinde zones waren in het VHF-bereik op het strand (vanaf
Oostduinkerke, en vanaf de baai van Heist). Samen met BIPT
en MRCC zijn er in oktober 2019 metingen gebeurd op het
strand van Heist om dit probleem in kaart te brengen. De
voortgang wordt gerapporteerd binnen het veiligheidsoverleg
met de kustburgemeesters.

Organisatie opleiding ISA SUP en
golfsurfen

Isa SUP cursus is georganiseerd te Twins Bredene, zie meer
info op https://bsflive.be/word-isa-sup-lesgever-2/

Organisatie (eigenlijk meer promotie)
bijscholing havenmaneuvers i.s.m.
Vlaamse Vaarschool

Werd in september 2019 georganiseerd te Nieuwpoort in
samenwerking met Vlaamse Vaarschool

Bijscholen rescue-team ifv. organisatie
wedstrijden

In 2019 werden verschillende initiatieven georganiseerd voor
betere begeleiding wedstrijdondersteuning.
Bootredder/boeienlegger op het Galgenweel en Nieuwpoort.

Organisatie bijscholing over
sporttechnisch item ifv. monitoren /
trainers zeilen, surfen en zeilwagenrijden

Er is een bijscholing over het wedstrijdreglement en de nieuwe
regels zeilwagenrijden georganiseerd in november 2019.

Organisatie bijscholing in het kader van
EVS - gezond sporten

In 2019 is er een nieuwe API opgeleid en hebben beide API’s
deelgenomen aan de bijscholingen van ICES.

S07D02: TEGEN 2020 WIL DE FEDERATIE MINSTENS 4 BIJSCHOLINGEN VOOR
OFFICIALS ORGANISEREN
Indicator: Aantal bijscholingen per jaar

Vooropgesteld: minimum 4
 Organisatie opleiding National Judge: 2-jaarlijks
 Organisatie opleiding Race Official: 2-jaarlijks
 Organiseren praktische opleiding wedstrijdorganisatie
en -leiding 1 maal per jaar in 1 van onze clubs
 Organisatie bijscholing nieuwe wedstrijdreglementen
2017-2020
 Organisatie ISA golfsurf jury cursus 1 maal per jaar in
samenwerking in samenwerking met Nederlandse
golfsurf bond HSA. Organisatie BEL-IRC-seminar 1
maal per jaar op de federatie
 Organisatie bijscholing wedstrijdreglementen en organisatie zeilwagenrijden

Algemene status operationele doelstelling:
In 2019 vonden 3 bijscholingen plaats: opleiding Regional Judge, opleiding Regional Race Officer, opleiding
International Race Officer, organisatie nieuwe wedstrijdreglementen, BEL-IRC-seminar.
Ook hier ligt de doelstelling binnen ons bereik en dat is nodig voor de toekomst van de recreatieve en
competitieve wedstrijdsport.
Acties binnen operationele doelstelling

Status uitvoering per actie
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Organisatie opleiding Regional/National
Judge

Tweejaarlijks – werd georganiseerd in november 2019 met 6
geslaagde deelnemers op 13. Staat weerom gepland najaar 2020
bij bijscholing voor reeds geattesteerde juryleden.

Organisatie opleiding Race Official

In het najaar 2019 werd een opleiding Deputy Race Officer
georganiseerd, er waren 13 deelnemers. De nood aan goede
wedstrijdleiders is essentieel voor toekomstige. Een betere
afstemming met de stuurgroep RO RC van Belgian Sailing is
vereist om mensen te laten doorstromen naar het brevet
National Race Officer

Organiseren praktische opleiding
wedstrijdorganisatie en -leiding

Eerste vergadering met stuurgroep voor praktische sessies is
doorgegaan. Praktijksessies werden georganiseerd met de
klassen op het Galgenweel (Antwerpen) en tijdens de
Internationale Nieuwpoortweek.

Organisatie bijscholing nieuwe
wedstrijdreglementen 2017-2020

Niet van toepassing in 2019 – geen nieuwe wedstrijdregels –
eind 2020 zullen de aanpassingen van de reglementen RRS
2021-2024 gepubliceerd worden

Boekjes wedstrijdreglementen

In WWSV Shop – eveneens via Regelschriftje Henk Plaatje
voor jongeren.

Organisatie ISA golfsurf jury cursus

In 2019 werd geen specifieke theoretische opleiding voorzien.
Er werd gekozen om begeleiding te voorzien van beginnende
juryleden tijdens de verschillende (recreatieve) wedstijden.
Hiervoor werd vanuit WWSV een ervaren jurylid gestuurd naar
elk van deze wedstrijden.

Organisatie BEL-IRC seminar

Vond plaats op 9 februari 2019 in de Black Box tijdens de
Belgian Boat Show.

Organisatie bijscholing
wedstrijdreglementen en -organisatie
zeilwagenrijden

In november 2019 werd een bijscholing georganiseerd voor de
wedstrijdzeilers

S07D03: TEGEN 2020 WIL DE FEDERATIE MINSTENS 8 BIJSCHOLINGEN VOOR HET
BESTUURLIJK EN ADMINISTRATIEF KADER VAN DE CLUBS EN DE FEDERATIE
ORGANISEREN
Indicator: Aantal bestuurlijke en
administratieve bijscholingen in 4 jaar

Vooropgesteld: 8
 Organisatie bijscholingen voor bestuurlijk en
administratief kader
 Organisatie van verzekering seminarie in de federatie
 Organisatie van seminarie inzake fiscaal onderwerp in
de federatie
 Organisatie van seminarie pers en media in de federatie
 Jaarlijks minstens 1 meeting houden om de
sporttechnische en beleidsmatige werking van de
federatie uiteen te zetten (op jeugdlabel vergadering,
op algemene vergadering en tijdens officiële uitreiking
VTS-diploma's)

Algemene status operationele doelstelling:
In 2018 gingen er geen bijscholingen door voor het bestuurlijk kader van de clubs. Wel vonden tijdens onze
jaarlijkse labelvergadering, en tijdens de algemene vergadering, een uiteenzetting/update plaats over de
beleidsmatige werking van de federatie.
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Acties binnen operationele doelstelling

Status uitvoering per actie

Organisatie bijscholingen voor bestuurlijk
en administratief kader

Niet uitgevoerd wegens te weinig belangstelling.

Jaarlijks minstens 1 meeting houden om de
sporttechnisch en beleidsmatige werking
van de federatie uiteen te zetten.

Het volledige sportieve beleid is van A tot Z voorgesteld tijdens
de 2019 algemene vergadering. Tijdens de jaarlijkse
labelvergadering met de scholingsclubs in het najaar, is
specifiek voor jeugdsport, innovatie en laagdrempelig sporten
ene stand van zaken gegeven, en feedback gevraagd waar er
bijgestuurd kan worden volgens de clubs.

Binnen 4 jaar minstens 50% van de clubs
'officieel' bezoeken ifv het federatiebeleid
en de federatiewerking.

Clubbezoeken zijn lopende. Doelstelling zal gehaald worden.
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S08: DOELGROEPEN: TEGEN 2020 WIL DE FEDERATIE SPORT
VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING VAST INGEBED ZIEN IN
MINSTENS 10% VAN HAAR CLUBS VIA G-ACTIVITEITEN (GZEILEN, G-SURFEN, G-ZEILWAGEN RIJDEN), ALSOOK VIA EEN
JAARLIJKS OCCASIONEEL AANBOD VAN G-ACTIVITEITEN IN

20% VAN HAAR CLUBS. TEGEN 2020 WORDEN MINSTENS 40
LESGEVERS OPGELEID SPECIFIEK VOOR HET BEGELEIDEN VAN
MENSEN MET EEN BEPERKING.
Indicator: % van clubs
Algemene status strategische doelstelling:
De federatie is eind 2014 gestart met haar G-zeil/ G-surfwerking. Wij kunnen als algemeen beschouwen dat na 3
jaar G-sportwerking er steeds een stijgende trend is zowel in het aantal G-sporters (al dan niet occasioneel) als
het aantal clubs dat G-sportactiviteiten organiseert (op occasionele of vaste basis). Jaarlijks worden steeds
nieuwe lesgevers bijgeschoold om deze sessies in goede banen te leiden. Momenteel hebben wij 5 van onze
clubs die een vast aanbod aanbieden en 11 clubs met occasioneel aanbod. Wij hopen deze stijgende trend te
blijven aanhouden tem. 2020. We zijn heel tevreden met het huidige resultaat, en hopen dit nog te laten groeien
de komende jaren.

S08D01: TEGEN 2019 WIL DE FEDERATIE SPORT VOOR MENSEN MET EEN
BEPERKING VAST INGEBED ZIEN IN MINSTENS 7 VAN HAAR CLUBS VIA EEN VAST
AANBOD G-ACTIVITEITEN (G-ZEILEN, G-SURFEN EN G-ZEILWAGEN RIJDEN) EN
EEN JAARLIJKS OCCASIONEEL AANBOD VAN G-ACTIVITEITEN IN 14 VAN HAAR
CLUBS. JAARLIJKS WORDEN MINIMUM 10 LESGEVERS OPGELEID SPECIFIEK VOOR
HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN BEPERKING.
Indicator: aantal clubs / aantal lesgevers in
2018

Vooropgesteld: minimum 7 vast in clubs, 14 occasioneel in
clubs, 10 lesgevers

Algemene status operationele doelstelling:
Deze acties zijn sinds 2018 en ook in 2019 opgenomen in het project dat is ingediend binnen de beleidsfocus
laagdrempelig sporten “Ik Blijf G-watersporten”.
Zo goed als bij alle acties zijn details over de uitwerking hiervan in het werkingsverslag “Ik blijf Gwatersporten 2019 te vinden.
Acties binnen operationele doelstelling

Status uitvoering per actie

Ondersteunen G-Zeilwagenrijdprojecten:
Ik G-zeilwagenrijdacties (G-strandzeil)

Uitgevoerd binnen "Ik BLIJF G-watersporten", zie
werkingsverslag Ik BLIJF G-watersporten 2019

Ondersteunen G-Surfprojecten : Ik Gsurfacties

Uitgevoerd binnen "Ik BLIJF G-watersporten", zie
werkingsverslag Ik BLIJF G-watersporten 2019

Ondersteunen G-Zeilprojecten: Ik Gzeilacties

Uitgevoerd binnen "Ik BLIJF G-watersporten", zie
werkingsverslag Ik BLIJF G-watersporten 2019
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Organisatie Open Zeildagen voor GSporters

Uitgevoerd binnen "Ik BLIJF G-watersporten", zie
werkingsverslag Ik BLIJF G-watersporten 2019

Ondersteunen Ontdek de Ster

Uitgevoerd binnen "Ik BLIJF G-watersporten", zie
werkingsverslag Ik BLIJF G-watersporten 2019

Organiseren jaarlijkse bijscholing voor
begeleiden van mensen met een beperking
voor het G-zeilen
(min. 5 lesgevers)

Uitgevoerd binnen "Ik BLIJF G-watersporten", zie
werkingsverslag Ik BLIJF G-watersporten 2019

Organiseren jaarlijkse bijscholing voor
begeleiden van mensen met een beperking
voor het G-surfen
(min. 5 lesgevers)

Uitgevoerd binnen "Ik BLIJF G-watersporten", zie
werkingsverslag Ik BLIJF G-watersporten 2019

Organiseren van jaarlijkse Gsportcommissie

Uitgevoerd binnen "Ik BLIJF G-watersporten", zie
werkingsverslag Ik BLIJF G-watersporten 2019

Promotie en inschrijving van de Gsportactiviteiten

Uitgevoerd binnen "Ik BLIJF G-watersporten", zie
werkingsverslag Ik BLIJF G-watersporten 2019

Aanwezig zijn op minstens 1 Gsportactiviteit per club

Niet uitgevoerd binnen "Ik BLIJF G-watersporten", zie
aanpassing in aanvraag 2020

Uitlenen van de G-sporttrailer voor een Gsportactiviteit in de clubs

Uitgevoerd binnen "Ik BLIJF G-watersporten", zie
werkingsverslag Ik BLIJF G-watersporten 2019
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CONCLUSIE
Er kan besloten worden dat WWSV haar doelstellingen behaald binnen de basisopdrachten. Grootste
resultaten worden behaald in de strategische doelstelling “Bereiken van jaarlijks 1000 niet aangesloten
leden met een aanbod aan kwalitatieve initiaties en instap activiteiten”. De cijfers worden daar heel
ruim gehaald. Initiatieven binnen die strategische doelstelling zoals de Watersportdag samen met het
IKwatersport project zorgen er hiervoor dat clubs heel breed inzetten op het aantrekken van nieuwe
sporters. Een positieve tendens waarop acties naar een goed recreatief en competitief aanbod verder
kan op bouwen.
Er blijven aandachtspunten naar het opleiden van jury en wedstrijdorganisatoren, wat in lijn ligt met
het breder promoten en ondersteunen van competitieve beoefening. Na 2 jaar een stijgende trend in het
aantal competitieve leden kunnen al voorzichtig conclusies getrokken worden dat een goed uitgewerkt
en aantrekkelijk competitief aanbod effect heeft gehad.
Enkele acties en operationele doelstellingen rond G-sport zijn verschoven vanuit de basiswerking naar
een dossier binnen de beleidsfocus laagdrempelig sporten. In dit werkingsverslag zijn bij die acties de
verwijzing gemaakt naar het betreffende werkingsverslag. Deze verschuiving zorgt ervoor dat er
breder kan ondersteund worden met meer inzet van personeel en middelen.
Er moet ook aandacht blijven daar correcte meting van de data. Om de evolutie te kunnen meten de
recreatieven en competitieve beoefening, na de 0-meting in 2017, zal het zeer belangrijk zijn dat de
clubs meer kwalitatieve data hierover opgeven. Clubs moeten in de onlinedatabase correct aangeven of
hun leden een competitief of recreatief statuut hebben, en welke discipline in hoofdzaak door elke
sporter beoefend wordt. Hiervoor is in 2019 gewerkt aan het ontwikkelen van een betere interne
meting binnen WWSV, en het opstarten van Power BI dashboards die ook met de clubs gedeeld
worden. Alleen op deze manier kunnen data breed gedeeld worden en de clubs motiveren tot het
aanleveren van data waar correcte analyses op gemaakt kunnen worden.
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