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Jaarverslag werking VBSL

Kernwaarde 1: Groei & Kwaliteit
• SD1: Jaarlijkse daling van drop-out tot een drop-out van 27,5% in 2020
• SD2: Jaarlijkse stijging van instroom tot een instroom van 30% in 2020

• Drop-out spelende leden 2020 = 28,66% = doelstelling behaald
• Instroom spelende leden 2020 = 25,68% = doelstelling niet behaald
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Jaarverslag werking VBSL

Kernwaarde 1: Groei & Kwaliteit
• SD1: Jaarlijkse daling van drop-out tot een drop-out van 27,5% in 2020
• SD2: Jaarlijkse stijging van instroom tot een instroom van 30% in 2020

• Drop-out totale leden 2020 = 25,22% = doelstelling behaald
• Instroom totale leden 2020 = 22,58% = doelstelling niet behaald
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Jaarverslag werking VBSL 
Kernwaarde 1: Groei & Kwaliteit
• SD1: Jaarlijkse daling van drop-out tot een drop-out van 27,5% in 2020
• SD2: Jaarlijkse stijging van instroom tot een instroom van 30% in 2020

• Conclusies ledenverloop 
– Negatieve evolutie in het ledenaantal 

• Totaal leden = 2626 leden = -126 leden t.o.v. 2019 = -4,58%
• Totaal actieve leden = 2309 = -112 actieve leden t.o.v. 2019 = -4,63%

– Voor het eerst sinds 2013 een daling in ledenaantallen
• Zowel op gebied van totale leden als op gebied van actieve spelende leden

– Drop-out
• Hoogste drop-out in provincie Antwerpen
• Laagste Drop-out in provincie Limburg

– Instroom
• Hoogste instroom in provincies Vlaams-Brabant & West-Vlaanderen
• Laagste instroom in provincie Limburg

– Netto ledenverloop
• Lichte stijging in provincie West-Vlaanderen
• Stagnatie in provincies Limburg & Vlaams-Brabant
• Daling in provincies Oost-Vlaanderen & Antwerpen



Jaarverslag werking VBSL
Kernwaarde 1: Groei & Kwaliteit
• SD1: Jaarlijkse daling van drop-out tot een drop-out van 27,5% in 2020
• SD2: Jaarlijkse stijging van instroom tot een instroom van 30% in 2020

• Ledenprofiel VBSL 2020
– Competitie-leden: 60,21%
– Recreatie-leden:  27,72%
– Niet-spelend: 12,07% 

• Ledenprofiel 2020 t.o.v. 2019
– Competitie-leden: Stijgend (57,48%)
– Recreatie-leden: Dalend (30,49%) 
– Niet-spelend: Constant (12,03%)
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Jaarverslag werking VBSL

Kernwaarde 1: Groei & Kwaliteit
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Jaarverslag werking VBSL

Kernwaarde 1: Groei & Kwaliteit
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Jaarverslag werking VBSL

Kernwaarde 1: Groei & Kwaliteit – Instroom nieuwe leden
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Jaarverslag werking VBSL
Kernwaarde 1: Groei & Kwaliteit

0
5

10
15
20
25
30

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99

Drop-out 2020 - Leeftijd

Aantal

0

5

10

15

20

25

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99

Drop-out 2020 - Lidtype

Competitie Recreatie Niet Spelend

57%30%

13%

Drop-out - Lidtype

Competitie Recreatie Niet Spelend

68%

32%

Drop-out - geslacht

Man Vrouw



Jaarverslag werking VBSL
Kernwaarde 1: Groei & Kwaliteit
• SD1: Jaarlijkse daling van drop-out tot een drop-out van 27,5% in 2020
• SD2: Jaarlijkse stijging van instroom tot een instroom van 30% in 2020

• Conclusies ledenprofiel op basis van leeftijd 
– Kerstboom-model vs piramide-model

• Grootste groep leden = miniemen, cadetten
• Focus op onderbouw en verbreding basis van de piramide (Multimove, Beeball Rookies & Beeball Majors) steeds meer onderbouw aanwezig
• Instroom piek op 7-10 jaar – verschuiving richting Beeball Majors (mogelijk meer mogelijkheden in corona-jaargang)
• Grote drop-out op niveau 15-19 jarigen (overgang jeugd naar senioren + studies)
• Algemeen evolueren naar het piramide-model toe.

• Conclusies ledenprofiel op basis van leeftijd en geslacht
– Vrouwen

• Continue aanwezigheid in ledenaantallen (25%) – lichte daling (-1%) ten opzichte van 2019
• Piek op 13 jaar en 23 jaar, vanaf 21 jaar evenwichtigere balans tussen mannen en vrouwen – onderstroom meisjes voorzien als groeipotentiëel –

– Heren 
• Overwicht in ledenaantallen (75%)
• Grote drop-out in de jeugdreeksen – zoektocht naar juiste sport

– Pieken bij overgang leeftijdscategorie
– studies



Jaarverslag werking VBSL
Kernwaarde 1: Groei & Kwaliteit
• SD1: Jaarlijkse daling van drop-out tot een drop-out van 27,5% in 2020
• SD2: Jaarlijkse stijging van instroom tot een instroom van 30% in 2020
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Jaarverslag werking VBSL
Kernwaarde 1: Groei & Kwaliteit
• SD1: Jaarlijkse daling van drop-out tot een drop-out van 27,5% in 2020
• SD2: Jaarlijkse stijging van instroom tot een instroom van 30% in 2020
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Jaarverslag werking VBSL
Kernwaarde 1: Groei & Kwaliteit
• SD1: Jaarlijkse daling van drop-out tot een drop-out van 27,5% in 2020
• SD2: Jaarlijkse stijging van instroom tot een instroom van 30% in 2020

• Conclusies clubprofielen
– +200 leden = 1 club
– Tussen 200 & 150 leden =2 clubs (-2)
– Tussen 150 & 100 leden = 8 clubs 
– Tussen 100 & 50 leden = 11 clubs (+2)
– Tussen 0 & 50 leden = 6 clubs 

• Waakzaam zijn voor kritische massa in clubs van 0 tot 50 leden 

• Conclusie evolutie ledenaantallen clubs
– 8 clubs vertonen een groei
– 5 clubs blijven stabiel
– 15 clubs vertonen een daling 

• Conclusies nieuwe clubs
– Brugge Braves blijft een club in opstart – Reële opstart en aansluiting voorzien in 2021



Jaarverslag werking VBSL
Kernwaarde 1: Groei & Kwaliteit
• SD3: In 2020 bekleedt België een top 30 plaats op de officiële Baseball Wereld Ranking
• SD4: In 2020 bekleedt België een top 30 plaats op de officiële Softball Ranking
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Jaarverslag werking VBSL
Kernwaarde 1: Groei & Kwaliteit
• SD3: In 2020 bekleedt België een top 30 plaats op de officiële Baseball Wereld Ranking
• SD4: In 2020 bekleedt België een top 30 plaats op de officiële Softball Ranking

• Baseball = 26ste plaats op wereld ranking = doelstelling behaald 
– Resultaat idem als 2019
– 2020 wegens corona geen internationale activiteiten georganiseerd op gebied van Nationale Teams Baseball

• Softball = 38ste plaats op wereld ranking = doelstelling nog niet behaald 
– Resultaat idem als 2019
– 2020 wegens corona geen internationale activiteiten georganiseerd op gebied van Nationale Teams Softball



Jaarverslag werking VBSL
Kernwaarde 1: Groei & Kwaliteit
• SD3: In 2020 bekleedt België een top 30 plaats op de officiële Baseball Wereld Ranking
• SD4: In 2020 bekleedt België een top 30 plaats op de officiële Softball Ranking

Baseball:
• Werking Baseball Academy

• Winterprogramma – stopgezet wegens corona
• Programma AAA
• Programma AA

• Zomerprogramma – niet plaatsgevonden wegens corona
• Flanders Academy Baseball – Pony League

• Annulatie tornooien wegens corona
• Programma U14
• Programma U16
• Programma U18

• NT U12
• EK Mortsel – annulatie wegens corona

• NT U15

• EK Hoboken Pioneers – annulatie wegens corona
Softball:
• Werking Softball Academy

• Winterprogramma – stopgezet wegens corona
• Zomerprogramma – niet plaatsgevonden wegens corona

• NT SD
• Annulatie wegens corona

• NT U15
• Annulatie wegens corona



Jaarverslag werking VBSL
Kernwaarde 1: Groei & Kwaliteit
• SD3: In 2020 bekleedt België een top 30 plaats op de officiële Baseball Wereld Ranking
• SD4: In 2020 bekleedt België een top 30 plaats op de officiële Softball Ranking

• VBSL Baseball Academy 2020
– Winterprogramma

• AAA – Jan – Begin maart (lockdown)
• AA – Jan – begin maart (lockdown)

– Zomerprogramma: 
• Niet plaatsgevonden wegens corona

– Pony League
• U16 – niet plaatsgevonden corona
• U18 – niet plaatsgevonden corona
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Jaarverslag werking VBSL
Kernwaarde 1: Groei & Kwaliteit
• SD3: In 2020 bekleedt België een top 30 plaats op de officiële Baseball Wereld Ranking
• SD4: In 2020 bekleedt België een top 30 plaats op de officiële Softball Ranking

• VBSL Softball Academy 2020
– Winterprogramma: 10 trainingen
– Zomerprogramma: 6 trainingen
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Jaarverslag werking VBSL
Kernwaarde 1: Groei & Kwaliteit
• SD3: In 2020 bekleedt België een top 30 plaats op de officiële Baseball Wereld 

Ranking
• SD4: In 2020 bekleedt België een top 30 plaats op de officiële Softball Ranking

Presentator
Presentatienotities




Jaarverslag werking VBSL
Kernwaarde 1: Groei & Kwaliteit
• SD3: In 2020 bekleedt België een top 30 plaats op de officiële Baseball Wereld 

Ranking
• SD4: In 2020 bekleedt België een top 30 plaats op de officiële Softball Ranking



Jaarverslag werking VBSL

Kernwaarde 2: Opleiding & Bijscholing
• SD5: Jaarlijkse stijging actieve gediplomeerde trainers (+15% in 2020)
• SD6: Jaarlijkse stijging actieve officials (+15% in 2020)

2020: 218 actieve coachlicenties, 107 met VTS kwalificatie 
Norm Sport Vlaanderen = 20 gedipl./1000 act. Leden – VBSL 46,34 gedipl./1000 
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Jaarverslag werking VBSL
Kernwaarde 2: Opleiding & Bijscholing
• SD5: Jaarlijkse stijging actieve gediplomeerde trainers (+15% in 2020)
• SD6: Jaarlijkse stijging actieve officials (+15% in 2020)

Conclusies aantal actieve gediplomeerde coaches:
• 2016: 171 actieve coaches – 68 met geldige VTS kwalificatie
• 2017: 227 actieve coaches – 105 met geldige VTS kwalificatie
• 2018: 254 actieve coaches – 98 met geldige VTS kwalificatie
• 2019: 289 actieve coaches – 113 met geldige VTS kwalificatie
• 2020: 218 actieve coaches – 107 met geldige VTS kwalificatie

– = stijging van 27,48% t.o.v. 2016 = doelstelling behaald

• VBSL scoort hiermee een diplomagraad van 46,34 gedipl. Tr./1000 actieve leden
– Norm Sport Vlaanderen = 20/1000 = goede score voor VBSL

• Nieuw opgeleide coaches 2020
– Opleiding initiator 2020: 16 deelnemers – wegens corona verlengd traject met online lessen, afwerking in 2021



Jaarverslag werking VBSL
Kernwaarde 2: Opleiding & Bijscholing
• SD5: Jaarlijkse stijging actieve gediplomeerde trainers (+15% in 2020)
• SD6: Jaarlijkse stijging actieve officials (+15% in 2020)

2020: 469 aangesloten officials (t.o.v. 2019 = -8,4%)
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Jaarverslag werking VBSL
Kernwaarde 2: Opleiding & Bijscholing
• SD5: Jaarlijkse stijging actieve gediplomeerde trainers (+15% in 2020)
• SD6: Jaarlijkse stijging actieve officials (+15% in 2020)

Conclusies aantal actieve officials
• 2016: 365 actieve gediplomeerde officials
• 2017: 384 actieve gediplomeerde officials
• 2018: 408 actieve gediplomeerde officials
• 2019: 512 actieve gediplomeerde officials
• 2020: 469 actieve gediplomeerde officials = +28,49% t.o.v. 2016 : doelstelling behaald

– Nuancering: voornamelijk stijging op gebied van diplomagraad – in de praktijk is er nog steeds een nood aan extra officials op en langs het terrein.
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Jaarverslag werking VBSL
Kernwaarde 2: Opleiding & Bijscholing
• SD5: Jaarlijkse stijging actieve gediplomeerde trainers (+15% in 2020)
• SD6: Jaarlijkse stijging actieve officials (+15% in 2020)

Aanbod O&B: -77,42% Deelnemers O&B: - 75,81%
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Jaarverslag werking VBSL
Kernwaarde 2: Opleiding & Bijscholing
• SD5: Jaarlijkse stijging actieve gediplomeerde trainers (+15% in 2020)
• SD6: Jaarlijkse stijging actieve officials (+15% in 2020)

Conclusies aanbod opleidingen en bijscholingen & deelnames hieraan
• Algemeen aanbod opleidingen en bijscholingen

– 2017: 24
– 2018: 17
– 2019: 31
– 2020: 7

• Algemeen deelname aan opleidingen en bijscholingen
– 2017: 315 deelnames
– 2018: 254 deelnames 
– 2019: 405 deelnames
– 2020: 98 deelnames

• Opleiding coaches VTS: 1 opleidingen gestart in 2020 (Ini) = 16 deelnames = behaald
• Opleiding/bijscholing coaches VBSL: wegens corona niet plaatsgevonden = niet behaald
• Opleiding officials VBSL:  23 deelnames (60 doel) = niet behaald
• Bijscholing officials VBSL: 59 deelnames (40 doel) = behaald

Presentator
Presentatienotities
Corona lockdown viel op een moment waarbij de geplande opleidingen/bijscholingen officials geannuleerd dienden te worden en zijn nadien niet meer hervat, waardoor we in 2020 te laag scoorden op deze parameters.Voor 2021 werd de keuze gemaakt deze opleidingen/bijscholingen te digitaliseren en zullen we de doelstellingen opnieuw halen



Jaarverslag werking VBSL 
Kernwaarde 2: Opleiding & Bijscholing
• SD5: Jaarlijkse stijging actieve gediplomeerde trainers (+15% in 2020)
• SD6: Jaarlijkse stijging actieve officials (+15% in 2020)



Jaarverslag werking VBSL
Kernwaarde 3: Ondersteuning & begeleiding
• SD7: In 2020 geeft 70% van de doelgroep aan tevreden te zijn over de begeleiding/ondersteuning van VBSL

• Werking rond deze kernwaarde zit vnl. in:
– Dienstverlening secretariaat
– Organisatie van sporttechnische en administratieve opleidingen
– Organisatie van sporttechnische en administratieve bijscholingen
– Organisatie van overlegmomenten / vergaderingen
– Delen van informatie en kennis
– Ondersteunende clubbezoeken



Jaarverslag werking VBSL
Kernwaarde 4: Promotie / Marketing / Communicatie
• SD8: VBSL en de clubs promoten Baseball en Softball in de breedte
• SD11: VBSL boekt jaarlijks vooruitgang op het behalen van externe financiële middelen

• Organisatie eigen promotioneel event om Baseball/Softball in de kijker te plaatsen
– Organisatie VBSL Promotionele Events werden  niet voorzien in 2020 wegens Corona-richtlijnen
– Het was niet opportuun om gezien de restricties die er waren een promotioneel event te organiseren

waarbij we vanuit VBSL trachtten zoveel mogelijk spelers/fans bij elkaar te brengen.

– Organisatie VBSL Jeugdevent werd niet voorzien in 2020, dit wegens bovenstaande reden en ook niet 
aangezien we vanuit VBSL het besluit namen dat voor het seizoen 2020 er geen kampioenschapstitels
werden bepaald voor de jeugdreeksen. De VBSL Jeugdcompetitie werd afgewerkt onder het principe van 
zoveel mogelijk veilige corona-proof speelmomenten aan te bieden voor de jeugd.

• Doelstelling = niet behaald



Jaarverslag werking VBSL 
Kernwaarde 4: Promotie / Marketing / Communicatie
• SD8: VBSL en de clubs promoten Baseball en Softball in de breedte
• SD11: VBSL boekt jaarlijks vooruitgang op het behalen van externe financiële middelen

• Samenwerking Moev – Organisatie bijscholingen Beeball op school – leerkrachten LO = niet behaald
– Bijscholing Apotheose Moev werd ingepland, maar de bijscholingsdag werd geannuleerd door Moev wegens corona
– Bijscholing Moev voor leerkrachten LO buitengewoon onderwijs – Beeball werd ingepland maar de bijscholingsdag werd geannuleerd door 

Moev wegens Corona



Jaarverslag werking VBSL 
Kernwaarde 4: Promotie / Marketing / Communicatie
• SD8: VBSL en de clubs promoten Baseball en Softball in de breedte
• SD11: VBSL boekt jaarlijks vooruitgang op het behalen van externe financiële middelen

• Deelname aan extern promotionele campagne, deelname Plage Préféree, zomer promotour Sport Vlaanderen werd voorzien 
door VBSL en ingepland, echter werd de campagne door Sport Vlaanderen geannuleerd wegens corona  = niet behaald



Jaarverslag werking VBSL
Kernwaarde 4: Promotie / Marketing / Communicatie
• SD8: VBSL en de clubs promoten Baseball en Softball in de breedte
• SD11: VBSL boekt jaarlijks vooruitgang op het behalen van externe financiële middelen

• Ondersteunen promotionele acties: o.a. Initiaties en Uitleendienst = behaald
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Presentatienotities
Uitleendienst 2016: 53 stuks2017: 56 stuks2018: 57 stuks2019: 65 stuks2020: 12 stuksDaling ten opzichte van vorig jaarInitiaties Totaal aantal sessies: 2016: 342017: 362018: 462019: 412020: 0 Daling ten opzichte van vorig jaarTotaal bereik:2016: 6642017: 7182018: 9662019: 10752020: 0 Daling ten opzichte van vorig jaar



Jaarverslag werking VBSL
Kernwaarde 4: Promotie / Marketing / Communicatie
• SD8: VBSL en de clubs promoten Baseball en Softball in de breedte
• SD11: VBSL boekt jaarlijks vooruitgang op het behalen van externe financiële middelen

• Conclusies ondersteunen van promotionele activiteiten
– Organisatie en deelname aan promotionele activiteiten om Baseball/Softball in de kijker te plaatsen = niet behaald
– Videomateriaal = promotie-filmpjes (Jeugd)baseball  = behaald 
– Uitleendienst was operationeel en performant = behaald (maar werd haast niet gebruikt wegens corona)

• 2016: 53 uitleningen
• 2017: 56 uitleningen 
• 2018: 57 uitleningen
• 2019: 65 uitleningen
• 2020: 6 uitleningen

– Initiaties werden voorzien en gepromoot = behaald (maar werd niet gebruikte wegens corona)
• 2016: 34 initiaties via VBSL
• 2017: 36 initiaties via VBSL
• 2018: 46 initiaties via VBSL
• 2019: 41 initiaties via VBSL
• 2020: 0 initiaties via VBSL

– Aanbod bedrijfsinitiaties: geplande bedrijfsinitiaties werden geannuleerd wegens corona = niet behaald
– Via de media kanalen van VBSL werd promotie gemaakt voor sportpromotionele activiteiten van de clubs = behaald 

Presentator
Presentatienotities




Jaarverslag werking VBSL 
Kernwaarde 4: Promotie / Marketing / Communicatie
• SD8: VBSL en de clubs promoten Baseball en Softball in de breedte
• SD11: VBSL boekt jaarlijks vooruitgang op het behalen van externe financiële middelen

• Social Media:
– VBSL Facebook Pagina
– Twitter: @VlaBaseSoftball
– VBSL Youtube kanaal

• Website: www.vbsl.be is live sinds 1/1/2016

http://www.vbsl.be/


Jaarverslag werking VBSL 
Kernwaarde 4: Promotie / Marketing / Communicatie
• SD8: VBSL en de clubs promoten Baseball en Softball in de breedte
• SD11: VBSL boekt jaarlijks vooruitgang op het behalen van externe financiële middelen



Jaarverslag werking VBSL
Kernwaarde 4: Promotie / Marketing / Communicatie
• SD8: VBSL en de clubs promoten Baseball en Softball in de breedte
• SD11: VBSL boekt jaarlijks vooruitgang op het behalen van externe financiële middelen

• Stijging bereik online kanalen = doelstelling is behaald 
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Bereik Twitter VBSL (+2,91%)

Twitter Bereik weergaven



Jaarverslag werking VBSL  
Kernwaarde 4: Promotie / Marketing / Communicatie

• Totale gebruikers 19.342 t.o.v. 18.255 = +5,95%
• Totale paginaweergaven 77.173 t.o.v. 96.781= -20,26%

• Top items website:
– Clubgegevens
– Competities
– Corona
– Ondersteuning/documenten



Jaarverslag werking VBSL 
Kernwaarde 4: Promotie / Marketing / Communicatie
• Persberichten

– Systematisch belichten van sportieve prestaties 



Jaarverslag werking VBSL
Kernwaarde 4: Promotie / Marketing / Communicatie
• SD8: VBSL en de clubs promoten Baseball en Softball in de breedte
• SD11: VBSL boekt jaarlijks vooruitgang op het behalen van externe financiële middelen

• Conclusies behalen externe financiële middelen
– Ontwikkeling aanbod Bedrijfsinitiaties

• 1 bedrijfsinitiatie werd vastgelegd voor 2020 – annulatie wegens corona

– Partnership OZ – Trooper
• 83,58 euro 

– Voorts werden er geen verdere stappen ondernomen in het behalen van externe middelen = globaal is de doelstelling dus niet behaald.



Jaarverslag werking VBSL 
Kernwaarde 5: Ethiek & Goed Bestuur
• SD9: Tegen 2020 scoort VBSL minimaal 70% op de meting van goed bestuur (Harde Indicatoren)
• SD10: Tegen 2020 boekt VBSL vooruitgang in min 30% van de zachte indicatoren op de meting van goed bestuur 

• Transparantie vergaderverslagen
• Interne procedures/werking
• Opmaak jaarverslag



Jaarverslag werking VBSL 
Kernwaarde 5: Ethiek & Goed Bestuur
• SD9: Tegen 2020 scoort VBSL minimaal 70% op de meting van goed bestuur (Harde Indicatoren)
• SD10: Tegen 2020 boekt VBSL vooruitgang in min 30% van de zachte indicatoren op de meting 
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Jaarverslag werking VBSL 
Kernwaarde 5: Ethiek & Goed Bestuur
• SD9: Tegen 2020 scoort VBSL minimaal 70% op de meting van goed bestuur (Harde Indicatoren)
• SD10: Tegen 2020 boekt VBSL vooruitgang in min 30% van de zachte indicatoren op de meting van goed 

bestuur 

Verslag samenstelling Raad van Bestuur VBSL 2020
• De vacature voor Bestuurder kernwaarde ondersteuning & begeleiding is nog steeds vacant. 

– Vacature werd niet ingevuld in 2020
– Ad interim wordt deze kernwaarde opgevolgd door de voorzitter VBSL (conform de statuten VBSL)

• In 2020 wijzigde er verder niets op het gebied van samenstelling Raad van Bestuur 
– Geen ontslagnemende bestuurder
– Geen termijnen van bestuurders die ten einde liepen



Jaarverslag werking VBSL
Kernwaarde 5: Ethiek & Goed Bestuur
• SD9: Tegen 2020 scoort VBSL minimaal 70% op de meting van goed bestuur (Harde Indicatoren)
• SD10: Tegen 2020 boekt VBSL vooruitgang in min 30% van de zachte indicatoren op de meting van goed bestuur 

Belangenconflicten:
• Op bestuursniveau VBSL vonden geen belangenconflicten plaats het afgelopen jaar. 

Renumeratieverslag bestuurders VBSL:
• Conform Art. 11 uit de statuten van VBSL voeren de leden van Raad van Bestuur hun mandaat kosteloos uit. Zij 

ontvingen m.a.w. geen vergoeding voor de geleverde inspanningen.



Jaarverslag werking VBSL
Kernwaarde 5: Ethiek & Goed Bestuur
• SD9: Tegen 2020 scoort VBSL minimaal 70% op de meting van goed bestuur (Harde Indicatoren)
• SD10: Tegen 2020 boekt VBSL vooruitgang in min 30% van de zachte indicatoren op de meting van goed bestuur 

Afwijkingen code goed bestuur:
• Dimensie Interne verantwoording en Controle – HI 3.3

– De organisatie legt in de statuten de onverenigbaarheden met lidmaatschap van de raad van bestuur vast.

• VBSL wijkt van deze indicator af en heeft in de statuten geen onverenigbaarheden met lidmaatschap RvB 
vastgelegd.

• VBSL is van oordeel dat er reeds voldoende screening is op gebied van de profielen bestuurders RvB via
– Bestuurdersprofiel VBSL: goedgekeurd door AV
– Aanstelling, benoeming en verantwoording bestuurders VBSL door de AV
– Gedragscode Bestuurders VBSL

• VBSL is van oordeel dat bovenstaande reeds voldoende waarborgen biedt om met degelijke, deugdelijke, 
gemotiveerde en integere bestuurders te werken aan de verdere ontwikkeling van baseball en softball in 
Vlaanderen



Jaarverslag werking VBSL

Kernwaarde 5: Ethiek & Goed bestuur
Goed bestuur – Harde indicatoren 2020
• Resultaat Sport Vlaanderen

– Algemene score VBSL 2020 = 95,40% (2019: 93,97%)

– Transparantie 
• Score VBSL 2020 = 100% (2019: 100%)

– Democratie
• Score VBSL 2020 = 100% (2019: 91,67%)

– Interne verantwoording en controle 
• Score VBSL 2020 = 87,88% (2019: 90,91%%)



Jaarverslag werking VBSL 

Kernwaarde 5: Ethiek & Goed bestuur
Goed bestuur – Harde indicatoren 2020

• Dimensie transparantie 
– Score VBSL 2020 = 100% (2019: 100%)

• Score idem als 2019 

– Tips & focuspunten voor 2021:
• Jaarverslag verdere uitbreiding naar verwachtingen voor het  komende jaar, niet enkel terugblik op het voorgaande 

jaar.
• Notulen van verslagen RvB uitgebreider, samenvatting bespreken en motivering beslissingen
• Jaarverslag – toevoeging  slide ‘ afwijkingen code goed bestuur)



Jaarverslag werking VBSL 

1.1
De organisatie publiceert haar statuten, interne reglementen, organigram en sportregels op
haar website. Deze documenten zijn gemakkelijk terug te vinden en voor iedereen
toegankelijk.

Publiceert de organisatie de meest recente versies van de statuten, interne reglementen, organigram, sportregels op haar 
website? ja 1

1
Zijn deze documenten voor iedereen toegankelijk en terug te vinden via (doorklikken op) de homepagina? ja 1

1.2 De organisatie publiceert haar beleidsplan op haar website. Dat document is gemakkelijk 
terug te vinden en voor iedereen toegankelijk.

Publiceert de organisatie het gehanteerde beleidsplan op haar website? ja 1
1

Is dat document voor iedereen toegankelijk en terug te vinden via (doorklikken op) de homepagina? ja 1

1.3 De organisatie publiceert het jaarverslag op de website. Dat document is gemakkelijk terug 
te vinden en voor iedereen toegankelijk.

Publiceert de organisatie het meest recente jaarverslag? ja 1
1

Publiceert de organisatie de jaarverslagen van de 4 voorgaande jaren? ja 1
Zijn deze documenten voor iedereen toegankelijk en terug te vinden via (doorklikken op) de homepagina? ja 1

1.4

De organisatie publiceert een publieke versie van de notulen van de raad van bestuur op
haar website. Om redenen van privacy of discretie is volledige transparantie soms niet
aangewezen. Deze documenten zijn eenvoudig terug te vinden en voor iedereen
toegankelijk.

Publiceert de organisatie een publieke versie van de notulen van de raad van bestuur op haar website? Om redenen van 
privacy of discretie kan volledige transparantie soms niet aangewezen zijn. ja 1

1Geven de notulen een samenvatting van de besprekingen en de (motivering van) de beslissingen weer? ja 1

Wordt een publieke versie van de notulen van alle vergaderingen van de raad van bestuur van de afgelopen 12 maanden 
gepubliceerd? ja 1

1.5 De organisatie publiceert de notulen van de algemene vergadering op de website.
Publiceert de organisatie de notulen en resultaten van de stemmingen van de algemene vergadering op haar website? ja 1

1Geven de notulen een samenvatting van de besprekingen en de resultaten van de stemmingen weer? ja 1
Publiceert de organisatie de notulen van de algemene vergaderingen die de afgelopen vier jaar plaatsvonden? ja 1

1.6

De website van de organisatie vermeldt de actuele samenstelling van de raad van bestuur
en vermeldt voor elk lid van de raad van bestuur de start- en einddatum van het mandaat.
Indien van toepassing vermeldt de website eveneens het aantal en de duurtijd van de
voorgaande mandaten.

Vermeldt de website van de organisatie de actuele samenstelling van de raad van bestuur? ja 1

1Wordt voor elk lid van de raad van bestuur de start- en einddatum van het mandaat vermeld? ja 1

Wordt het aantal en de duurtijd van de voorgaande mandaten vermeld (indien van toepassing)? ja 1

1.7 De organisatie rapporteert in het jaarverslag op geanonimiseerde of geaggregeerde wijze
over de remuneratie van de leden van de raad van bestuur.

Rapporteert de organisatie in het jaarverslag op geanonimiseerde of geaggregeerde wijze over de bestuursvergoeding van
de leden van de raad van bestuur en de voordelen in natura? ja 1 1

1.8
De organisatie rapporteert in het jaarverslag op geanonimiseerde wijze over de
verklaringen van belangenconflicten en de goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van
belangenconflicten.

Rapporteert de organisatie in het jaarverslag op geanonimiseerde wijze over de verklaringen van belangenconflicten en de
goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van belangenconflicten? ja 1 1

1.9

De organisatie rapporteert in het jaarverslag over het omgaan met de code goed bestuur in
Vlaamse sportfederaties op basis van de harde en zachte indicatoren. De organisatie licht
de gevallen waar wordt gekozen om af te wijken van de code beargumenteerd toe, volgens
het ‘pas toe of leg uit’-principe. De organisatie geeft aan welke bestuurswijzigingen in de
afgelopen 12 maanden zijn doorgevoerd en welke wijzigingen worden gepland.

Werd in het laatst verschenen jaarverslag gerapporteerd over de wijze waarop de federatie is omgegaan met de code goed
bestuur in Vlaamse sportfederaties op basis van de harde en zachte indicatoren? ja 1

1Licht de organisatie de gevallen waar wordt gekozen om af te wijken van de code beargumenteerd toe, volgens het ‘pas toe
of leg uit’-principe? ja 1

Geeft de organisatie in het jaarverslag aan welke bestuurswijzigingen in de afgelopen 12 maanden zijn doorgevoerd en
welke wijzigingen worden gepland? ja 1



Jaarverslag werking VBSL 

Kernwaarde 5: Ethiek & Goed bestuur
Goed bestuur – Harde indicatoren 2020

• Dimensie democratie
– Score VBSL 2020 = 100% (2019: 91,67%) 

– Vooruitgang:
• Periodieke evaluatie bestuursprofielen + bij ontstaan vacature

– Tips & focuspunten voor 2021:
• Procedure verloop vergadering uitbreiden en in HR plaatsen
• Bestuurdersprofiel updaten naar nieuwe beleidsplan + goedkeuring AV vragen
• Sjabloon benoemingsbrief bestuurder herwerken naar de nieuwe bestuursprofielen



Jaarverslag werking VBSL 

2.1
De raad van bestuur stelt op basis van de visie, missie en strategische doelen van de organisatie de
gewenste profielen van de leden van de raad van bestuur op. Die worden ter goedkeuring aan de
algemene vergadering voorgelegd.

Bestaat er een document waarin per bestuursfunctie de bestuurstaken, verantwoordelijkheden, gevraagde achtergrond en gevraagde competenties
van de bestuurder zijn beschreven? ja 1

1
Worden deze profielen gemotiveerd op basis van de in het document beschreven rol van het bestuur en de visie, missie en strategische doelen van
de organisatie? ja 1

Zijn deze profielen goedgekeurd door de Algemene Vergadering? ja 1

Bestaat er een document dat bepaalt dat de raad van bestuur de reële en de gewenste profielen periodiek en bij het ontstaan van elke vacature
evalueert? Kan de organisatie aantonen dat die evaluatie conform deze verplichting heeft plaatsgevonden? ja 1

2.2
De raad van bestuur legt de procedures vast voor het opstellen van de agenda voor elke vergadering,
het verloop van de vergadering en de goedkeuring van besluiten. De voorzitter van de raad van
bestuur ziet toe op de correcte navolging van deze procedures.

Beschikt de organisatie over een document waarin de procedure voor het opstellen van de agenda voor elke vergadering, het verloop van de
vergadering en de goedkeuring van besluiten is vastgelegd? ja 1

1

Wordt de toezichthoudende rol van de voorzitter op deze procedure vastgelegd in het document? ja 1

2.3 De organisatie bepaalt zowel voor de raad van bestuur als voor de algemene vergadering een gepast
quorum. Beschikt de organisatie over een document waarin zowel voor de raad van bestuur als voor de algemene vergadering een quorum is vastgelegd? ja 1 1

2.4 De organisatie beperkt de mandaten van de leden van de raad van bestuur in de tijd en zorgt ervoor
dat de maximale aaneengesloten zittingsperiode niet langer is dan 12 jaar.

Wordt in de statuten van de organisatie vastgelegd dat er voor bestuursfuncties een maximale aaneengesloten zittingsperiode geldt? ja 1

1

Wordt in de statuten van de organisatie vastgelegd dat er voor bestuursfuncties een maximale aaneengesloten zittingsperiode van 12 jaar geldt? ja 1

2.5
De organisatie stelt een gefaseerd rooster van aftreden in voor de leden van de raad van bestuur
waardoor telkens slechts een deel van de leden vervangen wordt en de continuïteit van het bestuur
gewaarborgd blijft.

Heeft de organisatie een rooster van aan- en aftreden voor alle bestuursfuncties waarin is vastgelegd dat telkens slechts een deel van de leden 
vervangen wordt? ja 1 1

2.6 De raad van bestuur vergadert minstens vijf keer per jaar. Vergaderde de raad van bestuur minstens vijf keer de voorbije 12 maanden? ja 1 1

2.7 De organisatie stelt een gestandaardiseerde introductieprocedure in voor nieuwe leden van de raad
van bestuur zodat alle leden voldoende kennis hebben over de organisatie en haar omgeving.

Beschikt de organisatie over een document waarin een gestandaardiseerde introductieprocedure voor nieuwe bestuurders is vastgelegd? ja 1

1
Voorziet deze procedure in een individueel gesprek met de voorzitter van de raad van bestuur? ja 1

Ontvangt elk nieuw lid van de raad van bestuur ontvangt een benoemingsbrief waarin wordt beschreven op basis van welk profiel zij/hij werd
aangezocht? ja 1

Ontvangt elk nieuw lid een exemplaar van de statuten en het intern reglement van de organisatie, alsook het meerjarenbeleidsplan? ja 1

2.8 De algemene vergadering vertegenwoordigt op directe manier of via getrapte vertegenwoordiging alle
leden van de organisatie. Vertegenwoordigt de algemene vergadering rechtstreeks of via getrapte vertegenwoordiging alle leden van de organisatie? ja 1 1

2.9
Binnen de grenzen van de organisatie bestaan geen zelfstandige of autonome (regionale) entiteiten die
een eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het door de algemene vergadering en de raad van
bestuur vastgestelde beleid.

Wordt in de statuten van de organisatie vastgelegd dat binnen de grenzen van de organisatie geen zelfstandige of autonome entiteiten kunnen 
bestaan die een eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het door de algemene vergadering en de raad van bestuur vastgestelde beleid? ja 1 1



Jaarverslag werking VBSL 

Kernwaarde 5: Ethiek & Goed bestuur
Goed bestuur – Harde indicatoren 2020

• Dimensie interne verantwoording en controle
– Score VBSL 2020 = 87,88% (2019 = 90,91%)

– Achteruitgang:
• Procedure inzake belangenconflicten werd niet voldoende aangepast inzake uitdrukkelijke voorgaande goedkeuring 

door RvB

– Tips en focuspunten 2021:
• Onverenigbaarheden lidmaatschap RvB bepalen of verantwoorden in jaarverslag
• Financieel comité uitbreiden naar 3 personen + rolbeschrijving
• Belangenconflicten beschrijving inzake uitdrukkelijke voorgaande goedkeuring door RvB
• AV in kennis stellen nieuwe gedragscode bestuurders en personeel



Jaarverslag werking VBSL 
3.1 De afbakening van taken en bevoegdheden tussen de organen van de organisatie wordt vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de

organisatie.
Beschikt de organisatie over een actueel document waarin de afbakening van taken en bevoegdheden tussen de raad van bestuur, de algemene vergadering, de
directie en (indien relevant) de comités beschreven is? ja 1 1

3.2 De functies van voorzitter van de raad van bestuur en die van directeur worden niet gecumuleerd.
Worden de functies van voorzitter van de raad van bestuur en die van directeur in de praktijk niet gecumuleerd? ja 1

1
Verbieden de statuten van de organisatie de cumulatie van de functies van voorzitter van de raad van bestuur en die van directeur? ja 1

3.3 De organisatie legt in de statuten de onverenigbaarheden met lidmaatschap van de raad van bestuur vast. Bepalen de statuten van de organisatie welke onverenigbaarheden er zijn met lidmaatschap van de raad van bestuur? nee 0 0

3.4
De raad van bestuur legt de aan de directie gedelegeerde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast in het huishoudelijk reglement. Indien
meerdere personen een directiefunctie bekleden dan maakt het reglement duidelijk hoe de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de
directieleden onderling verdeeld zijn.

Beschikt de organisatie over een document waarin is vastgelegd wat de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de relatie met het bestuur zijn van de
directeur of van de persoon die de dagelijkse leiding heeft in de organisatie? ja 1

1
Indien er meerdere personen een directiefunctie bekleden, maakt het document dan duidelijk hoe de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen
de directieleden onderling verdeeld zijn? nvt

Wordt in dat document bepaald welke beslissingen aan de directie worden overgelaten en welke beslissingen aan het bestuur toekomen? ja 1
Wordt inzake het afsluiten van contracten met externe partijen een duidelijke (financiële) grens gedefinieerd die bepaalt of de directie dan wel de raad van
bestuur bevoegd is? ja 1

3.5 De raad van bestuur houdt jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur.
Vond de voorbije 12 maanden een functioneringsgesprek plaats tussen een lid van de raad van bestuur en de directeur of de persoon die de dagelijkse leiding
heeft in de organisatie? Beschikt de organisatie over een verslag hiervan? ja 1

1
Werd het verslag van het functioneringsgesprek goedgekeurd door de raad van bestuur? ja 1

3.6 De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan het door de raad van bestuur voorgestelde meerjarenbeleid, met inbegrip van de missie en
strategie, en de lange termijn financiële planning.

Heeft de organisatie een meerjarenbeleidsplan waarin de visie, de missie en de strategie van de organisatie zijn beschreven dat werd goedgekeurd door de 
algemene vergadering? ja 1

1Heeft de organisatie voor het komende (boek)jaar een door de algemene vergadering goedgekeurd jaarplan dat is afgeleid van het meerjarenplan? ja 1

Heeft de organisatie voor het komende (boek)jaar een door de algemene vergadering goedgekeurde jaarbegroting die is afgeleid van de meerjarenbegroting? ja 1

3.7 De organisatie heeft een onafhankelijk financieel of auditcomité dat door de algemene vergadering benoemd wordt. Het comité houdt toezicht op het
financiële beleid en de financiële informatieverstrekking van de organisatie.

Heeft de algemene vergadering minstens één onafhankelijk en deskundig persoon aangesteld die toezicht houdt op het financiële beleid en de financiële
informatieverstrekking van de organisatie? ja 1

1Beschikt de organisatie over een document waarin de werking, taken en samenstelling (minstens één onafhankelijk persoon) van het financieel of auditcomité
zijn vastgelegd? ja 1

Heeft het financieel of auditcomité de meest recente jaarrekening goedgekeurd en hierover verslag uitgebracht aan de algemene vergadering? ja 1

3.8 De raad van bestuur evalueert op jaarlijkse basis haar eigen samenstelling en werking. Beschikt de organisatie over een verslag van een zelfevaluatie door de raad van bestuur die de voorbije 12 maanden werd uitgevoerd? ja 1 1

3.9 De raad van bestuur stelt een gedragscode op die van toepassing is op bestuurders, directie en personeel, en onderneemt stappen om te waarborgen
dat alle relevante actoren op de hoogte zijn van de inhoud van de code en ze begrijpen.

Beschikt de organisatie over een gedragscode die van toepassing is op bestuurders, directie en personeel? ja 1

1

Bevat deze code minstens volgende elementen: de verplichting om integer te handelen, een onkostenregeling, een geschenkenregeling en regels inzake 
belangenvermenging? ja 1

Werd de code ondertekend door alle leden van de raad van bestuur, de directieleden en personeelsleden? ja 1

Heeft de raad van bestuur de voorbije 12 maanden stappen ondernomen om te waarborgen dat alle relevante actoren op de hoogte zijn van de inhoud van de 
code en ze begrijpen? Werd de algemene vergadering in kennis gesteld van de code? ja 1

3.10 De raad van bestuur stelt procedures inzake belangenconflicten vast die van toepassing zijn op de leden van de raad van bestuur.

Beschikt de organisatie over een document waarin procedures inzake belangenconflicten zijn vastgelegd? ja 1

0,666666
667

Waarborgen deze procedures dat gepercipieerde of daadwerkelijke belangenconflicten worden gemeld (belangenconflicten worden gemeld in de notulen van
de raad van bestuur en bijgehouden in een register) en dat commerciële transacties met een derde partij waarmee een bestuurslid een (in)directe familiale
en/of commerciële relatie heeft voorafgaand ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering of een door de algemene vergadering
gemandateerd orgaan?

nee 0

Waarborgen deze procedures dat leden van de raad van bestuur in bepaalde beslissingen waarin er sprake is van een belangenconflict niet mogen deelnemen
aan de stemming? ja 1

3.11 De raad van bestuur legt jaarlijks een werkplan en bijpassend vergaderschema vast.

Beschikt de organisatie over een geldend document waarin het werkplan en bijpassend vergaderschema voor een periode van 12 maanden is vastgelegd? ja 1

1Voorziet dit vergaderschema minstens de volgende activiteiten: vastleggen van de begroting, de jaarrekening, het beleidsplan en het jaarverslag, de jaarlijkse
zelfevaluatie, de evaluatie van de directie, de bespreking en evaluatie van de governance van de organisatie en het voorbereiden van de algemene vergadering? ja 1



Jaarverslag werking VBSL  
Kernwaarde 5: Ethiek & Goed bestuur 
Zachte indicatoren “Goed Bestuur”
• Zachte indicatoren goed bestuur

# Zachte Indicator nulmeting 2017 2018 2019 Doel 
2020

Score 
2020

1 Publicatie Jaarverslag 0 1 2 2 3 2

2 Rapportage omgang code goed bestuur 0 2 2 2 2 2

5 Gedifferentieerde, evenwichtige, 
competente raad van bestuur

0 1 1 2 2 2

9 Aanwezigheid gedragscode 1 1 2 3 3 3

12 Aanwezigheid geschikte 
klachtenprocedure

0 1 0 0 4 2

13 RVB delegeert op gepaste wijze taken 
aan comités

0 1 1 2 3 2



Jaarverslag werking VBSL 
Kernwaarde 5: Ethiek & Goed Bestuur
Zachte indicatoren “Goed Bestuur”

• Indicator: Publicatie Jaarverslag
– Jaarverslag

• Er werd voor de jaargang 2020 een jaarverslag opgemaakt 
• Dit jaarverslag werd gepresenteerd op de AV
• Dit jaarverslag werd online gepubliceerd op de website van VBSL
• Procedures werden vastgelegd die leiden tot nauwkeurige en tijdige rapportering inzake jaarverslag

– Inhoud van het jaarverslag:
• Strategische doelstellingen, resultaten en hoe deze bereikt werden 
• Begroting 2020, financiëel resultaat 2020
• Werkingsverslag interne comités 
• Actuele samenstelling Raad van Bestuur
• Verklaring i.v.m. belangenconflicten
• Verklaring i.v.m. renumeratie
• Rapportage over omgang met code goed bestuur

– Eindscore 2020 = 2 = doelstelling niet behaald



Jaarverslag werking VBSL 
Kernwaarde 5: Ethiek & Goed Bestuur
Zachte indicatoren “Goed Bestuur”

• Indicator omgaan code goed bestuur
– In het laatst verschenen jaarverslag wordt gerapporteerd over de wijze waarop de federatie is omgegaan met de principes 

van goed bestuur. 
– Geen afwijkingen, dus geen extra toe te lichten punten
– Bestuurswijzigingen die het afgelopen jaar werden doorgevoerd werden gepubliceerd in het jaarverslag
– De RvB besprak en evalueerde de governance van de organisatie op basis van de code goed bestuur in Vlaamse 

Sportfederaties.

• Eindscore 2020 = 2 = doelstelling behaald



Jaarverslag werking VBSL 
Kernwaarde 5: Ethiek & Goed Bestuur
Zachte indicatoren “Goed Bestuur”

• Indicator gedifferentieerde, evenwichtige en competente RvB
– Gewenste profielen leden RvB werden opgesteld
– Deze profielen werden getoetst op basis van missie, visie, strategische doelstellingen
– RvB keurde deze profielen toe, RvB evalueert deze profielen jaarlijks en periodiek bij ontstaan vacature
– Profielen werden openbaar gemaakt bij publicatie openstaande vacatures
– Expliciete goedkeuring van de bestuurdersprofielen werd goedgekeurd op AV 03/2019
– De organisatie kan aantonen dat bij de opmaak van deze profielen gestreefd werd naar een gedifferentieerde 

samenstelling van de RvB inzake genderverhoudingen, leeftijd, etniciteit 

• Eindscore 2020 = 2 = doelstelling behaald



Jaarverslag werking VBSL 
Kernwaarde 5: Ethiek & Goed Bestuur
Zachte indicatoren “Goed Bestuur”

• Indicator aanwezigheid gedragscode
– De gedragscode werd vastgelegd die van toepassing is op de leden RvB en het personeel
– Deze gedragscode werd vastgelegd in het intern reglement 
– De algemene vergadering is in kennis gesteld van de code (AV 03 2021)
– De leden van de RvB en het personeel ondertekenden de gedragscode
– De gedragscode bevat elementen rond: integer handelen, onkostenregeling, geschenkenregeling, procedures inzake belangenconflicten, afspraken betreffende 

commerciële transacties, seksueel overschrijdend gedrag

• Eindscore 2020 = 3 = doelstelling behaald



Jaarverslag werking VBSL 
Kernwaarde 5: Ethiek & Goed Bestuur
Zachte indicatoren “Goed Bestuur”

• Indicator geschikte klachtenprocedures
– De klachtenprocedures zijn beschreven voor de georganiseerde competities, de tuchtspraak in deze valt onder de 

nationale koepel: KBBSF
– Klachtenprocedures inzake discriminatie en seksueel grensoverschreidend gedrag werden vastgesteld en opgenomen in 

het huishoudelijk reglemen.
• Lidmaatschap Vlaams Sporttribunaal voor tuchtspraak in deze

• Eindscore 2020 = 2 = doelstelling niet behaald



Jaarverslag werking VBSL 
Kernwaarde 5: Ethiek & Goed Bestuur
Zachte indicatoren “Goed Bestuur”

• Indicator Op gepaste wijze taken delegeren aan interne comités
– De RvB onderneemt stappen om het doel, gedelegeerde taken en bevoegdheden, samenstelling en rapporteringsverplichtingen vast te leggen in het intern 

reglement
– De RvB behoudt te allen tijde de bevoegdheid voor het nemen van belangrijke beslissingen en het uiteen zetten van de strategie
– Procedures zijn beschreven in het intern reglement maar kunnen verduidelijkt worden

• Eindscore 2020 = 2 = doelstelling niet behaald



Jaarverslag werking VBSL 
Kernwaarde 5: Ethiek & Goed Bestuur
Zachte indicatoren “Goed Bestuur” – forecast 2021-2024

# Zachte indicator Score in 2020 Streefdoel score (0-4)

2021 2022 2023 2024

3 De website van de organisatie vermeldt basisinformatie over de aangesloten 
clubs

3 4 4 4 4
6 De organisatie betrekt interne belanghebbenden in haar beleid

1 1 2 2 3
9 De organisatie heeft een gedragscode

3 3 3 4 4
11 De organisatie heeft een gepast systeem voor risicobeheersing

0 1 1 2 2
12 De organisatie heeft geschikte klachtenprocedure

1 2 3 3 3



Jaarverslag werking VBSL
Kernwaarde 6: Jeugd
• BFJ1: Tegen 2020 is er 10% vooruitgang op het totaal aantal actieve jeugdleden (0-18 jaar)
• BFJ2: Tegen 2020 boeken de jeugdclubs min. 15% vooruitgang op het gebied van de kwalitatieve begeleiding van de 

aangesloten jeugdleden

• Jeugd +6,82% t.o.v. 2016
• Kwalitatieve begeleiding +1,29% t.o.v. 2016
• 70% van de jeugdteams – gediplomeerde coach
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Jaarverslag werking VBSL
Kernwaarde 6: Jeugd
• BFJ3: Tegen 2020 boeken de clubs min. 15% vooruitgang op de meting van EVS
• BFJ4: In 2020 geeft 75% van de betrokken clubs aan tevreden te zijn met de 

werking/ondersteuning van VBSL binnen het JSF

• EVS -24,24% t.o.v. 2016
• Tevredenheidsmeting heeft niet plaatsgevonden
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Financieel resultaat 2020 VBSL 

Begroting Reëel Begroting Reëel Begroting Reëel

In In Uit Uit Saldo Saldo

Groei & Kwaliteit € 5.900 € 4.120 € 66.590 € 42.167 -€ 60.690 -€ 38.047

Opleiding & Bijscholing € 0 € 0 € 8.510 € 1.693 -€ 8.510 -€ 1.693

Ondersteuning & Begeleiding € 0 € 0 € 1.000 € 111 -€ 1.000 -€ 111

Promotie, Marketing & Communicatie € 8.250 € 84 € 10.835 € 1.070 -€ 2.585 -€ 987

Goed Bestuur € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

BF Jeugd € 20.000 € 15.861 € 25.000 € 19.179 -€ 5.000 -€ 3.318

Werkingskosten € 318.104 € 336.554 € 240.319 € 267.066 € 77.785 € 69.488

Totaal € 352.254 € 356.619 € 352.254 € 331.286 € 0 € 25.332



Financieel resultaat 2020 VBSL 

Kernwaarde 1: Groei & Kwaliteit

Begroting Reëel Begroting Reëel Begroting Reëel

In In Uit Uit Saldo Saldo

SD001 Drop-out beperken € 0 € 0 € 29.300 € 30.467 -€ 29.300 -€ 30.467

Drop-out competitie € 0 € 0 € 28.700 € 30.467 -€ 28.700 -€ 30.467

Drop-out recreatie € 0 € 0 € 600 € 0 -€ 600 € 0

SD002 Instroom creëren € 0 € 0 € 1.200 € 524 -€ 1.200 -€ 524

Instroom competitie € 0 € 0 € 100 € 510 -€ 100 -€ 510

Instroom recreatie € 0 € 0 € 1.100 € 14 -€ 1.100 -€ 14

SD003 Kwaliteit Baseball € 4.400 € 4.120 € 28.590 € 8.800 -€ 24.190 -€ 4.680

Talentontwikkeling Baseball € 4.400 € 4.120 € 28.590 € 8.800 -€ 24.190 -€ 4.680

SD004 Kwaliteit Softball € 1.500 € 0 € 7.500 € 2.376 -€ 6.000 -€ 2.376

Talentontwikkeling Softball € 1.500 € 0 € 7.500 € 2.376 -€ 6.000 -€ 2.376

Totaaal € 5.900 € 4.120 € 66.590 € 42.167 -€ 60.690 -€ 38.047



Financieel resultaat 2020 VBSL 

Kernwaarde 2: Opleiding & Bijscholing

Begroting Reëel Begroting Reëel Begroting Reëel

In In Uit Uit Saldo Saldo

SD005 Opleiding & Bijscholing Trainers/Coaches € 0 € 0 € 6.110 € 1.193 -€ 6.110 -€ 1.193

VTS € 0 € 0 € 785 € 910 -€ 785 -€ 910

VBSL Coaching Academy € 0 € 0 € 5.325 € 283 -€ 5.325 -€ 283

SD006 Opleiding & Bijscholing Officials € 0 € 0 € 2.400 € 501 -€ 2.400 -€ 501

Opleiding Officials € 0 € 0 € 2.250 € 501 -€ 2.250 -€ 501

Bijscholing Officials € 0 € 0 € 150 € 0 -€ 150 € 0

Totaal € 0 € 0 € 8.510 € 1.693 -€ 8.510 -€ 1.693



Financieel resultaat 2020 VBSL 

Kernwaarde 3: Ondersteuning & begeleiding

Begroting Reëel Begroting Reëel Begroting Reëel

In In Uit Uit Saldo Saldo

SD007 Ondersteuning  & Begeleiding clubs € 0 € 0 € 1.000 € 111 -€ 1.000 -€ 111

Sporttechnisch € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Administratief € 0 € 0 € 150 € 56 -€ 150 -€ 56

Evaluatie- en ondersteuningstools € 0 € 0 € 250 € 0 -€ 250 € 0

EVS € 0 € 0 € 600 € 54 -€ 600 -€ 54

Totaal € 0 € 0 € 1.000 € 111 -€ 1.000 -€ 111



Financieel resultaat 2020 VBSL 

Kernwaarde 4: Promotie, Marketing & Communicatie

Begroting Reëel Begroting Reëel Begroting Reëel

In In Uit Uit Saldo Saldo

SD008 Promotie € 6.750 € 0 € 10.835 € 1.070 -€ 4.085 -€ 1.070

Promotioneel event(s) VBSL € 0 € 0 € 2.500 € 0 -€ 2.500 € 0

Recreatieve jeugd € 0 € 0 € 750 € 0 -€ 750 € 0

Promotioneel initiatief (externe partner) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Clubondersteuning promotionele activiteiten € 6.750 € 0 € 5.750 € 250 € 1.000 -€ 250

Online kanalen € 0 € 0 € 1.835 € 820 -€ 1.835 -€ 820

SD011 Externe financiële middelen - sponsoring € 1.500 € 84 € 0 € 0 € 1.500 € 84

€ 1.500 € 84 € 0 € 0 € 1.500 € 84

Totaal € 8.250 € 84 € 10.835 € 1.070 -€ 2.585 -€ 987
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Financieel resultaat 2020 VBSL 

Kernwaarde 5: Goed bestuur

Kernwaarde 6: Jeugd

Begroting Reëel Begroting Reëel Begroting Reëel

In In Uit Uit Saldo Saldo

SD009 Goed Bestuur (HI) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Transparantie € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Democratie € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Interne Verantwoording en controle € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

SD010 Goed Bestuur (ZI) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Begroting Reëel Begroting Reëel Begroting Reëel

In In Uit Uit Saldo Saldo

BFJ Jeugdsportfonds Louke Wouters € 20.000 € 15.861 € 25.000 € 19.179 -€ 5.000 -€ 3.318

€ 20.000 € 15.861 € 25.000 € 19.179 -€ 5.000 -€ 3.318

Totaal € 20.000 € 15.861 € 25.000 € 19.179 -€ 5.000 -€ 3.318



Financieel resultaat 2020 VBSL 
Werkingskosten

Begroting Reëel Begroting Reëel Begroting Reëel
In In Uit Uit Saldo Saldo

Personeelskost € 0 € 0 € 182.956 € 168.112 -€ 182.956 -€ 168.112
Personeelskost € 0 € 0 € 182.956 € 168.112 -€ 182.956 -€ 168.112
Werkingskosten € 318.104 € 336.554 € 31.313 € 26.922 € 286.791 € 309.632
Werkingskost € 0 € 0 € 22.000 € 21.923 -€ 22.000 -€ 21.923
Bureaumaterialen € 0 € 0 € 1.000 € 1.427 -€ 1.000 -€ 1.427
Printer - informatica materiaal, … € 0 € 0 € 2.603 € 2.825 -€ 2.603 -€ 2.825
Database € 3.500 € 0 € 4.210 € 647 -€ 710 -€ 647
Scorecards en line-ups € 1.000 € 421 € 1.000 € 0 € 0 € 421
Lidgelden € 112.750 € 78.936 € 0 € 0 € 112.750 € 78.936
Subsidies Sport Vlaanderen € 191.354 € 245.242 € 0 € 0 € 191.354 € 245.242
Subsidies Vlaams Intersectoreel Akkoord (VIA) € 9.500 € 11.955 € 0 € 0 € 9.500 € 11.955
Diversen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Bijscholingen personeel/bestuur € 0 € 0 € 500 € 100 -€ 500 -€ 100
Afschrijvingen € 0 € 0 € 3.500 € 986 -€ 3.500 -€ 986
Afschrijvingen € 0 € 0 € 3.500 € 986 -€ 3.500 -€ 986
Verzekeringen € 0 € 0 € 22.550 € 19.047 -€ 22.550 -€ 19.047

€ 0 € 0 € 22.550 € 19.047 -€ 22.550 -€ 19.047
Diversen € 0 € 0 € 0 € 52.000 € 0 -€ 52.000

€ 0 € 0 € 0 € 52.000 € 0 -€ 52.000
totaal € 318.104 € 336.554 € 240.319 € 267.066 € 77.785 € 69.488



Begroting VBSL 2021: Overzicht

Begroting 2021 t.o.v. 2020
– Basiswerking: 

• Daling uitgaven - €8.045
• Stijging inkomsten + €1.000

– Werkingskosten:
• Stijging uitgaven + €2.419
• Daling inkomsten - € 6.626

Begroting 2020 Inkomsten Uitgaven Saldo Begroting 2021 Inkomsten Uitgaven Saldo

Basiswerking €         14 150 €         86 935 €         -72 785 Basiswerking €         15 150 €         78 890 €         -63 740 

Beleidsfocus Jeugd €         20 000 €         25 000 €            -5 000 Beleidsfocus Jeugd €         20 000 €         25 000 €            -5 000 

Werkingskosten €       318 104 €       240 319 €           77 785 Werkingskosten €       311 478 €       242 738 €           68 740 

Totaal €       352 254 €       352 254 €                    - Totaal €       346 628 €       346 628 €                    -



Begroting VBSL 2021 - Basiswerking: Groei & Kwaliteit

Begroting 2020 Begroting 2021
Inkomsten Uitgaven Saldo Inkomsten Uitgaven Saldo

SD001 Drop-out beperken €                  - €         29 300 €         -29 300 SD001 Drop-out beperken €                  - €         24 300 €         -24 300 

Drop-out competitie €                  - €         28 700 €         -28 700 Drop-out beperken €                  - €         24 300 €         -24 300 

Drop-out recreatie €                  - €              600 €               -600 

SD002 Instroom creëren €                  - €           1 200 €            -1 200 SD002 Instroom creëren €                  - €           1 550 €            -1 550 

Instroom competitie €                  - €              100 €               -100 Instroom competitie & recreatie €                  - €           1 300 €            -1 300 

Instroom recreatie €                  - €           1 100 €            -1 100 Verbreding clubs €                  - €               250 €               -250 

SD003 Kwaliteit Baseball €           4 400 €         28 590 €         -24 190 SD003 Kwaliteit Baseball €           6 900 €         27 175 €         -20 275 

Talentontwikkeling Baseball €           4 400 €         28 590 €         -24 190 Talentontwikkeling Baseball €           6 900 €         27 175 €         -20 275 

SD004 Kwaliteit Softball €           1 500 €           7 500 €            -6 000 SD004 Kwaliteit Softball €           1 500 €           7 500 €            -6 000 

Talentontwikkeling Softball €           1 500 €           7 500 €            -6 000 Talentontwikkeling Softball €           1 500 €           7 500 €            -6 000 

subtotaal kernwaarde 1 €           5 900 €         66 590 €         -60 690 subtotaal kernwaarde 1 €           8 400 €         60 525 €         -52 125 



Begroting VBSL 2021 - Basiswerking: Groei & Kwaliteit 

• Groei (SD1 en SD2)
• Bijdrage KBBSF: verminderde bijdrage - €5.000

• Totale bijdrage aan KBBSF = € 20.000
• Storting in 2020 aan KBBSF ondanks geen werking NT’s

• Instroom creëren (competitie en recreatie): + €350 investering
• Bijsturing organisatie recreatieve evenementen (+ €100)
• Extra investering in verbreding van clubs (+ € 250)

• Kwaliteit Baseball (SD3)
• Rationalisering werking BBA - €3.915

• Kwaliteit Softball (SD4)
• Idem begroting 2020

• Globaal Groei en kwaliteit
• Minder investering van € 8.565



Begroting VBSL 2021 - Basiswerking: Opleiding & 
Bijscholing

Begroting 2020 Inkomsten Uitgaven Saldo Begroting 2021 Inkomsten Uitgaven Saldo

SD005 Opleiding en Bijscholing Trainers/Coaches €                  - €           6 110 €            -6 110 SD005
Opleiding en Bijscholing 
Trainers/Coaches €                  - €           6 280 €            -6 280 

VTS €                  - €              785 €               -785 VTS €                  - €           1 455 €            -1 455 

VBSL Coaching Academy €                  - €           5 325 €            -5 325 VBSL Coaching Academy €                  - €           4 825 €            -4 825 

SD006 Opleiding en Bijscholing Officials €                  - €           2 400 €            -2 400 SD006 Opleiding en Bijscholing Officials €                  - €           2 250 €            -2 250 

Opleidingen Officials €                  - €           2 250 €            -2 250 Opleidingen Officials €                  - €           2 100 €            -2 100 

Bijscholingen Officials €                  - €              150 €               -150 Bijscholingen Officials €                  - €               150 €               -150 

subtotaal kernwaarde 2 €                  - €           8 510 €            -8 510 subtotaal kernwaarde 2 €                  - €           8 530 €            -8 530 



Begroting VBSL 2021 - Basiswerking: Opleiding &
Bijscholing
• Opleiding en bijscholing Coaches

• VTS-cursussen 2021
• Initiator Baseball Softball (najaar 2021)
• Instructeur B Baseball  (najaar 2021)
• Extra investering huur zaal (+  €670)

• VBSL Coaching Academy = Gratis workshops voor coaches / trainers
• Beeball-begeleider & topics voor coaches/begeleiders 
• Regionaal aangeboden (en/of digitaal)
• Aanbod idem, met herziening kosten (- €500)

• Opleiding en bijscholing Officials
• Voorziening van organisatie federale umpire opleiding/jaar (VBSL)
• Investering ongeveer constant (- €150)

• Globaal kernwaarde 2: opleiding en bijscholing
• Investering begroting 2020: € 8.510
• Investering begroting 2021: € 8.530



Begroting VBSL 2021 - Basiswerking: Begeleiding & 
Ondersteuning

• Actieve werking zit in bovenliggende SD’s
• EVS bijsturing deel naar begroting Goed Bestuur (- €350)
• Globaal kernwaarde Begeleiding & Ondersteuning

– Investering 2020: € 1.000
– Investering 2021: € 6.50

Begroting 2020 Inkomsten Uitgaven Saldo Begroting 2021 Inkomsten Uitgaven Saldo

SD007
Ondersteuning en begeleiding 
clubs €                  - €           1 000 €            -1 000 SD007 Ondersteuning en begeleiding clubs €                  - €               650 €               -650 

Sporttechnisch €                  - €                  - €                    - Sporttechnisch €                  - €                  - €                    -

Administratief €                  - €              150 €               -150 Administratief €                  - €               150 €               -150 

Evaluatie- en ondersteuningstools €                  - €              250 €               -250 Evaluatie- en ondersteuningstools €                  - €               250 €               -250 

EVS €                  - €              600 €               -600 EVS €                  - €               250 €               -250 

subtotaal kernwaarde 3 €                  - €           1 000 €            -1 000 subtotaal kernwaarde 3 €                  - €               650 €               -650 



Begroting VBSL 2021 - Basiswerking: Promotie & 
Sponsoring 

Begroting 2020 Inkomsten Uitgaven Saldo Begroting 2021 Inkomsten Uitgaven Saldo

SD008 Promotie €           6 750 €         10 835 €            -4 085 SD008 Promotie €           6 750 €           8 935 €            -2 185 

Promotioneel event(s) VBSL €                  - €           2 500 €            -2 500 Sportpromotioneel event VBSL €                  - €           2 250 €            -2 250 

Recreatieve jeugd €                  - €              750 €               -750 Recreatieve tools €           5 000 €           2 000 €             3 000 

Promotioneel initiatief externe partner (Olympic 
Moves) €                  - €                  - €                    - Promotioneel initiatief externe partner €                  - €               100 €               -100 

Clubondersteuning promotionele activiteiten €           6 750 €           5 750 €             1 000 
Clubondersteuning promotionele 
activiteiten €           1 750 €           3 250 €            -1 500 

Online kanalen €                  - €           1 835 €            -1 835 Online kanalen €                  - €           1 335 €            -1 335 

SD011 Externe financiële middelen - sponsoring €           1 500 €                  - €             1 500 

€           1 500 €                  - €             1 500 

subtotaal kernwaarde 4 €           8 250 €         10 835 €            -2 585 subtotaal kernwaarde 4 €           6 750 €           8 935 €            -2 185 

Presentator
Presentatienotities




Begroting VBSL 2021 - Basiswerking: Promotie & 
Sponsoring 
• Promotie (SD08)

– Recreatieve tools 
• Start2Softball, Start2Beeball – nieuw uit te werken in beleidsperiode
• Bedrijfsinitiaties 

– Herindeling ten opzichte van begroting 2020 (toen viel dit onder clubondersteuning promotionele 
activiteiten)

– Manier om voor VBSL externe financiële middelen te werven + kennismaking met onze 
sporten/clubs

• Externe financiële middelen
– Niet meer in begroting opgenomen

• Globaal kernwaarde promotie en sponsoring
– Investering begroting 2020: €2.585
– Investering begroting 2020: €2.185
– = €400 minder investering



Begroting VBSL 2021 - Basiswerking: Goed Bestuur

• Globaal kernwaarde Goed Bestuur
• Werking zit in personeelskost, inkomsten zitten in te ontvangen subsidies
• Toevoeging budget Ethisch sporten – werking medische commissie

Begroting 2020 Inkomsten Uitgaven Saldo Begroting 2021 Inkomsten Uitgaven Saldo

SD009 Goed bestuur (harde indicatoren) €                  - €                  - €                    - SD009 Goed bestuur (harde indicatoren) €                  - €                  - €                    -

Transparantie €                  - €                  - €                    - Transparantie €                  - €                  - €                    -

Democratie €                  - €                  - €                    - Democratie €                  - €                  - €                    -

Interne verantwoording en controle €                  - €                  - €                    - Interne verantwoording en controle €                  - €                  - €                    -

SD010 Goed bestuur (zachte indicatoren) €                  - €                  - €                    - SD010 Goed bestuur (zachte indicatoren) €                  - €                  - €                    -

€                  - €                  - €                    - €                  - €                  - €                    -

SD011 Ethisch Sporten €                  - €               250 €               -250 

€                  - €               250 €               -250 

subtotaal kernwaarde 5 €                  - €                  - €                    - subtotaal kernwaarde 5 €                  - €               250 €               -250 

totaal kernwaarde 1-5 €         14 150 €         86 935 €         -72 785 totaal basiswerking €         15 150 €         78 890 €         -63 740 



Begroting VBSL 2021 - Beleidsfocus: Jeugdsportfonds LW

• Globaal beleidsfocus Jeugdsportfonds LW
– Begroting is idem aan voorgaand jaar
– Investering van €5.000 aan eigen middelen

Begroting 2020 Inkomsten Uitgaven Saldo Begroting 2021 Inkomsten Uitgaven Saldo

BF Jeugd Jeugdsportfonds Louke Wouters €         20 000 €         25 000 €            -5 000 BF Jeugd Jeugdsportfonds Louke Wouters €         20 000 €         25 000 €            -5 000 

totaal BFJ €         20 000 €         25 000 €            -5 000 totaal BFJ €         20 000 €         25 000 €            -5 000 



Begroting VBSL 2021 – Werkingsmiddelen

Begroting 2020 Begroting 2021

DM001 Werkingskosten Inkomsten Uitgaven Saldo DM001 Werkingskosten Inkomsten Uitgaven Saldo

Personeelskost €                  - €       182 956 €       -182 956 Personeelskost €                  - €       185 478 €       -185 478 

Personeelskost €                  - €       182 956 €       -182 956 Personeelskost €                  - €       185 478 €       -185 478 

Werkingskosten €       318 104 €         31 313 €         286 791 Werkingskosten €       311 478 €         30 813 €         280 665 

Werkingskost €                  - €         22 000 €         -22 000 Werkingskost €                  - €         21 500 €         -21 500 

Bureaumaterialen €                  - €           1 000 €            -1 000 Bureaumaterialen €                  - €           1 000 €            -1 000 

Printer - informatica materiaal - … €                  - €           2 603 €            -2 603 Printer - informatica materiaal - … €                  - €           2 603 €            -2 603 

Database €           3 500 €           4 210 €               -710 Database €           3 500 €           4 210 €               -710 

Scorecards en line-ups €           1 000 €           1 000 €                    - Scorecards en line-ups €           1 000 €           1 000 €                    -

Lidgelden €       112 750 €                  - €         112 750 Lidgelden €       112 750 €                  - €         112 750 

Subsidies Sport Vlaanderen €       191 354 €                  - €         191 354 Subsidies Sport Vlaanderen €       184 728 €                  - €         184 728 

Subsidies Vlaams Intersectoreel Akkord (VIA) €           9 500 €                  - €             9 500 
Subsidies Vlaams Intersectoreel Akkoord 
(VIA) €           9 500 €                  - €             9 500 

diversen €                  - €                  - €                    - diversen €                  - €                  - €                    -

Bijscholingen personeel/bestuur €                  - €              500 €               -500 Bijscholingen personeel/bestuur €                  - €               500 €               -500 

Afschrijvingen €                  - €           3 500 €            -3 500 Afschrijvingen €                  - €           3 500 €            -3 500 

Afschrijvingen €                  - €           3 500 €            -3 500 Afschrijvingen €                  - €           3 500 €            -3 500 

Verzekeringen €                  - €         22 550 €         -22 550 Verzekeringen €                  - €         22 550 €         -22 550 

Verzekeringen €                  - €         22 550 €         -22 550 Verzekeringen €                  - €         22 550 €         -22 550 

Diversen €                  - €                  - €                    - Diversen €                  - €               397 €               -397 

Diversen €                  - €                  - €                    - Diversen €                  - €               397 €               -397 

totaal werkingskosten €       318 104 €       240 319 €           77 785 totaal werkingskosten €       311 478 €       242 738 €           68 740 



Begroting VBSL 2021 – Werkingsmiddelen

• Personeelskost
• Anciënniteitsberekening + indexering: + €2.522

• Werkingskost
• Lidgelden idem begroting 2020 – wegens corona geen groei van 2,5% voorzien
• Subsidies Sport Vlaanderen:

• O.b.v. prognose en berekening Sport Vlaanderen = € 184.728
• Verminderde inkomst t.o.v. 2020: - € 6.626

• Verzekeringen
• Idem aangezien doel ledenaantal idem is als 2020

• Globaal werkingskost
• Saldo 2019:  + € 77.785
• Saldo 2020: + € 68.740
• -9.045 aan inkomsten verwacht



Begroting VBSL 2021 – Overzicht

Begroting 2021 t.o.v. 2020
– Basiswerking: 

• Saldo: minder uitgaven van € 9.045
– Jeugdsportfonds LW: 

• Saldo: idem
– Werkingskosten:

• Saldo: minder inkomsten van € 9.045
– Begroting in evenwicht



Actieplan VBSL 2021

• Weergave Jaaractieplan VBSL 2021
– Kernwaarde Groei & Kwaliteit
– Kernwaarde Opleiding & Bijscholing
– Kernwaarde Ondersteuning
– Kernwaarde Marketing, promotie & communicatie
– Kernwaarde Goed Bestuur
– Kernwaarde Jeugd



1. Groei & Kwaliteit

SD OD Actie Omschrijving 2021
SD001 SD 1: De drop out van het aantal spelende leden daalt jaarlijks, tot een drop out van 25% in 2024.

OD001.1 De drop out bij de spelende leden daalt jaarlijks, tot een drop out van 25% in 2024.

A0100 Via een jaarlijkse drop-out enquête bij ex-leden, worden de drop-out redenen in kaart gebracht juni - nov
A0101 Jaarlijks overlegplatform competitie (volwassenen en jeugd) ter preventie Drop-out okt - dec
A0102 Jaarlijks overlegplatform recreatie (volwassenen en jeugd) ter preventie Drop-out okt - dec
A0103 Actieplan opstellen o.b.v. resultaten drop-out enquête  en overlegplatform jan - maart
A0104 Implementatie actieplan om de drop out-te beperken april - dec
A0105 Evaluatie en bijsturing van het actieplan 

SD002 De instroom van actieve spelers stijgt jaarlijks, tot een instroom van 27,5% in 2024.
OD002.1 De instroom van actieve spelers stijgt jaarlijks, tot een instroom van 27,5% in 2024.

A0200 Via een instroom-enquête wordt systematisch bevraagd via welke kanalen spelers instromen maart - okt
A0201 Jaarlijks overlegplatform competitie ter optimalisering van het aanbod (competitiestructuur, -reglementen) en de organisatie; 

uitwisseling best practices (volwassenen en jeugd)
okt - dec

A0202 Jaarlijks overlegplatform recreatie ter optimalisering van het aanbod (recreatiestructuur, -reglementen) en de organisatie; uitwisseling 
best practices (volwassen en jeugd)

okt - dec

A0203 Actieplan opstellen o.b.v. resultaten instroom-enquête en overlegplatform jan - maart
A0204 Implementatie actieplan om de instroom te verhogen jan - dec
A0205 Evaluatie en bijsturing van het actieplan 

OD002.2 In 2024 is het totaal aantal aangesloten actieve clubs bij VBSL met 2 gestegen
A0250 Opmaak actieplan ontwikkeling / opstart nieuwe clubs jan - dec
A0251 Implementatie / evaluatie en bijsturing actieplan nieuwe clubs
A0252 Ondersteuning / verbreding kleine en middelgrote clubs aangesloten bij VBSL jan - dec



1. Groei & Kwaliteit

SD003 In 2024 bekleedt België een top 30 plaats op de officiële Baseball wereld ranking 

OD003.1 In 2024 bestaat 38% van het NT BB SEN uit spelers die deelnamen aan het programma van de opleidingsschool BBA-VBSL

A0300 Ontwikkelen, bepalen, implementeren LTAD-plan Baseball en Ontwikkelingsplan talentvolle baseballers jan -dec

A0301
Aanbod/werking programma Vlaamse Opleidingsschool Baseball Academy  (BBA) op deze basis evalueren, implementeren en bijsturen

jan - dec
A0302 Ontwikkeling, ondersteuning regionale talentontwikkeling jan -dec

SD004 In 2024 bekleedt België een top 30 plaats op de officiële Softball Wereld Ranking 

OD004.1 In 2024 bestaat 50% van het NT SD SEN uit dames die deelnamen aan het programma van de opleidingsschool SBA-VBSL

A0400 Ontwikkelen, bepalen, implementeren LTAD-plan Softball en Ontwikkelingsplan talentvolle softballers jan - dec

A0401 Aanbod/werking Vlaamse Opleidingsschool Softball  (SBA) op deze basis implementeren, evalueren en bijsturen jan - dec



2. Opleiding & Bijscholing
SD005 Het aantal actieve gediplomeerde trainers stijgt jaarlijks, tot een verhoging van 25% in 2024 (t.o.v. nulmeting 2020)

OD005.1 Vanaf 2021 zijn er jaarlijks minimum 8 deelnemers aan een VTS-opleiding Baseball/Softball die aangesloten zijn bij de VBSL

A0500 Vanaf 2021 jaarlijks organisatie min. 1 VTS-cursus Baseball/Softball jan - dec
A0501 Promotie bij belanghebbenden over het aanbod VTS opleidingen jan - dec
A0502 (Her)activatie niet actieve VTS-gediplomeerde coaches jan - dec
A0503 Jaarlijkse update trainersbestand actieve trainer (VTS gediplomeerd en niet VTS gediplomeerd) feb 
A0504 Vertegenwoordiging VBSL in denkcel Baseball en Softball VTS jan - dec

OD005.2 Vanaf 2021 zijn er jaarlijks minimum 100 deelnemers aan sporttechnische opleidingen/bijscholingen die aangesloten zijn bij de VBSL

A0550 Behoefte-onderzoek naar topics VBSL Sporttechnische Opleidingen/Bijscholingen maart  
A0551 Ontwikkeling/Organisatie aanbod VBSL Sporttechnische opleidingen/bijscholingen in de verschillende disciplines en naar de verschillende doelgroepen toe (VBSL 

Coaching Academy)
jan - dec

A0552 Promotie bij belanghebbenden over het aanbod sporttechnische opleidingen/bijscholingen jan - dec
SD006 Het aantal actieve actieve officials stijgt jaarlijks, tot een verhoging van 15% in 2024 (t.o.v. nulmeting 2020)

OD006.1 Vanaf 2021 zijn er jaarlijks minimum 75 deelnemers aan een opleiding Official die aangesloten zijn bij de VBSL

A0600 Opmaak VBSL opleidingsplan officials 2021 -2024 (opleidingslijn jeugd, regionaal, nationaal, internationaal) jan - maart

A0601 Implementatie VBSL opleidingsplan officials 2021-2024 april - dec
A0602 Jaarlijkse evaluatie, bijsturing van VBSL opleidingsplan officials 2021-2024
A0603 Opmaak, uitvoering en analyse promotieplan, wervingacties official jan - dec
A0604 Jaarlijkse update lijst actieve officials + niveau okt

OD006.2 Vanaf 2021 zijn er jaarlijks minimum 40 deelnemers aan een bijscholing Official
A0650 Opmaak, implementatie en jaarlijkse bijsturing VBSL bijscholingsplan officials 2021-2024 jan - juni
A0651 Jaarlijks deelname aan/organisatie van een week van de official sept - okt
A0652 Opmaak, uitvoeren en analyse promotieplan bijscholingen official jan - dec
A0653 (Her)activatie niet actieve, gediplomeerde officials jan - maart



3. Ondersteuning & Begeleiding

SD007 In 2024 geeft 70% van de doelgroep aan tevreden te zijn over de begeleiding/ondersteuning van de liga

OD007.1 In 2024 geeft 70% van de doelgroep aan tevreden te zijn over de begeleiding/ondersteuning op sporttechnisch vlak

A0700 Ontwikkeling, implementatie, optimalisatie online databank trainingsvoorbeelden (coach corner) jan - dec
A0701 Ontwikkeling LTAD plan Baseball en Softball maart - aug
A0702 Ontwikkeling VBSL Coaching Academy jan - juni
A0703 Organisatie VBSL Sporttechnische bijscholingen/clinics jan - dec 
A0704 Organisatie VBSL Sporttechnische opleidingen jan - dec 
A0705 Organisatie/Ontwikkeling aanbod VTS sporttechnische opleidingen jan - dec 
A0706 Jaarlijkse update sportreglementen jan - maart
A0707 Promotie aanbod externe sporttechnische opleidingen, bijscholingen/clinics (clubs, MLB,…) jan - dec

OD007.2 In 2024 geeft 70% van de doelgroep aan tevreden te zijn over de begeleiding/ondersteuning op administratief vlak

A0725 Digitalisering, optimaliseren administratieve lasten/taken juli - dec
A0726 Organisatie, promotie VBSL Administratieve bijscholingen/clinics jan - dec
A0727 Ontwikkelen, updaten draaiboeken ivm administratieve taken juli - dec
A0728 Promotie aanbod externe administratieve opleidingen, bijscholingen/clinics maart - nov

OD007.3 In 2024 geeft 70% van de doelgroep aan tevreden te zijn over de begeleiding/ondersteuning op EVS vlak

A0750 Informatie, ondersteuning Anti-dopingbeleid jan-dec
A0751 Gezond sporten beleid federatie vormgeven jan-dec

OD007.4 Tegen 2024 biedt de federatie de clubs tools ter evaluatie, ontwikkeling en bijsturen van de kwaliteit in hun werking/aanbod

A0775 Bepaling/Ontwikkeling meetinstrument kwaliteit competitie/recreatie
A0776 Bepaling/ontwikkeling meetinstrumenten clubwerking (sporttechnisch) jan - dec
A0777 Bepaling/ontwikkeling meetinstrumenten clubwerking (administratief) jan - dec
A0778 Jaarlijks voert de VBSL 7 gestructureerde clubbezoeken uit jan - dec



4. Promotie, marketing & communicatie

SD008 VBSL en de clubs promoten Baseball en Softball in de breedte
OD008.1 Vanaf 2021 organiseert VBSL jaarlijks minimaal 1 promotioneel event om Baseball en/of Softball in de kijker te plaatsen 

A0800 Onderzoek ter bepaling thema en doelgroep promotioneel evenement VBSL jan - maart
A0801 Organisatie, evaluatie en bijsturing promotioneel evenement VBSL mei - okt

OD008.2 VBSL ontwikkelt/implementeert sportpromotioneel initiatieven naar verschillende doelgroepen 
A0820 Ontwikkeling, implementatie, bijsturing  en promotie Start 2 Beeball-project jan - dec
A0821 Ontwikkeling, implementatie,  bijsturing en promotie Start 2 Softball jan - dec
A0822 Ontwikkeling, implementatie, bijsturing en promotie VBSL Bedrijfsinitiaties jan - dec

OD008.3 Vanaf 2021 is VBSL jaarlijks minimaal op 1 sportpromotionele campagne aanwezig van een externe partner(s)

A0840 Jaarlijks analyse/evaluatie/bijsturing aanbod sportpromotionele campagnes externe partners jan - maart
A0841 Implementatie en promotie sportpromotionele campagne externe partner jan - dec

OD008.4 VBSL ondersteunt clubs in het aanbieden van sportpromotionele activiteiten 
A0860 VBSL voorziet sportpromotioneel informatiemateriaal (flyers, vlaggen, banners, beeldmateriaal, ...) jan - dec
A0861 VBSL voorziet in een performante uitleendienst Baseball/Softball voor sportpromotionele activiteiten jan - dec
A0862 VBSL voorziet en promoot initiaties in Baseball en/of Softball jan - dec
A0863 VBSL onderzoekt een platform voor uitwisseling en ontwikkeling van draaiboeken "Organisatie Sportpromotionele Evenementen"

A0864 VBSL voorziet de mogelijkheid om sportpromotionele activiteiten te promoten via de beschikbare communicatiekanalen van de VBSL jan - dec

OD008.5 Het totaal bereik van de VBSL online kanalen stijgt vanaf 2021 jaarlijks met minimum 3%
A0880 Jaarlijks stijgt het aantal VBSL websitebezoekers met 3% jan - dec
A0881 Jaarlijks stijgt het aantal aan de VBSL facebook pagina gelinkte personen met 3% jan - dec
A0882 Jaarlijks stijgt het aantal aan de VBSL twitter pagina gelinkte personen met 3% jan - dec
A0883 Jaarlijks stijgt het aantal youtube weergaven op het VBSL youtube kanaal met 3% jan - dec



5. Goed Bestuur

SD009 Tegen 2024 scoort VBSL minimaal 80% op de meting van Goed Bestuur (harde indicatoren)
OD009.1 VBSL scoort jaarlijks minstens 80% op de dimensie transparantie

A0900 Opmaak jaaractieplan met de te verbeteren indicatoren jan
A0901 Uitvoering jaaractieplan jan - dec
A0902 Rapportering activiteiten dimensie transparantie jan - dec

OD009.2 VBSL scoort jaarlijks minstens 80% op de dimensie democratie
A0935 Opmaak jaaractieplan met de te verbeteren indicatoren jan
A0936 Uitvoering jaaractieplan jan - dec
A0937 Rapportering activiteiten dimensie democratie jan - dec

OD009.3 VBSL scoort jaarlijks minstens 80%  op de dimensie interne verantwoording en controle
A0970 Opmaak jaaractieplan met de te verbeteren indicatoren jan
A0971 Uitvoering jaaractieplan jan - dec
A0972 Rapportering activiteiten dimensie interne verantwoording en controle jan - dec

SD010 Tegen 2024 boekt VBSL vooruitgang in min. 4 van de zachte indicatoren op de meting van Goed Bestuur (zachte indicatoren)

OD010.1
A1000 Opmaak inspanningsverbintenis in samenspraak met Sport Vlaanderen jan - maart
A1001 Opmaak jaaractieplan op basis van inspanningsverbintenis jan
A1002 Uitvoer jaaractieplan jan - dec
A1003 Rapportering activiteiten zachte indicatoren goed bestuur jan - dec



5. Goed Bestuur

SD011 Gedurende de beleidsperiode 2021-2024 voldoen we aan de 7 decretale verplichtingen voor ethisch sporten en spannen we ons in 
rond gezond sporten

OD011.1 De federatie API volgt de cases op en registreert deze in een duidelijk en beveiligd registratie systeem. Deze werking wordt jaarlijks 
geëvalueerd.

A1101 Opmaak, uitvoering en rapportering jaaractieplan jan - dec
OD011.2 VBSL houdt de website up-to-date,  organiseert 2-jaarlijks een bijscholing over ethisch sporten en neemt ethiek op in de VTS cursus.

A1102 Opmaak, uitvoering en rapportering jaaractieplan jan - dec
OD011.3 We voegen de medische en ethische commissie samen en deze komt min. 1 keer per jaar samen.

A1103 Opmaak, uitvoering en rapportering jaaractieplan jan - dec
OD011.4 VBSL hanteert en communiceert de gedragscodes voor de verschillende doelgroepen.

A1104 Opmaak, uitvoering en rapportering jaaractieplan jan - dec
OD011.5 VBSL hanteert en evalueert het handelingsprotocol voor het ontvangen en behandelen van meldingen van grensoverschrijdend gedrag.

A1105 Opmaak, uitvoering en rapportering jaaractieplan jan - dec
OD011.6 Vanaf 1/1/2021 beschikt VBSL over een tuchtrechtelijk systeem.

A1106 Opmaak, uitvoering en rapportering jaaractieplan jan - dec
OD011.7 Volgende beleidsperiode ondersteunt VBSL haar clubs om een integriteitsniveau op clubniveau te voeren.

A1107 Opmaak, uitvoering en rapportering jaaractieplan jan - dec



6. BF Jeugd
BFJ 01 Tegen 2024 is er 10% vooruitgang op het totale aantal actieve jeugdleden (0-18jaar) (t.o.v. nulmeting 2020)

ODJSF001.1 Vanaf 2021 stijg het aantal actieve jeugdleden jaarlijks

AJ100 Monitoring en stimuleren van clubs in hun beleid naar retentie van jeugdclubleden jan - dec
AJ101 Monitoring en stimuleren van clubs in hun beleid naar werving nieuwe jeugdleden jan - dec

ODJSF001.2 Tegen 2024 stijgt het aantal actieve Vlaamse jeugdploegen (competitie en recreatie) met 10% (t.o.v. nulmeting 2016)

AJ150 Ontwikkeling, organisatie, evaluatie en bijsturing organisatie van competitieve luik binnen de jeugdwerking (Miniemen en Cadetten) jan - dec

AJ151 Ontwikkeling, organisatie, evaluatie en bijsturing organisatie van recreatieve luik binnen de jeugdwerking  (Multimove, Beeball Rookies, Beeball Majors, Miniemen, Cadetten, Recr. 
Tornooien)

jan - dec

BFJ02 Tegen 2024 boeken de clubs min.15% vooruitgang op gebied van de kwalitatieve begeleiding van de aangesloten jeugdleden 

ODJSF002.1 Tegen het einde van de beleidsperiode is in minstens 70% van de jeugdploegen een gediplomeerde coach actief

AJ200 Ontwikkeling, organisatie, promotie van opleidingen (jeugd)coaches (VTS en Intern) jan - dec
AJ201 Stimulering en ondersteuning van clusterwerkingen (trainingen/wedstrijden competitie) waar nodig/mogelijk jan - april

AJ202 Monitoring resultaten clubs en informeren clubs binnen deze component maart - okt
AJ203 Bezorgen ingevulde controlelijsten aan clubs okt

ODJSF002.2 Vanaf 2021 stijgt het puntenaantal op de parameter opleiding en bijscholing jaarlijks

AJ240 Ontwikkeling, organisatie, promotie van aanbod bijscholingen (jeugd)coaches/begeleiders (intern en extern) jan - dec

AJ241 Monitoring resultaten clubs en informeren clubs binnen deze component jan - okt
AJ242 Bezorgen ingevulde controlelijsten aan clubs okt

ODJSF002.3 Tegen 2024 staan minstens 70% van de jeugdwedstrijden onder begeleiding van een gediplomeerde official

AJ270 Ontwikkeling, organisatie, promotie van opleidings- en bijscholingsplan officials jan - dec
AJ271 Monitoring resultaten clubs en informeren van de clubs binnen deze component april - okt



6. BF Jeugd

BFJ03 Tegen 2024 boeken de clubs min. 15% vooruitgang op de meting van  Ethisch Verantwoord Sporten
ODJSF003.1 Tegen het eind van de beleidsperiode biedt 75% van de betrokken clubs jaarlijks minstens 2 open acties ondernomen ter promotie van het EVS

AJ300 Publiceren lijst erkende open acties EVS jan - dec
AJ301 Evalueren nieuw ingediende open acties EVS jan - okt
AJ302 Monitoring resultaten clubs en informeren van de clubs binnen deze component jan - okt
AJ303 Ontwikkelen en promoten van acties ter promotie van EVS jan - dec

ODJSF003.2 Tegen 2024 ondertekenen 75% van de jeugdploegen  een convenant 

AJ350 Ondersteunen en stimuleren clubs in het opstellen van convenanten jan - dec
AJ351 Platform met "best practices convenanten" oprichten jan - dec

ODJSF003.3 Tegen 2024 krijgt VBSL feedback over de fair play bij 70% van alle jeugdwedstrijden

AJ370 Ondersteunen en stimuleren clubs voor het invullen van fair play evaluatie Apr - Okt
AJ371 Waarderen, Evalueren en bijsturen fair play scores - actiepunten aanpakken Apr - Okt

BFJ04 In 2024 geeft 70% van de betrokken clubs aan tevreden te zijn met de werking/ondersteuning van de VBSL binnen het Jeugdsportfonds Louke 
Wouters - Kwaliteitslabel Louke Wouters

AJ400 Voorzien van overlegmomenten en infovergaderingen  betreffende het JSF jan, dec
AJ401 Communicatie/drukwerken voorzien betreffende het JSF (Publicatie aanpassingen, reglementen, stand van zaken, ,,,) jan - dec

AJ402 Promotiemateriaal (kwaliteitslabels, affiches, ,,,) jan - dec
AJ403 Monitoring , evaluatie bijsturing en opvolging JSF feb - dec
AJ404 Administratieve lastenverlaging voor clubs nastreven jan - dec
AJ405 Ondersteunende clubbezoeken, monitoring feb - okt
AJ406 Verwerken van dossiers JSF en uitbetaling clubsubsidies april - dec
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