
Beleidsplan VBSL 

VBSL 2017 – 2020 

Strategisch en Operationeel 



Missie  

• De VBSL heeft als basisdoelstellingen  
– de promotie van Baseball en Softball in alle Vlaamse provincies  

– het creëren van mogelijkheden voor jongeren en volwassenen om deel te nemen aan 
Baseball en Softball. 

• De werking van VBSL baseert zich op vier pijlers: 
– ONDERSTEUNING: VBSL wil de baseball- en softballclubs zo optimaal mogelijk 

ondersteunen in hun werking. 

– PROMOTIE: Via een open houding voor vernieuwende ideeën en een actieve 
samenwerking met verschillende partners wil VBSL zijn promotiebeleid verder 
uitbouwen. 

– COMPETITIE: Zowel op Vlaams, nationaal en internationaal niveau wil VBSL, 
kwaliteitsvolle competities aanbieden aan de aangesloten clubs en leden met als 
drijvende krachten spelvreugde en fair play. 

– ALLES KAN BETER 

• De VBSL wil haar basisdoelstellingen bereiken door hier in team aan te werken. Dit 
“in team werken” gebeurt zowel op het veld, naast het veld als achter de 
schermen. 



Kernwaarden  

• Groei 

• Ethiek/Goed Bestuur 

• Kwaliteit 

• Ondersteuning/Begeleiding 

• Promotie 

• Jeugd 

 

 



Strategische doelstellingen 



Kernwaarde: Groei 

Strategische doelstellingen: 

 

• SD1: De drop out van het aantal spelende leden daalt jaarlijks, tot 
een drop out van 27,5% in 2020.(t.o.v. nulmeting 2016) 

 

• SD 2: De instroom van spelers stijgt jaarlijks, tot een instroom van 
30% in 2020. 

     



Kernwaarde: Kwaliteit (aanbod) 

Strategische doelstellingen: 

 

• SD3: In 2020 bekleedt België een top 30 plaats op de officiële 
Baseball wereld ranking. 

 

• SD 4: In 2020 bekleedt België een top 30 plaats op de officiële 

Softball wereld ranking.     



Kernwaarde: Kwaliteit (omkadering) 

Strategische doelstellingen: 

 

• SD5: Het aantal actieve gediplomeerde trainers stijgt jaarlijks, tot 
een verhoging van 15% in 2020 (t.o.v. nulmeting 2016).  

 

• SD 6: Het aantal actieve officials stijgt jaarlijks, tot een verhoging 
van 15% in 2020 (t.o.v. nulmeting 2016).  



Kernwaarde: Ondersteuning/Begeleiding 

Strategische doelstellingen: 

 

• SD7: In 2020 geeft 70% van de doelgroep aan tevreden te zijn over 
de begeleiding/ondersteuning van de VBSL 

   



Kernwaarde: Promotie 

Strategische doelstellingen: 

 

• SD8: VBSL en de clubs promoten Baseball en Softball in de breedte 

 

   



Kernwaarde: Ethiek/Goed Bestuur 

Strategische doelstellingen: 

 

• SD9: Tegen 2020 scoort VBSL minimaal 70% op de meting van goed 
bestuur (harde indicatoren) 

 

• SD10: Tegen 2020 VBSL vooruitgang in min. 30% van de zachte 
indicatoren op de meting van goed bestuur (zachte indicatoren) 

 

• SD11: Vanaf 2017 boekt VBSL jaarlijks vooruitgang op het behalen 
van externe financiële middelen (t.o.v. nulmeting 2016) 
  



Kernwaarde: Jeugd (beleidsfocus) 

Strategische doelstellingen: 
 
• BFJ1: Tegen 2020 is er 10% vooruitgang op het totale aantal actieve 

jeugdleden (0-18jaar) (t.o.v; nulmeting 2016) 
 

• BFJ2: Tegen 2020 boeken de jeugdclubs min. 15% vooruitgang op 
het gebied van de kwalitatieve begeleiding van de aangeloten 
jeugdleden.  

 
• BFJ3: Tegen 2020 boeken de clubs min. 15% vooruitgang op de 

meting van Ethisch Verantwoord Sporten 
 

• BFJ4: In 2020 geeft 75% van de betrokken clubs aan tevreden te zijn 
met de werking/ondersteuning van VBSL binnen het JSF 



Operationele doelstellingen  



Operationele Doelstellingen 

SD 1: De drop out van het aantal spelende leden daalt jaarlijks, tot een 
drop out van 27,5% in 2020 

     

• OD 1.1: De drop out bij de competitiespelers daalt jaarlijks, tot een 
drop out van 25% in 2020 

     

• OD 1.2: De drop out bij de recreatiespelers daalt jaarlijks, tot een 
drop out van 30% in 2020     

 

 



Operationele doelstellingen 

SD 2: De instroom van spelers stijgt jaarlijks, tot een instroom van 30% 
in 2020. 

 

• OD 2.1: De instroom van competitie spelers stijgt jaarlijks, tot een 
instroom van 30% in 2020  

    

• OD 2.2: De instroom van recreatie spelers stijgt jaarlijks, tot een 
instroom van 30% in 2020      

 



Operationele doelstellingen 

SD3:  In 2020 bekleedt België een top 30 plaats op de officiële baseball 
wereld ranking  

  

• OD 3.1: In 2020 bestaat 38% van het NT BB SEN uit jongens die 
deelnamen aan het programma van de opleidingsschool BBA-VBSL 

     



Operationele doelstellingen 

SD 4: In 2020 bekleedt België een top 30 plaats op de officiële Softball 
Wereld Ranking  

 

• OD 4.1: In 2019 bestaat 38% van het NT SD SEN uit dames die 
deelnamen aan het programma van de opleidingsschool SBA-VBSL 

 

 



Operationele doelstellingen 

SD 5: Het aantal actieve gediplomeerde trainers stijgt jaarlijks, tot een 
verhoging van 15% in 2020 (t.o.v. nulmeting 2016) 

 

• OD 5.1: Vanaf 2017 zijn er jaarlijks minimum 12 deelnemers aan 
een VTS-opleiding Baseball/Softball die aangesloten zijn bij VBSL 

     

• OD 5.2: Vanaf 2017 zijn er jaarlijks minimum 40 deelnemers aan 
sporttechnische opleidingen/bijscholingen die aangesloten zijn bij 
VBSL     

 



Operationele doelstellingen 

SD 6: Het aantal actieve officials stijgt jaarlijks, tot een verhoging van 
15% in 2020 (t.o.v. nulmeting 2016) 

 

• OD 6.1: Vanaf 2017 zijn er jaarlijks minimum 60 deelnemers aan 
een official opleiding die aangesloten zijn bij VBSL 

 

• OD 6.2: Vanaf 2017 zijn er jaarlijks minimum 40 deelnemers aan 

een official bijscholing die aangesloten zijn bij VBSL  
  



Operationele doelstellingen 

SD 7: In 2020 geeft 70% van de doelgroep aan tevreden te zijn over de 
begeleiding/ondersteuning van VBSL 

 

• OD 7.1: In 2020 geeft 70% van de doelgroep aan tevreden te zijn over de 
begeleiding/ondersteuning op sporttechnisch vlak 

 

• OD 7.2: In 2020 geeft 70% van de doelgroep aan tevreden te zijn over de 
begeleiding/ondersteuning op administratief vlak 

 

• OD 7.3: In 2020 geeft 70% van de doelgroep aan tevreden te zijn over de 
begeleiding/ondersteuning op EVS vlak 

 

• OD 7.4: Tegen 2020 biedt de federatie de clubs tools ter evaluatie, 
ontwikkeling en bijsturen van de kwaliteit in hun werking/aanbod  



Operationele doelstellingen 

SD 8: VBSL en de clubs promoten Baseball en Softball in de breedte 
 
• OD 8.1: Vanaf 2017 organiseert VBSL jaarlijks minimaal 1 promotioneel event 

om Baseball/Softball in de kijker te plaatsen 
 

• OD 8.2: VBSL ontwikkelt tegen 2018 een sportpromotioneel initiatief naar de 
doelgroep recreatieve jeugd (SVS/Clubs/Gemeenten)  
 

• OD 8.3: Vanaf 2017 is VBSL jaarlijks minimaal op 1 sportpromotionele 
campagne aanwezig van een externe partner 
 

• OD 8,4 VBSL ondersteunt clubs in het aanbieden van sportpromotionele 
activiteiten 
 

• OD 8.5: Het totale bereid van de VBSL online kanalen stijgt vanaf 2017 jaarlijks 
min. 3%  



Operationele doelstellingen 

SD 9: Tegen 2020 scoort VBSL min. 70% op de meting van Goed 
Bestuur (harde indicatoren) 

 

• OD 9.1: VBSL boekt vanaf 2017 jaarlijks vooruitgang op de dimensie 
transparantie 

 

• OD 9.2 : VBSL boekt vanaf 2017 jaarlijks vooruitgang op de dimensie 
democratie 

 

• OD 9.3: VBSL boekt vanaf 2017 jaarlijks vooruitgang op de dimensie 
interne verantwoording en controle  

 

 



Operationele doelstellingen 

BFJ1: Tegen 2020 is er 10% vooruitgang op het totale aantal actieve 
jeugdleden (0-18j) (t.o.v. nulmeting 2016) 

 

• ODJSF 1.1: Tegen 2020 biedt 50% van de aan het JSF deelnemende 
clubs sportkampen aan (kwalitatieve ledenwerving) 

 

• ODJSF 1.2 : Tegen 2020 stijgt het aantal actieve Vlaamse 
Jeugdploegen (competitie en recreatie) met 10% (t.o.v. nulmeting 
2016) 

 



Operationele doelstellingen 

BFJ2: Tegen 2020 boeken de clubs min. 15% vooruitgang op het gebied 
van kwalitatieve begeleiding van de aangesloten jeugdleden 

 

• ODJSF 2.1: Tegen het einde van de beleidsperiode is in minstens 
70% van de jeugdploegen een gediplomeerde coach actief 

 

• ODJSF 2.2 : Tegen het einde van de beleidsperiode stijgt het aantal 
actieve jeugdcoaches/begeleiders dat zich jaarlijks bijschoolt met 
50% 

 

• ODJSF 2.3: Tegen het einde van de beleidsperiode staan minstens 
70% van de jeugdwedstrijden onder begeleiding van een 
gediplomeerde official.  



Operationele doelstellingen 

BFJ3: Tegen 2020 boeken de clubs min. 15% vooruitgang op de meting 
van Ethisch Verantwoord Sporten 

 

• ODJSF 3.1: Tegen het einde van de beleidsperiode biedt 75% van de 
betrokken clubs jaarlijks minstens 2 open acties aan ter promotie 
van EVS 

 

• ODJSF 3.2 : In 2020 zullen 75% van de jeugdploegen die geleid 
worden door een gediplomeerde jeugdcoach een convenant 
opstellen/ondertekenen 



Vragen, opmerkingen, suggesties? 

Contacteer het algemeen secretariaat VBSL  

 

• info@vbsl.be 

• 03/286.07.89 

mailto:info@vbsl.be

