
Timing

SD OD Actie Omschrijving 2019

SD001

OD001.1 Filip

A0100 Via een jaarlijkse drop-out enquête bij ex-competitieleden, worden de drop-out redenen in kaart gebracht okt - nov

A0101 Jaarlijks overlegplatform competitie (volwassenen en jeugd) ter preventie Drop-out nov - dec

A0102 Actieplan opstellen o.b.v. resultaten drop-out enquête  en overlegplatform

A0103 Implementatie actieplan om de drop out-te beperken binnen het competitieluik april - 

december

A0104 Evaluatie en bijsturing van het actieplan jan- maart

OD001.2 Joris

A0150 Via een jaarlijkse drop-out enquête bij ex-recreatieleden, worden de drop-out redenen in kaart gebracht okt - nov

A0151 Jaarlijks overlegplatform recreatie (volwassenen en jeugd) ter preventie Drop-out nov - dec

A0152 Actieplan opstellen o.b.v. resultaten drop-out enquête en overlegplatform

A0153 Implementatie actieplan om de drop out-te beperken binnen het recreatieluik april - 

december

A0154 Evaluatie en bijsturing van het actieplan jan - 

maart

SD002

OD002.1 Filp

A0200 Via een instroom-enquête wordt systematisch bevraagd via welke kanalen competitiespelers instromen jan - 

oktober

A0201 Jaarlijks overlegplatform competitie ter optimalisering van het aanbod (competitiestructuur, -reglementen) 

en de organisatie; uitwisseling best practices (volwassenen en jeugd)

nov - dec

A0202 Actieplan opstellen o.b.v. resultaten instroom-enquête en overlegplatform

A0203 Implementatie actieplan om de instroom te verhogen binnen het competitieluik jan - dec

A0204 Evaluatie en bijsturing van het actieplan jan

OD002.2 Joris

A0250 Via een instroom-enquête wordt systematisch  bevraagd via welke kanalen recreatiespelers instromen jan - 

oktober

A0251 Jaarlijks overlegplatform recreatie ter optimalisering van het aanbod (recreatiestructuur, -reglementen) en 

de organisatie; uitwisseling best practices (volwassen en jeugd)

nov - dec

A0252 Actieplan opstellen o.b.v. resultaten instroom-enquête  en overlegplatform

A0253 Implementatie actieplan om de instroom te verhogen binnen het recreatieluik jan - dec

A0254 Evaluatie en bijsturing van het actieplan jan

SD003

OD003.1 Filip

A0300 Bepalen VBSL Beleidslijn, beleidsvisie: Ontwikkelingsplan (talentvolle) baseballers

A0301 Ontwikkeling en implementatie LTAD-plan Baseball jan - dec

A0302 Aanbod/werking programma Vlaamse Opleidingsschool Baseball Academy  (BBA) op deze basis evalueren, 

implementeren en bijsturen juli - sept

A0303 Aanbod/werking  programma Little League op deze basis evalueren, implementeren en bijsturen juli - sept

A0304 Regionale Talentontwikkeling jan - dec

SD004

OD004.1 Filip

A0400 Bepalen VBSL Beleidslijn, beleidsvisie: Ontwikkelingsplan (talentvolle) Softballers

A0401 Ontwikkeling en implementatie LTAD-plan Softball jan - dec

A0402 Aanbod/werking Little League op deze basis implementeren, evalueren en bijsturen sept - dec

A0403 Aanbod/werking Vlaamse Opleidingsschool Softball  (SBA) op deze basis implementeren, evalueren en 

bijsturen

november

SD005

OD005.1 Filip

A0500 Vanaf 2017 jaarlijks organisatie min. 1 VTS-cursus Baseball/Softball jan - dec

A0501 Onderzoek naar licentievoorwaarden coaches/clubs hoogste afdeling;jeugd; talentprogramma's jeugd

A0502 Promotie bij belanghebbenden over het aanbod VTS opleidingen jan - dec

A0503 (Her)activatie niet actieve VTS-gediplomeerde coaches jan - dec

A0504 Jaarlijkse update trainersbestand actieve trainer (VTS gediplomeerd en niet VTS gediplomeerd) feb

A0505 Vertegenwoordiging VBSL in denkcel Baseball en Softball VTS jan - dec

OD005.2 Filip

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

A0553 4-jaarlijks organisatie van (inter)nationaal symposium Baseball en/of Softball

A0554 Onderzoek naar licentievoorwaarden actieve trainers (jaarlijkse bijscholingen)

SD006

OD006.1 JorisVanaf 2017 zijn er jaarlijks minimum 60 deelnemers aan een opleiding Official die aangesloten zijn bij de VBSL

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

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

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

Vanaf 2017 zijn er jaarlijks minimum 12 deelnemers aan een VTS-opleiding Baseball/Softball die aangesloten zijn bij de 

Vanaf 2017 zijn er jaarlijks minimum 40 deelnemers aan sporttechnische opleidingen/bijscholingen die aangesloten zijn 

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

De drop out bij de recreatiespelers daalt jaarlijks, tot een drop out van 30% in 2020.

De instroom van actieve spelers stijgt jaarlijks, tot een instroom van 30% in 2020.

De instroom van competitiespelers stijgt jaarlijks, tot een instroom van 30% in 2020.

De instroom van recreatiespelers stijgt jaarlijks, tot een instroom van 30% in 2020.

In 2020 bekleedt België een top 30 plaats op de officiële Baseball wereld ranking 

In 2020 bestaat 38% van het NT BB SEN uit spelers die deelnamen aan het programma van de opleidingsschool BBA-
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SD 1: De drop out van het aantal spelende leden daalt jaarlijks, tot een drop out van 27,5% in 2020.

De drop out bij de competitiespelers daalt jaarlijks, tot een drop out van 25% in 2020.



A0600 Opmaak VBSL opleidingsplan officials 2017 -2020 (opleidingslijn jeugd, regionaal, nationaal, internationaal)

A0601 Implementatie VBSL opleidingsplan officials 2017-2020 jan - dec

A0602 Jaarlijkse evaluatie, bijsturing van VBSL opleidingsplan officials 2017-2020 jan - feb

A0603 Opmaak, uitvoering en analyse promotieplan, wervingacties official jan - dec

A0604 Jaarlijkse update lijst actieve officials + niveau okt

OD006.2 Joris

A0650 Opmaak, implementatie en jaarlijkse bijsturing VBSL bijscholingsplan officials 2017-2020 jan - dec

A0651 Jaarlijks deelname aan/organisatie van een week van de official okt

A0652 Opmaak, uitvoeren en analyse promotieplan bijscholingen official jan - dec

A0653 (Her)activatie niet actieve, gediplomeerde officials jan - 

maart

SD007

OD007.1 Joris

A0700 Ontwikkeling, implementatie, optimalisatie online databank trainingsvoorbeelden (coach corner) jan - dec

A0701 Ontwikkeling LTAD plan Baseball en Softball

A0702 Ontwikkeling VBSL Coaching Academy

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 Laura

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 2020 geeft 70% van de doelgroep aan tevreden te zijn over de begeleiding/ondersteuning op EVS vlak Joris

A0750 Informatie, ondersteuning Anti-dopingbeleid jan - dec

A0751 Gezond sporten beleid federatie vormgeven jan-dec

OD007.4 Laura

A0775 Bepaling/Ontwikkeling meetinstrument kwaliteit competitie jan - dec

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

SD008

OD008.1 Joris

A0800 Onderzoek ter bepaling thema en doelgroep promotioneel evenement VBSL jan - 

maart

A0801 Organisatie, evaluatie en bijsturing promotioneel evenement VBSL mei - okt

OD008.2 Joris

A0820 Contacten leggen met externen i.v.m. project

A0821 Ontwikkeling sportpromotioneel initiatief recreatieve jeugd

A0822 Implementatie, evaluatie en bijsturing sportpromotioneel initiatief recreatieve jeugd jan - dec

A0823 Promotie sportpromotioneel initiatief recreatieve jeugd jan - dec

OD008.3 Joris

A0840 Jaarlijks analyse/evaluatie/bijsturing aanbod sportpromotionele campagnes externe partners

A0841 Implementatie en promotie sportpromotionele campagne externe partner jan - dec

OD008.4 Laura

A0860 VBSL voorziet sportpromotioneel informatiemateriaal (flyers, vlaggen, banners, ….) jan - dec

A0861 VBSL voorziet video- beeldmateriaal ter promotie van de verschillende sportdisciplines baseball- en softball maart - 

nov

A0862 VBSL voorziet in een performante uitleendienst Baseball/Softball voor sportpromotionele activiteiten jan - dec

A0863 VBSL voorziet en promoot initiaties in Baseball en/of Softball jan - dec

A0864 VBSL onderzoekt een platform voor uitwisseling en ontwikkeling van draaiboeken "Organisatie 

Sportpromotionele Evenementen"

jan - dec

A0865 VBSL voorziet de mogelijkheid om sportpromotionele activiteiten te promoten via de beschikbare 

communicatiekanalen van de VBSL

jan - dec

A0866 Bedrijfinitiaties jan - dec

OD008.5 Laura

A0880 Jaarlijk 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

A0884 Onderzoek,ontwikkeling, implementatie, evaluatie digitale nieuwsbrief VBSL juli - dec

SD009

OD009.1 Laura

A0900 Opmaak jaaractieplan met de te verbeteren indicatoren jan

A0901 Uitvoering jaaractieplan jan - dec

A0902 Rapportering activiteiten dimensie transparantie jan - dec

OD009.2 Laura

Tegen 2020 scoort VBSL minimaal 70% op de meting van Goed Bestuur (harde indicatoren)

VBSL boekt vanaf 2017 jaarlijks vooruitgang op de dimensie transparantie

VBSL boekt vanaf 2017 jaarlijks vooruitgang op de dimensie democratie

VBSL en de clubs promoten Baseball en Softball in de breedte

Vanaf 2017 organiseert VBSL jaarlijks minimaal 1 promotioneel event om Baseball en/of Softball in de kijker te plaatsen 

VBSL ontwikkelt tegen 2018 een sportpromotioneel initiatief naar de doelgroep recreatieve jeugd (in samenwerking 

Vanaf 2017 is VBSL jaarlijks minimaal op 1 sportpromotionele campagne aanwezig van een externe partner(s)

VBSL ondersteunt clubs in het aanbieden van sportpromotionele activiteiten 

Het totaal bereik van de VBSL online kanalen stijgt vanaf 2017 jaarlijks met minimum 3%

Vanaf 2017 zijn er jaarlijks minimum 40 deelnemers aan een bijscholing Official

In 2020 geeft 70% van de doelgroep aan tevreden te zijn over de begeleiding/ondersteuning van de liga

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

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

Tegen 2020 biedt de federatie de clubs tools ter evaluatie, ontwikkeling en bijsturen van de kwaliteit in hun 



A0935 Opmaak jaaractieplan met de te verbeteren indicatoren jan

A0936 Uitvoering jaaractieplan jan - dec

A0937 Rapportering activiteiten dimensie democratie jan - dec

OD009.3 Laura

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 Laura

Laura

A1000 Opmaak inspanningsverbintenis in samenspraak met Sport Vlaanderen

A1001 Opmaak jaaractieplan op basis van inspanningsverbintenis jan

A1002 Uitvoer jaaractieplan jan - dec

A1003 Rapportering activiteiten zachte indicatoren goed bestuur jan - dec

SD011 Joris

A1100 Opmaak sponsordossier

A1101 Opmaak lijst met potentiële te benaderen sponsors jan - juni

A1102 Benaderen lijst potentiële sponsors juli - dec

A1103 Jaarlijks evaluatie, update en bijsturing sponsordossier jan - 

maart

BFJ 01 Laura

ODJSF001

.1

Laura

AJ100 Ondersteunen en stimuleren van clubs in het aanbieden van sportkampen (lesfiches, gediplomeerde 

lesgevers, promotie, ,,,)

jan - dec

AJ101 Monitoring en publicatie resultaten clubs binnen de component sportkampen jan - dec

AJ102 Monitoring en stimuleren van clubs in hun beleid naar het werven van nieuwe jeugdleden jan - dec

ODJSF001

.2

Laura

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, Recr. Tornooien)

jan - dec

AJ152 Monitoring en stimuleren van clubs in hun beleid naar retentie van jeugdclubleden sept - dec

BFJ02 Joirs

ODJSF002

.1

Joris

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

Joris

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

Joris

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

BFJ03 Joris

ODJSF003

.1

Joris

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

Joris

AJ350 Ondersteunen en stimuleren clubs in het opstellen van convenanten jan - dec

AJ351 Platform met "best practices convenanten" oprichten jan - dec

BFJ04 Laura

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

In 2020 zullen 75% van de jeugdploegen die geleid worden door een gediplomeerde jeugdcoach  een convenant 

ondertekenen

In 2020 geeft 75% van de betrokken clubs aan tevreden te zijn met de werking/ondersteuning van de VBSL binnen 

Tegen 2020 boeken de clubs vooruitgang min.15% vooruitgang op gebied van de kwalitatieve begeleiding van de 

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

Tegen het einde van de beleidsperiode stijgt het aantal actieve jeugdcoaches/begeleiders dat zich jaarlijk bijschoolt  

met 50% 

Tegen het einde van de beleidsperiode staan minstens 70% van de jeugdwedstrijden onder begeleiding van een 

gediplomeerde official

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

Tegen het eind van de beleidsperiode biedt 75% van de betrokken clubs jaarlijks minstens 2 open acties ondernomen 

ter promotie van het EVS

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

Beleidsfocus Jeugdsport - VBSL Jeugdsportfonds Louke Wouters
Tegen 2020 is er 10% vooruitgang op het totale aantal actieve jeugdleden (0-18jaar) (t.o.v. nulmeting 2016)

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

Tegen 2020 stijgt het aantal actieve Vlaamse jeugdploegen (competitie en recreatie) met 10% (t.o.v. nulmeting 2016)

VBSL boekt vanaf 2017 jaarlijks vooruitgang op de dimensie interne verantwoording en controle

Tegen 2020 boekt VBSL vooruitgang in min. 30% van de zachte indicatoren op de meting van Goed Bestuur (zachte 



AJ404 Administratieve lastenverlaging voor clubs nastreven jan - dec

AJ405 Ondersteunende clubbezoeken, monitoring feb - okt

AJ406 Verwerken van dossiers JSF en uitbetaling clubsubsidies april - dec


