
VBSL Beleidsplan 2021-2024
strategisch & operationeel



Algemeen

Beleidsplan VBSL 2021 – 2024 is ingediend op 29/09/2020

• Binnen termijn Sport Vlaanderen 

• Conform alle normen Sport Vlaanderen

Beleidsplan VBSL 2021 – 2024 werd goedgekeurd door de AV VBSL op 20/11/20 

Uitgangspunt VBSL beleidsplan 2021 – 2024 

• VBSL beleidsplan 2017 – 2020 als basis

• Positieve evaluatie gekozen beleidslijnen, strategische en operationele doelen

• Relevant beleid 

• Evolutie, geen revolutie met finetuning van doelen 

• Basiswerking + Beleidsfocus Jeugdsport 



Missie
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 BB- en SBclubs zo optimaal mogelijk ondersteunen in hun werking.

• Promotie: Via de open houding voor vernieuwende ideeën en een actieve samenwerking met
verschillende partners wil VBSL het 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

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



Kernwaarden

1. Groei & Kwaliteit

2. Opleiding & Bijscholing

3. Ondersteuning & Begeleiding

4. Promotie, marketing & Communicatie

5. Ethiek & Goed Bestuur

6. Jeugd



Kernwaarde 1: Groei & Kwaliteit

Strategische doelstellingen 

• SD1: Jaarlijkse daling van drop-out tot een drop-out van 25% in 2024

• SD2: Jaarlijkse stijging van instroom tot een instroom van 27,5% in 2024

• SD3: In 2024 bekleedt België een top 30 plaats op de officiële Baseball Wereld Ranking

• SD4: In 2024 bekleedt België een top 30 plaats op de officiële Softball Ranking



Kernwaarde 1: Groei & Kwaliteit

Operationele doelstellingen

• OD1.1 Drop-out spelende leden daalt jaarlijks tot een drop-out van 25% in ‘24

• OD2.1 Instroom spelende leden stijgt jaarlijks tot een instroom van 27,5% in ’24

• OD2.2 In 2024 is het totaal aangesloten actieve clubs bij VBSL met 2 gestegen 

• OD3.1: In 2024 bestaat 38% van het NT BB SEN uit spelers die deel uitmaakten van BBA

• OD4.1: In 2024 bestaat 50% van het NT SBD SEN uit speelsters die deel uitmaakten van SBA



Kernwaarde 2: Opleiding & Bijscholing

Strategische doelstellingen

• SD5: Jaarlijkse stijging actieve gediplomeerde trainers (+25% in 2024)

• SD6: Jaarlijkse stijging actieve officials (+15% in 2024)



Kernwaarde 2: Opleiding & Bijscholing

Operationele doelstellingen

• OD5.1: Vanaf 2021 zijn er jaarlijks minimum 8 deelnemers aan een VTS-opleiding Baseball/Softball die 
aangesloten zijn bij VBSL

• OD5.2: Vanaf 2021 zijn er jaarlijks min. 100 deelnemers aan sporttechnische 
opleidingen/bijscholingen die aangesloten zijn bij VBSL

• OD6.1: Vanaf 2021 zijn er jaarlijks min. 75 deelnemers aan opleidingen officials die aangesloten zijn 
bij VBSL

• OD6.2: Vanaf 2021 zijn er jaarlijks min. 40 deelnemers aan bijscholingen officials die aangesloten zijn 
bij VBSL



Kernwaarde 3: Ondersteuning & begeleiding

Strategische doelstelling 

• SD7: In 2024 geeft 70% van de doelgroep aan tevreden te zijn over de begeleiding/ondersteuning 
van VBSL



Kernwaarde 3: Ondersteuning & begeleiding

Operationele doelstellingen 

• OD7.1: In 2024 geeft 70% van de doelgroep aan tevreden te zijn over de begeleiding op 
sporttechnisch vlak

• OD7.2: In 2024 geeft 70% van de doelgroep aan tevreden te zijn over de begeleiding op 
administratief vlak

• OD7.3: In 2024 geeft 70% van de doelgroep aan tevreden te zijn over de begeleiding op EVS vlak

• OD7.4: Tegen 2024 biedt VBSL de club tools ter evaluatie, ontwikkeling en bijsturing van de 
kwaliteit van hun werking/aanbod

• OD7.5: Jaarlijks voert VBSL min. 7 clubondersteunende audits uit 



Kernwaarde 4: Promotie, marketing, communicatie

Strategische doelstelling

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



Kernwaarde 4: Promotie, marketing, communicatie

Operationele doelstellingen

• OD8.1: Vanaf 2021 organiseert VBSL jaarlijks min. 1 promotioneel event om BB & SB in de kijker 
te plaatsen

• OD8.2: VBSL ontwikkelt/implementeert sportpromotionele initiatieven 

• OD8.3: Vanaf 2021 is VBSL jaarlijks min. op 1 sportpromotionele campagne aanwezig van een 
externe partner

• OD8.4: VBSL ondersteunt clubs in het aanbieden van sportpromotionele activiteiten

• OD8.5: Het totale bereik van de VBSL online kanalen stijgt jaarlijks met min. 3%



Kernwaarde 5: Ethiek en Goed Bestuur

Strategische doelstellingen

• SD9: Tegen 2024 scoort VBSL minimaal 80% op de meting van goed bestuur (Harde Indicatoren)

• SD10: Tegen 2024 boekt VBSL vooruitgang in min. 4 van de zachte indicatoren op de meting van 
goed bestuur 

• SD11: Gedurende de beleidsperiode 2021-2024 voldoen we aan de 7 decretale verplichtingen 
voor EVS en spannen we ons in rond gezond sporten



Kernwaarde 5: Ethiek en Goed Bestuur
Operationele doelstellingen

• OD9.1: VBSL scoort jaarlijks minstens 80% op de dimensie transparantie

• OD9.2: VBSL scoort jaarlijks minstens 80% op de dimensie democratie

• OD9.3: VBSL scoort jaarlijks minstens 80% op de dimensie interne verantwoording en controle

• OD10.1: VBSL boekt jaarlijks vooruitgang op de gekozen parameters in de zachte indicatoren goed bestuur

• OD11.1: De federatie API volgt de cases op en registreert deze in een duidelijk en beveiligd 
registratiesysteem.

• OD11.2: VBSL houdt de website rond dit topic up-to-date en organiseert hierrond 2-jaarlijks een bijscholing 

• OD11.3: De medische en ethische commissie worden samengevoegd en komt minstens 1/jaar samen

• OD11.4: VBSL hanteert en communiceert de gedragscodes voor de verschillende doelgroepen

• OD11.5: VBSL hanteert en evalueert het handelingsprotocol voor ontvangen en behandelen van meldingen 
van grensoverschrijdend gedrag

• OD11.6: Vanaf 1/1/2021 beschikt VBSL over een tuchtrechtelijk systeem

• OD11.7: Volgende beleidsperiode ondersteunt VBSL haar clubs om een integriteitsniveau op clubniveau te 
voeren



Beleidsfocus Jeugd: JSF Louke Wouters

Strategische doelstellingen

• BFJ1: Tegen 2024 is er 10% vooruitgang op het totaal aantal actieve jeugdleden (0-18 jaar)

• BFJ2: Tegen 2024 boeken de jeugdclubs min. 15% vooruitgang op het gebied van de kwalitatieve 
begeleiding van de aangesloten jeugdleden

• BFJ3: Tegen 2024 boeken de clubs min. 15% vooruitgang op de meting van EVS

• BFJ4: In 2020 geeft 70% van de betrokken clubs aan tevreden te zijn met de werking/ondersteuning 
van VBSL binnen het JSF



Beleidsfocus Jeugd: JSF Louke Wouters

Operationele doelstellingen

• ODBFJ1.1: Vanaf 2021 stijgt het aantal actieve jeugdleden jaarlijks 

• ODBFJ1.2: Tegen 2024 stijgt het aantal actieve Vlaamse jeugdploegen (comp. & rec.) met 10%

• ODBFJ2.1: Tegen 2024 staat 70% van de jeugdploegen onder de begeleiding van een gedipl. Coach

• ODBFJ2.2: Vanaf 2021 stijgt het puntenaantal op de parameter opleiding en bijscholing jaarlijks

• ODBFJ2.3: Tegen 2024 staat 70% van de jeugdwedstrijden onder leiding van een gedipl. Official

• ODBFJ3.1: Tegen 2024 neemt 75% van de clubs jaarlijks minstens 2 open acties ter promotie EVS

• ODBFJ3.2: Tegen 2024 ondertekent 75% van de jeugdploegen een convenant

• ODBFJ3.3: Tegen 2024 krijgt VBSL feedback over de fair play bij 70% van alle jeugdwedstrijden



Vragen, opmerkingen, suggesties?

Neem gerust contact op met het algemeen secretariaat van VBSL

• info@vbsl.be

• 03/286.07.89

mailto:info@vbsl.be

