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Danssport Vlaanderen 
RAPPORTERING 2020  

SD001: Danssport Vlaanderen zal (al dan niet in samenwerking 

met andere organisaties) in de beleidsperiode 2017-2020 

kwalitatieve vormingen organiseren voor lesgevers (=trainers) en 

clubbesturen. 

OD001: Voor de sporttechnische bijscholingen die Danssport Vlaanderen organiseert van 

2017 tot 2020 zijn de jaarlijkse scores op de tevredenheidsschalen minstens dezelfde dan 

de gemiddelde scores van vorige beleidsperiode.  

Tevredenheidspercentage bijscholingen Standaarddans:  

  onderwerp  kwaliteit docent  aantal bijscholingen  locatie/spreiding  

Gemiddelde beleidsperiode 2013-2016  95,75%  100%  87,5%  74,5%  

Gemiddelde 2020 88,89%  88,89%  77,78%  77,78%  

 

Tevredenheidspercentage bijscholingen Actuele dans:  

  onderwerp  kwaliteit docent  aantal bijscholingen  locatie/spreiding  

Gemiddelde beleidsperiode 2013-2016  85,5%  97,25% 48,25% 43,5% 

Gemiddelde 2020  83,3% 89,9% 51,3% 41,3% 

Tevredenheidspercentage bijscholingen Seniorendans: 

 onderwerp kwaliteit docent aantal bijscholingen locatie spreiding 

Gemiddelde 

beleidsperiode 2013-2016 

96,25% 98,67% 56,67% 66,67% 

Gemiddelde 2020 81,25% 89% 56,25% 72,22% 
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Tevredenheidspercentage bijscholingen G-dans:  

  onderwerp  kwaliteit docent  aantal bijscholingen  locatie/spreiding  

Gemiddelde 2020 66,7% 93,3% 35,7% 28,6% 

 

Conclusie:  

Het gemiddelde percentage met score 4 of 5 moet in 2017-2020 minstens even hoog zijn als in de periode 2013-

2016. De tevredenheid over de sporttechnische bijscholingen actuele dans, seniorendans en standaarddans ligt 

in 2020 iets lager t.o.v. de vorige beleidsperiode. Behalve op het item ‘locatie/spreiding’ bij de bijscholingen 

Standaarddans ligt de tevredenheid iets hoger. 

En bij de bijscholingen actuele dans is er voor het item ‘aantal bijscholingen’ een lichte stijging. 

De georganiseerde bijscholingen scoren steeds zeer goed op de items ‘onderwerp’ en ‘kwaliteit docent’. Het item 

‘locatie/spreiding’ scoort meestal het minst goed. Het gaat om cijfers tussen 28,6% en 77,78%, en is dus een 

blijvend aandachtspunt voor de bijscholingen.  

A0001: Jaarlijks bijscholingen/workshops promoten georganiseerd door onze clubs om aan de vraag naar betere 

geografische spreiding en aantal bijscholingen tegemoet te komen.  

In 2020 werden er 12 workshops, georganiseerd door onze clubs, mee ondersteund. De bijscholingen werden 

door 3 verschillende clubs (locaties) georganiseerd.  

A0002: Jaarlijks één thema/onderwerp extra aandacht belichten door bijscholingen en het Dansposium te 

organiseren.  

In 2020 werd het Dansposium wegens corona en de bijhorende lockdown geannuleerd. De volgende 

bijscholingen over een specifiek onderwerp gingen wel door: bijscholing kleuter- en kinderdans op 16/02/2020 

met 28 deelnemers, en het webinar ‘hoe motiveer ik als lesgever mijn dansers?’ op 6/12/2020 met 38 

deelnemers. 

A0003: Jaarlijks minstens één bijscholing lijndans organiseren (eventueel met andere federaties). 

In 2020 organiseerde Danssport Vlaanderen 1 bijscholingen lijndans.  

• 27/09/2020: bijscholing lijndans en country line dance in Zandhoven 

A0004: Jaarlijks minstens één bijscholing G-dans organiseren 
Op 13 december organiseerde Danssport Vlaanderen een webinar rond G-dans geven aan dansers met een 
mentale beperking. 
 
A0005: Alle sporttechnische stages, voorafgaand aan een opleiding, openstellen voor iedereen, als extra 
bijscholing.  
In 2020 ging de technische stage als voorbereiding op de opleiding initiator jazzdans helaas niet door wegens 
corona en de bijhorende lockdown. 
 

A0006: Na elke sporttechnische bijscholing wordt een eenvormige tevredenheidsbevragingen afgenomen en dit 
voor alle doelgroepen.  
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Zie operationele doelstelling OD001.    
 

A0007: Jaarlijks onderzoek doen naar het aantal bijscholingen jeugddans dat werd bijgewoond per lesgever 
actuele dans (al dan niet gediplomeerd) en het gemiddeld aantal (gediplomeerde) lesgevers aanwezig op de 
bijscholingen.  
  
In 2020 werden 11 bijscholingen georganiseerd: 1 bijscholing kleuter- en kinderdans, 1 juryweekend met 
clipdance bijscholing disco, 2 afzonderlijke clipdance disco bijscholingen, 1 clipdance modern bijscholing, 1 
jurycursus met clipdance bijscholing urban dance, 1 techniekscholing urban dance, 1 jurycursus met clipdance 
bijscholing modern/jazz/show, 1 techniekscholing modern, 1 bijscholing disco en 1 webinar ‘hoe motiveer ik als 
lesgever mijn dansers?’. 
 
Er zijn gemiddeld 23 personen aanwezig op een bijscholing. Per bijscholing is gemiddeld 86,3% een lesgever 

en 13,4% een danser. Per bijscholing is gemiddeld 31,8% van alle deelnemers gediplomeerd.  
 
Van de 173 aangesloten gediplomeerde lesgevers actuele dans is 73% op geen enkele bijscholing aanwezig, 17% 

op 1 bijscholing en 10% op 2 bijscholingen of meer. Van de 388 aangesloten niet-gediplomeerde lesgevers 

actuele dans is 73% op geen enkele bijscholing aanwezig, 19% op 1 bijscholing en 7% op 2 bijscholingen.  
 
Conclusie: van het totaal aantal aangesloten lesgevers is 73% op geen enkele bijscholing aanwezig, en 27% is 
aanwezig op 1 of 2 bijscholingen. Dit is een stijging t.o.v. vorig jaar. 
 

OD002: In 2020 is het aanbod binnen de VTS-kaderopleidingen uitgebreider voor de 

dansopleidingen dan in 2016 en ligt het aantal nieuw-gediplomeerden in 2021* 20% hoger 

dan het aantal nieuw-gediplomeerden in 2017. 

* Nieuw-gediplomeerden van dat kalenderjaar zijn cursisten die het kalenderjaar daarvoor hun cursus gestart hebben (behalve voor 

Rolstoeldans en Seniorendans). 

Status: Lopend. In 2020 zouden er meer dan 5 opleidingen georganiseerd moeten worden, en in 2021 zouden er 

minstens 58 nieuw-gediplomeerden moeten zijn.  

Resultaten:  

  2016  2017   2018  2019  2020 

Aanbod  5  6 (1 geannuleerd)  

   

6 (2 geannuleerd)   10   8 (1 

geannuleerd) 

Jazzdans, 

Rolstoeldans, 

Urban Dance, 

Seniorendans, 

Standaarddans  

Jazzdans (2x), Urban 

Dance, Seniorendans, 

Standaarddans, 

Rolstoeldans 

(geannuleerd)  

Jazzdans (2x), Urban Dance, 

Seniorendans (geannuleerd), 

Standaarddans 

(geannuleerd),  
 Recreatief Dansen  

Initiator: Jazzdans 

(2x), Urban 

Dance, 

Seniorendans, 

Rolstoeldans, 

Standaarddans, 

Recreatief Dansen 

(3x)   
 Instructeur B 

Jazzdans.   

Initiator: 

Jazzdans (2x), 

Urban Dance, 

Recreatief 

Dansen (2x), 

Dans voor 

senioren en 

Instructeur B 

Standaarddans 



 
 

4
 

Nieuw-

gediplomee

rden**  

66  48  41 81   42 

** ongeacht of ze aangesloten zijn bij Danssport Vlaanderen.   

Conclusie: Het aantal nieuw-gediplomeerden is bijna gehalveerd in 2020 t.o.v. 2019. Die daling heeft te maken 

met het on hold zetten van opleidingen en meer drop-out omwille van corona. Er zijn ongeveer 

evenveel opleidingen in 2020 als in 2019 van start gegaan (8 t.o.v. 10).  

In de toekomst blijven we enerzijds voldoende opleidingen organiseren. Anderzijds moeten we erop toezien dat 
we opleidingen organiseren waar voldoende vraag naar is, en ze zodanig plannen en promoten zodat er 
voldoende inschrijvingen zijn. Ook blijven we er op toezien dat het niveau van de initiatoropleidingen niet te 
hoog wordt (zie 0D003 A0002). 
 

Actiepunten in 2020:  

A0001 Jaarlijks minstens één opleiding jeugddans (jazz of Urban) in provincie Antwerpen organiseren 

A0002 Opleidingen Initiator Jazzdans ontdubbelen, 2 per jaar i.p.v. 1 vanaf 2017 --> Opleidingen initiator 

jazzdans en initiator Urban dance 1x per jaar organiseren vanaf 2021. 

 
A0001: Jaarlijks minstens één opleiding jeugddans (jazz of Urban) in provincie Antwerpen organiseren.  
Er zijn in 2020 twee opleidingen gestart in provincie Antwerpen: Initiator Recreatief Dansen in Brasschaat en 
Initiator Jazzdans in Schelle.   
 

A0002: Opleidingen initiator jazzdans ontdubbelen, 2 per jaar i.p.v. 1 vanaf 2017.   
In 2020 zijn er twee opleidingen Initiator Jazzdans gestart: 1 opleiding in Melle en 1 opleiding in Schelle.  
 
A0006: Opleidingen instructeur B jazzdans uitwerken + tweejaarlijs organiseren vanaf sportjaar 2019-2020.  
In 2019 werd de opleiding Instructeur B Jazzdans vernieuwd. Op 28 oktober 2019 ging de opleiding van start in 
Brasschaat. 
 

A0010: Opleidingstramienen nieuwe cursus Initiator Recreatief dansen uitwerken en cursusorganisatie voorzien in 
september 2018, en vanaf 2019 3x per jaar.  
Opleidingstramienen nieuwe cursus Initiator Recreatief dansen werden in 2017 uitgewerkt en een 
cursusorganisatie ging met succes van start in september 2018. In 2020 werden 2 verschillende opleidingen 
georganiseerd (1 in Herzele en 1 in Brasschaat).  
 

A0011: Docententeam jaarlijks uitbreiden.  
In 2020 werden 7 nieuwe docenten erkend door de Denkcel Dansen voor diverse opleidingen.  
 

A0012: Jaarlijks statistieken van aantal aangesloten gediplomeerden bijhouden (per sportjaar).  
1) Algemeen:  
Totaal aangesloten lesgevers = 705 

Totaal aangesloten gediplomeerden = 278 (= 39% van totaal lesgevers);  
▪ Totaal aangesloten gediplomeerde lesgevers Actuele Dans = 173 (= 31 % van alle lesgevers Actuele 
Dans);  
▪ Totaal aangesloten gediplomeerde lesgevers Standaarddans = 105 (= 73% van alle lesgevers 
Standaarddans). 

 

file:///C:/Users/Marianne/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/SD01OD02A01_spreiding%20opleidingen%20AD%202010-2015.xlsx
file:///C:/Users/Marianne/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/A0008_spreiding%20opleidingen%20AD%202010-2015.xlsx
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De kwalificatiegraad van al onze aangesloten lesgevers is 39%.  
 

2) Verdeling aangesloten lesgevers per provincie:  
 

  
Antwer
pen 

Limbur
g 

Vlaams-
Brabant 

Oost-
Vlaandere
n 

West-
Vlaandere
n 

Brussel 
(BHG) 

Ongek
end 

TOT
AAL 

Totaal gediplomeerden 
Actuele Dans 

56 
(32,4%) 

12 
(6,9%) 

29 
(16,8%) 35 (20,2%) 29 (17%) 1 (0,6%) 

11 
(6,4%) 173 

Totaal niet-gediplomeerden 
Actuele Dans 

119 
(30,7%) 

46 
(11,9%

) 
52 

(13,4%) 93 (24%) 54 (13,9%) 4 (1%) 
22 

(5,7%) 388 

Totaal gediplomeerden 
Standaarddans 

37 
(35,2%) 

18 
(17,1%

) 
12 

(11,4%) 23 (21,9%) 9 (8,6%) 1 (1%) 
5 

(4,8%) 105 

Totaal niet-gediplomeerden 
Standaarddans 

18 
(46,2%) 

5 
(12,8%

) 5 (12,8%) 7 (17,9%) 4 (10,3%) 0 0 39 

         
1e plaats         
2e plaats         

 
 

3) Trainersgraad = aantal gediplomeerden t.o.v. aantal leden (per provincie)  
278 gediplomeerden t.o.v. 47.282 leden = 0,6%. Dit is 6 lesgevers op 1000 leden, ofwel 1,2 op 200 leden.  
 

 

Per provincie:  
▪ Antwerpen: 93 gediplomeerden t.o.v. 16.546 leden → 0,56%  
▪ Limburg: 30 gediplomeerden t.o.v. 6313 leden → 0,48%  
▪ Vlaams-Brabant: 41 gediplomeerden t.o.v. 6460 leden → 0,63%  
▪ Oost-Vlaanderen: 58 gediplomeerden t.o.v. 10.046 leden → 0,58%  
▪ West-Vlaanderen 38 gediplomeerden t.o.v. 5257 leden → 0,57%  
Conclusie: Limburg heeft de laagste trainersgraad, maar de trainersgraad verschilt nauwelijks tussen de 
verschillende provincies.   
 

4) Totaal (aangesloten) nieuw gediplomeerden in 2019:  
Het totaal nieuw gediplomeerden in 2020 was 42 (rechtstreeks via een opleiding of inschaling, en dus niet via een 
assimilatie). Hiervan waren 32 (= 76%) in 2019-2020 aangesloten bij Danssport Vlaanderen als ‘gediplomeerde 
lesgever’. Er zijn dus in verhouding meer nieuw gediplomeerden die aangesloten zijn bij Danssport Vlaanderen 
dan vorige jaren.  
  
A0013: Tevredenheidsbevraging doen na elke VTS-opleiding.  
Indicator: Op het einde van BP 2016-2020 minstens dezelfde scores als de gemiddelde score op de verschillende 
items in de beleidsperiode 2013-2016.  
De tevredenheidsbevraging wordt telkens uitgedeeld tijdens het laatste examen in 1ste zit van de opleiding. In de 
zomer van 2020 werden 6 opleidingen afgerond en geëvalueerd. In het najaar van 2020 zijn er twee nieuwe 
opleidingen gestart, maar die opleidingen eindigen pas in 2021 (en worden dan geëvalueerd).  
 
 
Algemene conclusie:   

   aantal 
opleidingen  

spreiding  inhoud   docenten  



 
 

6
 

procentuele verhouding (gemiddeld) in 2020  
dat minstens een voldoende geeft.   

98%  75%  98%  100%  

procentuele verhouding (gemiddeld)   
in BP 2013-2016 dat minstens een voldoende 
geeft.  

90%  70%  96%  97%  

 
Er is sprake van een verbetering t.o.v. de resultaten van de vorige beleidsperiode.  
 
A0014: Promotieplan VTS-opleidingen en lesgeverslidmaatschap ontwikkelen en uitvoeren.  
Er werd een promotieplan ontwikkeld dat enerzijds (gediplomeerde) lesgevers moet stimuleren om zich aan te 
sluiten bij Danssport Vlaanderen (zie ook: SD001-0D003-A0003) en anderzijds de opleidingen meer en beter moet 
promoten.  
Volgende acties van het plan werden uitgevoerd:  

• Ontwikkelen van online tutorials voor aangesloten lesgevers; 
• Per stijl minstens 1 techniekscholing organiseren; 
• Werkkansen van gediplomeerde lesgevers verhogen; 
• (Her)aansluiting (toekomstige) gediplomeerden aanmoedigen door gratis lidmaatschap voor cursisten. Op 
het einde van hun opleiding krijgen zij een interessante informatiemap die hen moet stimuleren om zich 
opnieuw aan te sluiten;  
• Docenten van de opleidingen aanmoedigen om zich aan te sluiten;  
• Postkaarten van de federatie met (lidmaatschap)info werden verspreid op diverse evenementen zoals 
wedstrijden en beurzen;  
• Promotie van de opleidingen via:  

o papieren en digitale folder;  
o e-mailbanner;  
o verzending maandelijkse e-mailnieuwsbrieven per dansstijl naar aangesloten lesgevers;  
o promotiefilmpje van de opleidingen;  
o gerichte mailing;  
o sociale media en website.  

 
A0015: Volledige organisatie van Initiator Dans voor senioren vanuit Danssport Vlaanderen (en niet meer vanuit 
Okra) vanaf 2019. 
Vanaf 2019 wordt de opleiding volledig vanuit Danssport Vlaanderen georganiseerd. Er ging op 08/02/2020 een 
opleiding Initiator Dans voor senioren van start in Sint-Gillis-Waas. 
 
 

OD003: In 2017-2018 ligt de kwalificatiegraad voor jeugddans (aantal aangesloten 

gediplomeerde lesgevers t.o.v. aantal lesgevers) minstens 5% hoger dan de nulmeting in 

2015. In 2019-2020 is dat minstens 10% hoger. 

De nulmeting in 2015 is 25%. In 2019-2020 is dat 30,73%, wat een relatief sterke stijging betekent. Opmerkelijk 
is dat het aantal niet-gediplomeerde lesgevers gestegen is met 5,9% t.o.v. vorig jaar en het 
aantal gediplomeerde lesgevers is gestegen met 31,06%.   
 

We blijven inzetten op een stijging van de kwalificatiegraad door het slagingspercentage van de 
toelatingsproeven én van de opleidingen te laten toenemen. Maar het grootste werkpunt is om (toekomstige) 
gediplomeerde lesgevers te laten aansluiten bij de federatie.  
 

A0001: Toezien dat het niveau van de toelatingsproeven (jazz + Urban) niet te hoog wordt.  
Het gemiddeld slagingspercentage in 2020 op de toelatingsproeven is 74,5%. Dat percentage is lager dan vorig 
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jaar (= 81%) en hoger dan in de vorige beleidsperiode; toen slaagde gemiddeld 49.63% op een toelatingsproef.  
 

A0002: Toezien dat het niveau van de Initiatoropleidingen niet te hoog wordt.   
Het gemiddelde slagingspercentage van de opleidingen jeugddans die werden afgerond in 2020 is 61%. Dat 
is ongeveer hetzelfde als vorig jaar (= 63%), en hoger dan in de vorige beleidsperiode (= 58,44%).  
 

A0003: Gediplomeerden stimuleren aan te sluiten bij Danssport Vlaanderen door o.a. promotie van de federatie, 
beloning en een ruim en kwalitatief aanbod van bijscholingen te voorzien.  
Dat werd in 2020 mede mogelijk gemaakt door het Promotieplan VTS-opleidingen en lesgeverslidmaatschap (zie 
ook SD001-OD002 - A0014).  
 

Volgende acties van het plan werden reeds uitgevoerd:  
• Ontwikkelen van online tutorials voor aangesloten lesgevers; 

• Per stijl minstens 1 techniekscholing organiseren; 

• Werkkansen van gediplomeerde lesgevers verhogen; 

• (Her)aansluiting (toekomstige) gediplomeerden aanmoedigen door gratis lidmaatschap voor cursisten. 

Op het einde van hun opleiding krijgen zij een interessante informatiemap die hen moet stimuleren om 

zich opnieuw aan te sluiten;  

• Docenten van de opleidingen aanmoedigen om zich aan te sluiten.  

Daarnaast speelt het kwalitatieve aanbod van bijscholingen in 2020 tevens een grote rol. In 2020 werden 11 
bijscholingen georganiseerd: 1 bijscholing kleuter- en kinderdans, 1 juryweekend met clipdance bijscholing 
disco, 2 afzonderlijke clipdance disco bijscholingen, 1 clipdance modern bijscholing, 1 jurycursus met clipdance 
bijscholing Urban dance, 1 techniekscholing Urban dance, 1 jurycursus met clipdance bijscholing 
modern/jazz/show, 1 techniekscholing modern, 1 bijscholing disco en 1 webinar ‘hoe motiveer ik als lesgever 
mijn dansers?’. Die bijscholingen kunnen als kwalitatief beschouwd worden gezien de goede evaluaties (zie ook 
SD001 - OD001).  
 

A0001 Toezien dat het niveau van de toelatingsproeven jazzdans niet te hoog wordt.  

A0002 

Toezien dat het niveau van de Initiatoropleidingen niet te hoog wordt. 

A0003 Gediplomeerden stimuleren aan te sluiten bij Danssport Vlaanderen door o.a. promotie van de 

federatie, werkkansen te verhogen en een ruim en kwalitatief aanbod van bijscholingen en 

online lesmateriaal te voorzien 

OD004: In 2018 is het totale jurykorps uitgebreid met 10% t.o.v. de nulmeting in 2015 en in 

2020 met 15%. 

Disco:   in 2015 zijn er 32 juryleden. 

in 2016 zijn er 29 juryleden, waarvan 4 nieuwe. 

  in 2017 zijn er 28 juryleden, waarvan 6 nieuwe. 

in 2018 zijn er 18 juryleden met een jurylicentie, waarvan 3 nieuwe à vanaf dit jaar is er voor disco 

een verplicht juryweekend (zie A0001). 

In 2019 zijn er 18 juryleden met een jurylicentie, waarvan 3 nieuwe (3 juryleden zijn gestopt) 

In 2020 zijn er 24 juryleden met een jurylicentie, waarvan 8 nieuwe (5 juryleden zijn gestopt), 

door corona werden er minder wedstrijden georganiseerd 

 

file:///C:/Users/Marianne/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/SD01OD02_Aantal%20opleidingen%20en%20geslaagden%20VTS.xlsx
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Streetdance/Urban: 

  in 2015 zijn er 27 juryleden. 

  In 2016 zijn er 30 juryleden, waarvan 10 nieuwe. 

  In 2017 zijn er 18 juryleden, waarvan 3 nieuwe. 

  In 2018 zijn er 21 juryleden, waarvan 11 nieuwe. 

In 2019 zijn er 21 juryleden, waarvan 5 nieuwe. 

In 2020 zijn er 10 juryleden, waarvan 4 nieuwe (er zijn in 2020 minder wedstrijden (2) 

 Urban georganiseerd wegens Corona) 

Jazzdans, Modern en Showdance:  

In 2017: 15 juryleden 

In 2018: 19 juryleden waarvan 10 nieuwe 

In 2019: 19 juryleden waarvan 7 nieuwe. 

In 2020: 15 juryleden, omwille van corona zijn er in 2020 minder wedstrijden georganiseerd. 

 

A0001: Jurycursussen organiseren voor alle stijlen. 

In 2020 werden er 2 data voor de clipdance en de jurycursussen aangeboden (Urban en modern). 

Voor disco werd er een juryweekend georganiseerd in Brugge, in september 2020. Juryleden dienen dat minstens 

1 keer om de 2 jaar te volgen om hun jurylicentie te behalen/verlengen. De clipdance werd op het juryweekend 

aangeleerd, maar ook nog op 2 andere dagen. 

A0002: Tegen 2018 een digitaal examen koppelen aan de jurycursussen om kwaliteit te garanderen. 

Er werd in 2017 een digitaal examen gemaakt dat de juryleden moeten invullen; dat wordt elk jaar aangepast. 

A0003: Tevredenheidsbevraging doen na elke jurycursus. 

Er werd een tevredenheidsbevraging gedaan na elke jurycursus. 

Modern en Urban: 

 

Voor het disco juryweekend was er een aparte, uitgebreidere, tevredenheidsbevraging, dit per workshop. We 

bevroegen ook hun algemene tevredenheid: 

Algemene tevredenheid  % 

zeer goed 77,78 

goed 22,22 

voldoende 0,00 

minder goed 0,00 

slecht 0,00 

Cursus % bruikbaarheid % docent % voldaan aan verwachting %

zeer interessant 31,77 veel te hoog 0,00 zeer goed 39,66 zeer goed 22,93

interessant 52,26 nogal hoog 18,61 goed 60,34 goed 68,23

goed 15,98 juist goed 81,39 voldoende 0,00 voldoende 8,83

minder goed 0,00 laag 0,00 minder goed 0,00 minder goed 0,00

slecht 0,00 veel te laag 0,00 slecht 0,00 slecht 0,00
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OD005: Voor de bijscholingen en/of informatievergadering die Danssport Vlaanderen 

organiseert in de beleidsperiode 2017-2020 voor clubbestuurders zijn de jaarlijkse scores 

op de tevredenheidsschaal minstens 4 op 5.     

In 2020 werden er 1 clubmeeting georganiseerd over het thema ‘Grensoverschrijdend gedrag in de sport. Deze 

bijscholing werd online georganiseerd owv Coronamaatregelen.  

Er waren 25 deelnemers. 

 

De ‘dag van de sportclubbestuurder’ (initiatief van Dynamo project met een uitgebreid gamma aan bijscholingen) 

werd aangekondigd in de e-flashes voor clubs.  

  



 
 

1
0

 
SD002: Tegen eind 2020 verloopt zowel de interne als externe 

communicatie van Danssport Vlaanderen gestructureerd. 

OD001: In de beleidsperiode 2017-2020 wordt een gestructureerd crisiscommunicatieplan 

opgesteld dat de federatie voorbereidt op crisissen. 

De uitwerking van het crisiscommunicatieplan liep in 2019 voor op schema, maar is in maart 2020 stopgezet om 

te kunnen focussen op het crisismanagement en de crisiscommunicatie omtrent het coronavirus. Dat 

crisismanagement en die crisiscommunicatie heeft in 2020 enorm veel tijd in beslag genomen en alle andere 

communicatieplannen doorkruist en/of overheerst. 

De laatste aspecten van de uitwerking van het algemene crisiscommunicatieplan, die voorzien waren  voor 2020, 

zullen dus in de beleidsperiode 2021-2024 worden afgewerkt. In die nieuwe beleidsperiode zal het 

crisiscommunicatieplan ook nog verder worden gefinetuned, op basis van de ervaring met de coronacrisis. 

OD002: In de beleidsperiode 2017-2020 wordt per sportjaar een extern communicatieplan 

opgesteld en aangevuld. 

In augustus 2020 is er een extern communicatieplan opgemaakt voor het sportjaar 2020-2021 (A0001) en 

gedurende het sportjaar is dat communicatieplan aangevuld in functie van nieuwe activiteiten (A0002). Voor 2020 

is de operationele doelstelling dus vervuld. 

OD003: In de beleidsperiode 2017-2020 wordt er maandelijks een teamvergadering 

georganiseerd waarbij de lopende projecten worden besproken. 

In 2020 vonden 14 teamvergaderingen plaats op volgende data: 30/1 – 12/3 – 26/3 – 02/4 – 23/4 – 19/5 – 25/6 – 

18/8 – 08/9 – 15/10 – 26/10 – 12/11 – 26/11 – 10/12. Van elke vergadering werd een kort verslagje gemaakt dat 

voor alle collega’s te raadplegen is op SharePoint. Vanaf 13 maart (lockdown omwille van covid19) werden de 

teamvergaderingen online georganiseerd. Mede daardoor werd de frequentie ook opgedreven. 

Omwille van covid19 was het niet mogelijk om in 2020 een teamdag te organiseren. 
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SD003: Tegen 2020 geeft minstens 70% van alle verschillende 

afdelingen (clubs, leraars, leden) de communicatie vanuit 

Danssport Vlaanderen een 3 op 5 op de tevredenheidsschaal. 

OD001: In 2018 geeft minstens 70 % van de respondenten van de enquête bij de clubs en 

lesgevers de communicatie vanuit Danssport Vlaanderen een 3 op 5 op de 

tevredenheidsschaal. 

Wat betreft OD001 is alles volgens schema verlopen. In 2018 werd een enquête uitgevoerd om te peilen naar de 

tevredenheid van clubverantwoordelijken en lesgevers over de communicatie vanuit Danssport Vlaanderen 

(A0011). Daaruit bleek dat maar liefst 97% van de clubverantwoordelijke en 100% van de lesgevers de 

communicatie een 3 op 5 of meer gaf (zie grafiek).  

 

Zowel in 2019 als in 2020 zijn we dus verder gegaan op hetzelfde elan en hebben we onze communicatie 

voortgezet op dezelfde manier als in 2018. 

OD002: In 2019 geeft minstens 70 % van de respondenten van de enquête bij de leden de 

communicatie vanuit Danssport Vlaanderen een 3 op 5 op de tevredenheidsschaal. 

Voor OD002 is alles volgens schema verlopen. In 2019 werd een enquête uitgevoerd om te peilen naar de 

tevredenheid van leden over de communicatie vanuit Danssport Vlaanderen (A0008). Daaruit bleek dat maar liefst 

96% van de respondenten de communicatie een 3 op 5 of meer gaf (zie grafiek). 
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5 = heel tevreden    1 = heel ontevreden 

In 2020 zijn we dus verder gegaan op hetzelfde elan en hebben we onze communicatie voortgezet op dezelfde 

manier als in 2019. 
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SD004: Gedurende de beleidsperiode 2017-2020 blijft Danssport 

Vlaanderen inzetten op preventie van ethische en medische 

problemen. 

OD001: Gedurende de beleidsperiode 2017-2020 werkt Danssport Vlaanderen haar 

gedragscode uit in praktische tools voor de clubs (Bv.: affiches, flyers, gezelschapsspel,…). 

Er was in 2017 begonnen met de uitwerking hiervan door op basis van de gedragscode thema’s te bepalen 

waarrond gewerkt zou worden (A0001). Er was ook begonnen met het zoeken naar organisaties die ons zouden 

kunnen helpen in de uitwerking van de tools (A0002), maar gezien alles wat er rond seksueel grensoverschrijdend 

gedrag (SGG) gebeurd is, en de maatregelen die daarrond gekomen zijn, is de verdere uitwerking van OD001 on 

hold gezet. Gezien ook in 2018, 2019 en 2020 het thema SGG veel tijd heeft gevraagd, zijn de acties A0002, A0003 

en A004 ook in 2020 on hold gebleven. Ook A0005 is dus in 2020 niet gerealiseerd geworden. We herbekijken 

deze OD met onze nieuwe adviesraad ethisch en gezond sporten met het oog op de beleidsperiode 2021-2024. 

Verder is er wat de uitwerking van ons preventief beleid in 2020 een clubmeeting omtrent (seksueel) 

grensoverschrijdend gedrag georganiseerd met criminologe Tine Vertommen. De clubmeeting was een eerste 

stap en sensibilisering van onze clubs richting ons integriteitsbeleid voor 2021-2024. 

OD002: Gedurende de beleidsperiode 2017-2020 communiceert Danssport Vlaanderen om 

de 2 maanden met haar leden over ethische thema’s. 

Voor OD002 zijn alle acties gerealiseerd voor 2020. Zo zijn er artikels over een ethisch thema verschenen in de 

ledentijdschriften (A0001), namelijk over de API’s (herhaaldelijk), onze gedragscode/tuchtreglement, het VST, “en 

wat zou jij doen”, #kijknietweg en de week van de official. Verder zijn er ook in de nieuwsbrieven verschillende 

ethische thema’s aan bod gekomen (A0002): de API’s (herhaaldelijk), de toolkit SGG sportclubs, de week van de 

official, #kijknietweg,… Die onderwerpen zijn goed voor 9 nieuwsbrieven naar de clubs en 8 nieuwsbrieven naar 

de leden waarin die ethische thema’s aan bod kwamen. Ook op Facebook (A0003) werden regelmatig (gemiddeld 

1 keer per maand) berichten gepost waarin bovenstaande ethische thema’s aan bod kwamen. 

OD003: Gedurende de beleidsperiode 2017-2020 communiceert Danssport Vlaanderen om 

de 3 maanden met haar leden over medische thema’s. 

Voor OD003 zijn alle acties gerealiseerd voor 2020. Zo zijn er artikels over medische thema’s verschenen in de 

ledentijdschriften (A0001), namelijk over diabetes & sport, tandongevallen, risico’s van doping voor de 

gezondheid, gavoor10.be, gezond sporten tijdens corona, sporten na ziekte, het congres kanker & sport van GSV, 

eetstoornissen en de podcast van GSV. Verder zijn er ook in de nieuwsbrieven verschillende medische thema’s 

aan bod gekomen (A0002): diabetes & sport, hoe ongevallen melden, tandongevallen, risico’s van doping voor de 

gezondheid,…. Die onderwerpen zijn goed voor 6 nieuwsbrieven naar de clubs en 3 nieuwsbrieven naar de leden 

waarin die medische thema’s aan bod kwamen. Ook op Facebook (A0003) werden berichten gepost waarin 

bovenstaande ethische thema’s aan bod kwamen, maar wel minder dan we gepland hadden, omdat door de 

coronacrisis de noden op dat vlak anders lagen. 
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OD004: Gedurende de beleidsperiode 2017-2020 worden de ethische en medische 

problemen die zich voordoen in de federatie, gemonitord. 

In januari 2020 is een bestand opgemaakt op ethische problemen te monitoren (A0001) en de leden en clubs van 

onze federatie zijn er verschillende keren in het jaar van op de hoogte gebracht dat ze ethische problemen kunnen 

melden (A0002). De gemelde problemen worden ook bijgehouden en opgevolgd (A0003). In 2020 waren er 4 

cases. 

Wat betreft de ongevallen in 2020 zijn die cijfers ook bijgehouden (A0004): er zijn er in 2020 79 geweest. Dat is 

een aantal nog lager ligt dan andere jaren (allicht door minder activiteit, door corona) en een getal dat bijzonder 

laag ligt (op meer dan 46 000 leden). Wat betreft de analyse van de ongeval cijfers door een arts (A0005), dat is 

helaas niet kunnen gebeuren omdat de arts in kwestie daarvoor geen tijd had. Gezien de ongeval cijfers echter 

vergelijkbaar zijn met vorige jaren (en het cijfer erg laag ligt) vormt dat echter geen probleem voor onze werking 

omtrent gezond sporten (we weten nl. welke de werkpunten zijn). 

Wat betreft de monitoring van medische problemen die niet rechtstreeks in onze ongeval cijfers terug te vinden 

zijn (vb. chronische blessures) (A0006) werd er in 2017 door de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde 

gecommuniceerd dat zij in overleg waren met verzekeringsmaatschappijen in verband met een eengemaakt 

formulier voor artsen, waarin zulke informatie ook zou opgenomen worden, én dat raadpleegbaar zou zijn voor 

sportfederaties. In 2019 bleek uit een gesprek met Gezond Sporten Vlaanderen echter dat die actie was stopgezet. 

Daarnaast is de informatie wat betreft dans uit sportkeuring.be opgevraagd, maar ondanks herhaaldelijke vragen, 

nog steeds niet verkregen. Gezien deze context is beslist om A0006 ook in 2020 on hold te zetten. Daardoor staat 

ook A0008, die gepland was om van start te gaan in 2018, on hold. Samen met onze adviesraad gezond en ethisch 

sporten hebben we echter het plan opgevat om in 2021 een grootschalige enquête te doen bij onze leden, zodat 

we een beter beeld krijgen over de reële situatie bij onze leden. 

Wat betreft A0007 hebben we de actie – in het licht van voorgaande omtrent A0006 – aangepast en gefocust op 

de bewustmaking van het melden van ethische problemen en ongevallen. Dat is gebeurd door herhaaldelijke 

berichten in de nieuwsbrief voor clubs (6x), nieuwsbrief voor leden (7x), tijdschrift (3x), Facebook (4x) en 

nieuwsberichten op de website (6x). 

Verder is er in 2020 ook verder gewerkt aan het integriteitsbeleid van de federatie, met name vooral aan het 

aanpassen/toevoegen van het tuchtreglement inzake grensoverschrijdend gedrag aan het intern reglement en de 

koppeling met het VST. Ook is de start gemaakt van het uitwerken van een bijkomend algemeen tuchtreglement 

en bijhorende tuchtcommissie (voor zaken die dus niet onder het VST vallen).  
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SD005: Tijdens deze Olympiade wordt gefocust op een stijging van 

het aantal wedstrijddansers. 

OD001: Jaarlijks worden er minstens 9 jeugdwedstrijden aangeboden. (in samenwerking 

met clubs) 

 

Ondanks de Coronacrisis hebben we in 2020 9 wedstrijden kunnen aanbieden. Dit is toch heel wat minder dan 

ons normale aanbod. 

- 9 wedstrijddagen 

- 4 disco wedstrijden 

- 2 Urban/Street wedstrijden 

- 3 jazz/modern/show wedstrijden 

- 1 Limburg 

- 2 Oost-Vlaanderen 

- 3 West-Vlaanderen 

- 1 Vlaams-Brabant 

- 2 Antwerpen 

- 9 clubs 

OD002: Jaarlijks worden er minstens 5 wedstrijdgerichte activiteiten aangeboden voor de 

dansstijlen disco, street, show, modern en jazz. 

• Zie ook SD001 OD004 A001. 

• De wedstrijdcommissies gingen door op 16/03/2020, 14/05/2020, 05/10/2020, 11/12/2020 via 

conference call. 

• De wedstrijdcommissie werd geëvalueerd op 07/04/2020 

• Er werden 2 meetings georganiseerd voor de evaluatie van de jurycursussen. 

OD003: Tegen 2020 willen we 1 internationale samenwerking. 

In 2018 werd een eerste internationale wedstrijd (Dancenation) georganiseerd in België in samenwerking met de 

WDSF. Die samenwerking wordt verder uitgebouwd in deze beleidsperiode. Mieke Ketelslegers (RVB Danssport 

Vlaanderen) zit in de werkgroep van Other dances binnen de WDSF. 

Datum Dansstijl Regio Organiserende club

zondag 12 januari 2020 street 3 Oost-Vlaanderen Move It

zondag 26 januari 2020 jazz/modern/show 2 Limburg MkM vzw

zondag 2 februari 2020 disco 3 Oost-Vlaanderen De Dansstudio

zaterdag 15 februari 2020 jazz/modern/show 3 West-Vlaanderen Let's Dance

zondag 16 februari 2020 disco 3 Antwerpen Jaybees

zondag 23 februari 2020 street 4 Vlaams-Brabant Pump

zondag 1 maart 2020 disco 4 West-Vlaanderen Dance Passion

zondag 8 maart 2020 jazz/modern/show 4 VK Antwerpen DiLuna

zondag 25 oktober 2020 disco West-Vlaanderen Hypnosis Dance Academy
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OD004: Danssport Vlaanderen organiseert jaarlijks 3 breakdancewedstrijden op nationaal 

niveau. 

• Breaking A: Kidzbattle en volwassenen battle te Antwerpen is doorgegaan op 15/02/2021 en was een 

succes 

• Doelstelling niet gehaald aangezien getroffen werden door covid-19 pandemie.  

o Annulering van volgende wedstrijden 

▪ Kidzbattle te Gent 

▪ Kidzbattle te Leuven 

▪ BK te Turnhout 30/05 

▪ Volwassenen battle The Shutdown te Leuven 15/11 

OD005: Danssport Vlaanderen organiseert jaarlijks 1 breakdancewedstrijd op 

internationaal of wereldniveau. 

• Doelstelling niet gehaald aangezien getroffen werden door covid-19 pandemie.  

o Annulatie JBL Unbreakable wereldbeker op 20 & 21/09/2019 

OD006: In deze beleidsperiode wordt een wedstrijdcircuit Standaard en Latin uitgewerkt 

waar recreatieve dansers kunnen instappen. 

Als  voorbereidingen op startwedstrijden Standaard en Latin werd vanaf 2018 de activiteit ‘Danssport op maat’ 

georganiseerd (A0001). Tijdens de activiteit werd een initiatie rond stijlverbetering gegeven en als afsluitende 

activiteit kregen de deelnemers een rugnummer en mochten zij dansen voor een jury. Op die manier willen we 

recreatieve dansers laten kennis maken met wedstrijddansen en de drempelvrees wegwerken.  

In 2020 werd de Danssport op maat 2 keer gepland op 22/03/2020 en 27/11/2020. Beide activiteiten werden 

geannuleerd omwille van Covid19.In 2020 vergaderde de sportcommissie 4 keer (A0001). 

In 2020 organiseerde de sportcommissie 4 nationale wedstrijden Standaard/Latin in samenwerking met een 

dansclub: 

12/01/2020: Libalforte Cup in Ham (ism dansclub Libalforte) 

02/02/2020: Hasselaarse Cup in Hasselt (ism Ritmo Studio’s) 

08/03/2020: Kempen Cup in Retie (ism Dansschool Retie) 

11/10/2020: Kick-off wedstrijd in Ham 

Het Belgisch Kampioenschap Standaard/Latin dat gepland was op 10/05/2020 in Oud-Turnhout werd 

geannuleerd omwille van Covid19. 
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SD006: In de periode 2017-2020 wordt een breed aanbod aan 

recreatieve activiteiten georganiseerd en ondersteund. 

OD001: In deze beleidsperiode blijft het aantal clubs die recreatief dansen aanbieden en 

het aantal recreatieve dansers minstens op status quo. 

 2017 2018 2019 2020 

Totaal aantal leden 43916 45201 46841 47482 

# clubs die recreatief dansen aanbieden: 282 299 273 299 

# clubs recreatief + competitief aanbod 135 77 88 175 

# recreatieve dansers 41751 42045 42045 43614 

 

A0001: In 2020 werden er geen teamhappenings meer georganiseerd. Er was geen interesse meer in de clubs. 

A0002: Op 11 november 2020 vond de Dansdag Standaard/Latin plaats. Wegens de coronacrisis kon deze niet op 

locatie plaatsvinden maar hebben we een online alternatief aangeboden. De deelnemers konden zich inschrijven 

voor zes online tutorials in verschillende dansstijlen. Twee voor Standaard en twee voor Latin, daarnaast nog één 

voor Lijndans en één voor Social dance.  

We konden hierbij rekenen op 65 inschrijvingen.   

A0003: Danssport Vlaanderen organiseerde 6 dansnamiddagen ballroom & latin in samenwerking met clubs. Al 

de andere geplande dansnamiddagen zijn niet kunnen doorgaan omwille van corona. 

locatie  datum  adres  

Mol  donderdag 16 jan 2020  Dansclub Mol-Gompel, Parochiecentrum, O.L.Vrouw-straat 82, 2400 Mol  

Vlimmeren  donderdag 6 februari 2020  Dansclub Vlimmeren, Polyvalente hal: De Pegger, Wetschot 2, 2340 Vlimmeren  

Bocholt  woensdag 12 februari 2020  Dansschool MKM vzw, Kaulillerweg 6-A001, 3950 Bocholt BE41 1325 2437 8910  

Hechtel-Eksel  donderdag 20 februari 2020  Waterhofkens, Eindhovensebaan 103, 3940 Hechtel  

Turnhout donderdag 17 oktober 2019 Dance Center Hertoginnedal, Brugstraat 67, 2300 Turnhout 

Retie woensdag 21 oktober 2020 Dansschool Retie, Turnhoutsebaan 23, 2470 Retie Parking via Burchtstraat 

A0004: Danssport Vlaanderen organiseerde in 2020 geen dansvakanties ballroom & latin voor +50-jarigen. Deze 

vakanties zijn omwille van corona van mei/juni omgeboekt naar oktober/november. Maar omwille van corona 

niet mogen doorgaan. 

OD002: In de periode 2017-2020 wordt meer gefocust op lijndansen. 

A0001 Jaarlijks 10 populaire lijndansen selecteren en beschrijving + muziek aan onze clubs bezorgen 

A0002 Dansnamiddag lijndansen organiseren 

A0003 Dansvakantie lijndansen aanbieden. Locaties en lesgevers zoeken, promotie, inschrijvingen, evaluatie 
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A0001: Omwille van corona is er in 2020 geen nieuwe lijst opgesteld met populaire lijndansen.  

A0002: De geplande nationale dansnamiddag lijndansen en country line dance in Malle werd omwille van corona 

geannuleerd. 

A0003: Danssport Vlaanderen organiseerde in 2020 geen dansvakantie lijndansen. De dansvakanties werden 

omwille van corona 2x omgeboekt naar latere datum. 

OD003: In de periode 2017-2020 stijgt het aantal clubs die G-dans aanbieden met 10%. 

A0001: Clubbezoeken met info over G-dans en G-dansdraaiboek. 

Omwille van corona, gingen deze gesprekken online door. 

12/05/2020 Balletschool Toi, Moi et la Danse West-Vlaanderen 

24/08/2020 Ocho Dance Studio West-Vlaanderen 

A0002: Aanbieden van G-dansmateriaal (bv. flyers, stickerkaarten met stickers, diploma’s,…) 

1 dansschool bestelde flyers in 2020, 1 dansschool bestelde stickerkaarten met bijhorende stickers en geen 

enkele dansschool bestelde diploma’s G-dans. Omwille van corona liggen deze aantallen zo laag. De lessen 

konden niet doorgaan aan het einde van het seizoen waardoor er bv. geen diploma’s uitgereikt konden worden. 

Flyers: 250 ex. aan Ocho Dance Studio 

Stickerkaarten met stickers: 20 ex. aan NBD Melle 

A0003: Jaarlijks een G-dansdag aanbieden. 

In 2020 was er een G-dansdag gepland op 11 november, maar omwille van corona is deze niet kunnen doorgaan. 

A0004: Een G-danskamp organiseren. 

In de zomervakantie van 2019 (2 – 7 augustus) organiseerde Danssport Vlaanderen een rolstoeldanskamp ‘Dance 

on wheels’ voor kinderen/jongeren met een fysieke beperking. Ook dansers zonder fysieke beperking konden hun 

dance skills in een rolstoel testen. Het kamp werd georganiseerd in samenwerking met To Walk Again.  
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SD007: Gedurende de beleidsperiode 2017-2020 zet Danssport 

Vlaanderen in op een kwalitatieve ondersteuning van haar 

aangesloten clubs. 

OD001: Tegen 2020 geeft minstens 70% van de clubs de clubondersteuning van Danssport 

Vlaanderen een 3 op 5 op de tevredenheidsschaal. 

In 2020 werden er slechts 3 clubbezoeken gedaan mede omwille van Covid19. 

➔ Clubbezoeken in kader van kwaliteitslabel: 1 

➔ Clubbezoeken in het kader van opstart G-dans: 1 

➔ Clubbezoeken in het kader van opstart clubwerking: 1 

In 2020 is het welkomstpakket (A0003) verder verdeeld aan onze aangesloten clubs. 

Wat betreft de promotionele ondersteuning is er in 2020 door tijdsgebrek geen handleiding gemaakt (A0005). Dat 

is dus ook niet naar de clubs gecommuniceerd (A0006). 

In 2020 is niet meer samengewerkt met externe partners ter promotie van de danssport (A0008), gezien de 

voorgaande jaren was gebleken dat het heel moeilijk is om daarin een samenwerking aan te gaan met onze 

dansclubs (wat de doelstelling was). Zonder samenwerking met clubs is er heel weinig return on investment wat 

deze actie betreft: de kosten zijn groot, maar er is geen ‘terugvloeiing’ van nieuwe dansers naar onze dansclubs. 

Daarom is 2019 dus beslist om niet meer deel te nemen aan zulke evenementen, tenzij de vraag expliciet kwam 

vanuit onze clubs om hen te ondersteunen. Dat laatste is in 2020 niet gebeurd. 

Verder is er in de nieuwsbrief naar clubs 7 keer een item opgenomen wat betreft de mogelijkheden voor promotie 

van clubactiviteiten via de federatiewebsite (A0009) en zijn er ook verschillende oproepen gelanceerd van externe 

organisaties die op zoek waren naar dansers, dansgroepen,… (A0010). In totaal zijn er zo 3 oproepen gedaan via 

Facebook en 3 via een nieuwsbericht op de website. 

Danssport Vlaanderen voorziet voor elke club een budget van €150 waarmee ze promotiemateriaal kunnen 

bestellen voor hun activiteiten (A0011). Om die subsidie te ontvangen, moet het logo van Danssport Vlaanderen 

opgenomen worden in de promotie van de club. 

52 clubs hebben in 2020 gebruik gemaakt van de promotionele ondersteuning. Het totale budget dat Danssport 

Vlaanderen uit betaalde was €7227.88. Niet elke club gebruikte het volledig bedrag op. 

Tot slot is, wat de promotionele ondersteuning betreft, ook in 2020 de lijst van materialen die clubs kunnen 

ontlenen, ter beschikking gesteld en gepromoot (A0012) en is er naar clubs gecommuniceerd over de 

mogelijkheden tot promotionele ondersteuning vanuit de federatie (A0013). 

Wat betreft de ondersteuning op vlak van ethisch en gezond sporten is in 2017 begonnen met de uitwerking van 

de gedragscode in tools voor clubs (A0014-A0015), maar is dat project on hold gezet en ook in 2020 on hold 

gebleven (zie rapportering SD004, OD001). Verder stonden ook nu de pakketten “Sport met grenzen” ter 

beschikking van de clubs (A0016). Bijkomend zijn in 2019 die pakketten aangekocht voor alle clubs om ze via het 

Welkomstpakket (zie OD001, A0003) te verdelen en zo de drempel te verlagen om gebruik te maken van het 

pakket “Sport met Grenzen”. De verdeling van die pakketten was gestart in 2019 en is verder uitgevoerd in 2020.  
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SD008: Tijdens deze beleidsperiode wordt een breed aanbod 

danskampen met overnachting georganiseerd. (BF) 

OD001: In de periode 2017-2020 nemen gemiddeld elk jaar 200 dansers deel aan onze 

danskampen met overnachting.  

A0001 Organiseren van gesubsidieerde danskampen voor minstens 200 deelnemers per jaar 

A0002 Organiseren van danskamp(en)  in elke Vlaamse provincie 

A0003 Organiseren van minstens 1 vervolmakingsdanskamp (niet gesubsidieerd) 

A0004 Per danskamp wordt minstens 1 plaats ter beschikking gesteld van kansarme deelnemers 

 

Alle danskampen 2020 

1. Danskamp Genk  6-10 juli 2020  36 deelnemers 
2. Danskamp Malle 13-17 juli 2020  35 deelnemers 
3. Danskamp Kasterlee 17-21 aug 2020  30 deelnemers 
4. Danskamp Malle 24-28 aug 2020  38 deelnemers 
5. Wedstrijdstage Malle 24-28 aug 2020  45 deelnemers 
6. Technische stage jazz 31 okt – 2 nov 20  geannuleerd  

 

In totaal namen in 2020 184 dansers deel aan onze danskampen met overnachting. De technische stage zou niet 

gesubsidieerd worden maar is niet kunnen doorgaan omwille van te weinig deelnemers. 

A0001: Danssport Vlaanderen bood 4 gesubsidieerde danskampen aan in 2020. Daaraan namen 184 dansers deel. 

1. Danskamp Genk  6-10 juli 2020  36 deelnemers 
2. Danskamp Malle 13-17 juli 2020  35 deelnemers 
3. Danskamp Kasterlee 17-21 aug 2020  30 deelnemers 
4. Danskamp Malle 24-28 aug 2020  38 deelnemers 
5. Wedstrijdstage Malle 24-28 aug 2020  45 deelnemers 

 

A0003: Ook in 2020 organiseerde Danssport Vlaanderen een dansstage voor wedstrijddansers in het Provinciaal 
Vormingscentrum in Malle.  Er namen 45 dansers deel. Die dansstage is gericht op de gevorderde danser die de 
gewone danskampen ontgroeid is en een nieuwe uitdaging zoekt.  

Ook bood Danssport Vlaanderen een voorbereidende stage op de VTS-opleiding initiator jazzdans aan. Deze 
dansstage is een voorbereiding voor de opleiding ‘initiator jazzdans’ van de Vlaamse Trainersschool van Sport 
Vlaanderen. Wegens te weinig belangstelling is deze stage omgezet naar een 1-daagse techniek scholing op 
1/11/2020. Hieraan namen 14 dansers deel.  

A0004: Per kampplaats werden enkele plaatsen voor kansarmen ter beschikking gesteld. 7 plaatsen werden 

opgenomen.  

1. Danskamp Genk   6-10 juli 2020  0 kansarmen 
2. Danskamp Malle   13-17 juli 2020  2 kansarmen  
3. Danskamp Kasterlee  17-21 aug 2020  2 kansarmen  
4. Danskamp Malle  24-28 aug 2020  3 kansarmen 
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OD002: Vanaf 2017 beoordelen minstens 70% van de deelnemers het danskamp als zijnde: 

'zeer goed' of 'goed'. 

A0001 opstellen, uitdelen en verwerken van evaluatieformulieren voor elke danskamp 

 

Verwerking evaluatie gesubsidieerde danskampen 2020 

aantal deelnemers 184 
    

ingevulde evaluaties 179 
    

       
Zeer goed Goed Matig Slecht Zeer slecht 

het kamp: in het algemeen 134 74,86% 44 24,58% 1 0,56% 
 

 

 

 

je slaapplaats 49 27,37% 88 49,16% 35 19,55% 6 3,35% 
 

 

het eten 40 22,35% 96 53,63% 42 23,46% 1 0,56% 
 

 

sanitair (douches/wc) 16 8,94% 83 46,37% 67 37,43% 13 7,26% 
 

 

dagindeling 99 55,31% 73 40,78% 3 1,68% 
 

 

 

 

danslessen 139 77,65% 37 20,67% 2 1,12% 
 

 

 

 

moeilijkheid van dansen 56 31,28% 93 51,96% 29 16,20% 
 

 
1 0,56% 

afwisseling dansstijlen 119 66,48% 57 31,84% 2 1,12% 
 

 

 

 

avondactiviteiten 118 65,92% 55 30,73% 5 2,79% 
 

 

 

 

monitoren (lesgevers) 163 91,06% 14 7,82% 2 1,12% 
 

 

 

 

kampleiding 161 89,94% 17 9,50% 1 0,56% 
 

 

 

 

 

 

Evaluatie: 

Elke deelnemer mag de laatste dag van het danskamp een evaluatieformulier invullen. Dankzij onze kampleiding 

wordt dat heel goed opgevolgd: 179 van de 185 dansers vulden een evaluatieformulier in. De norm werd behaald: 

meer dan 70% van de deelnemers gaven een score van ‘zeer goed’ of ‘goed’ voor criteria: danskamp algemeen, 

danslessen en monitoren. 

Danskamp algemeen: 74% van de deelnemers beoordeelden het danskamp in het algemeen als ‘zeer goed’ en 24% 

van de deelnemers beoordeelde het danskamp als ‘goed’.  

Danslessen: 77% van de deelnemers beoordeelden de danslessen als ‘zeer goed’ en 20% als ‘goed’. 

Monitoren: 91% van de deelnemers beoordeelden de monitoren als ‘zeer goed’ en 7% als ‘goed’. 

De beoogde 70% tevredenheid (zeer goed + goed) over danskamp/danslessen en monitoren werd bereikt. 
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SD009: Eind 2020 zijn er meer jeugddansers aangesloten bij 

Danssport Vlaanderen dan in 2016.  

OD001: In de beleidsperiode 2017-2020 werken we een duidelijke visie op jeugdbeleid uit. 

Deze visie is aangepast aan de nieuwe jonge dansvormen en de maatschappelijke noden 

en tendensen. 

Er is een Lerarencommissie Actuele dans opgericht in 2017; die volgt de trends op en staat mee in voor de 

beleidsbepalingen en visiebepaling van de federatie. 

We hebben een expertengroep ingezet om een nieuwe opleiding te creëren die inspeelt op de noden van 

recreatieve dans, kleuterdans en jeugddans. 

• De ontwikkelingslijnen en doelen van de verschillende opleidingen zijn op elkaar afgesteld; 

• Er is een nieuwe opleiding ontwikkeld voor recreatieve danslesgevers. 

We hebben een functionerende lerarencommissie maar het is moeilijk om jonge actieve dansexperts te 

engageren voor deze commissie.   

We houden voor de vorming van onze visie rekening met de opmerkingen die we lezen in de enquête van het 

Jeugdsportproject en van de docenten. Op deze manier houden we onze visie actueel en kunnen we bijsturen 

waar nodig.  

OD002: In de periode 2017-2020 wordt een breed aanbod aan activiteiten voor jeugddans 

georganiseerd. 

A0001: In sportjaar 2019-2020 is het aanbod binnen de VTS-kaderopleidingen uitgebreider voor de 

dansopleidingen dan in sportjaar 2015- 2016 

Zie rapportering: SD001OD002. 

A0002: Organisatie van een kwalitatief wedstrijdcircuit. 

Zie rapportering: SD005. 

A0004: nvt 

OD003: In 2018 ligt de kwalificatiegraad voor jeugddans (aantal gediplomeerde lesgevers 

t.o.v. aantal lesgevers) minstens 5% hoger dan de nulmeting in 2015. In 2020 is dat 

minstens 10% hoger.  

Zie rapportering: SD001OD003. 

OD004: In de periode 2017-2020 wordt de clubs jaarlijks de mogelijkheid geboden om 

subsidies aan te vragen bij Danssport Vlaanderen voor hun jeugdwerking. 

Dat is in 2020 gebeurd en de nodige voorbereidingen om het op te volgen en verder te zetten zijn getroffen (zie 

ook SD010). 
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SD010: We willen tegen eind 2020 meer clubs subsidiëren via 'De 

schatkist' dan in 2016 (=nulmeting) en beogen daarmee dat 'De 

schatkist' in 2020 betrekking zal hebben op meer jeugddansers 

dan in 2016. Doel is om de kwaliteit van de jeugdsportwerking in 

de sportclub te verhogen, met bijzondere aandacht voor de 

verhoging van de sportparticipatie van de jeugd (BF Jeugdsport). 

OD001: Jaarlijks vragen minimaal 75 aangesloten clubs subsidies aan via 'De Schatkist' 

om hun jeugdwerking te versterken. Van al de aanvragen komen er elk jaar minstens 2  van 

nieuwe clubs (= clubs die nog nooit eerder deze subsidies hebben aangevraagd). 

We verdeelden in 2020 een bedrag van 30 932,00 euro over 79 clubs en bereikten in totaal 17.069 aangesloten 

jeugddansers en naar schatting 4.000 niet aangesloten leden.  

Clubs worden via het jeugdsportproject 'De Schatkist' aangemoedigd om in te zetten op de categorieën en 

domeinen die we als federatie belangrijk vinden. 

OVERZICHT GESUBSIDIEERDE CLUBS VIA JS PROJECT IN 2020 

Dansclub   Bedrag  

Be Urban vzw  €        584  

Circus- & Dansatelier TWIST  €        396  

Dancarta  €        343  

Dance !t vzw  €        508  

Dance & Show Academy  €        330  

Dance 2B  €        294  

Dance 4 Life  €        421  

Dance Company Olen vzw  €        326  

Dance Desire vzw  €        456  

Dance feeling vzw  €        336  

Dance Planet  €        342  

Dance Studio Movenza  €        547  

Dance Unlimited   €        177  
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Dance4Friends  €        236  

Dance-Revolution vzw  €        772  

Dansclub Baila  €        295  

Dansclub Beerse vzw  €        181  

Dansclub CLAP  €        153  

Dansclub DANSjeFIT vzw  €        307  

Dansclub Danza vzw  €        181  

Dansclub Dream Dance  €        355  

Dansclub Gerdak vzw  €        212  

Dansclub Happy Dancer  €        230  

Dansclub Happy feet vzw  €        312  

Dansclub Lida vzw Pelt  €        170  

Dansclub Scratch! Vzw  €        237  

Dansdroom vzw   €        366  

Dansgroep Chara  €        182  

Dansgroep JADA vzw  €        147  

Dansgroep Syrah  €        411  

DansPit  €        319  

DANSSCHOOL  GEVADA  VZW  €        515  

Dansschool Balanze  €        388  

Dansschool D.I.O.P.  €        766  

Dansschool Diamonds vzw  €        484  

Dansschool Donatha  €        790  

Dansschool FREEze  €        216  

Dansschool i-Dance  €        156  

Dansschool K!dans  €        490  

Dansschool MkM  €        576  
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Dansschool Mouvémenté  €        254  

Dansschool PURE  €        530  

Dansschool Serbatoio vzw  €        671  

Dansschool S-pression  €        765  

Dansschool STEPBYSTEP vzw  €        218  

Dansstudio Attitude  €        353  

Dansstudio Bouger   €        707  

Dansstudio crescendo  €        286  

Dansstudio Kick-iT  €        535  

Dansstudio Shake  €        856  

Dansstudio Yae’da  €        554  

Dansstudio Yo!  €        528  

Danzanya Dance Company   €        184  

Danzateljee vzw  €        606  

DCHT vzw  €        186  

De Dansstudio  €        753  

Easy Moving vzw  €        680  

Evy’s Dance Vibes  €        180  

Fabric Magic   €        130  

Gestellae Ballet  €        583  

Go4dance Wevelgem vzw  €        241  

Hamse Dansklub vzw  €        252  

Het Sportateljee  €        313  

Impact dance  €        278  

Let's Dance  €        506  

Love 2 Dance  €        344  

Mattliss  €        320  
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Move it dansclub  €        304  

Moves & fun  €        420  

MuDita (VZW YDE)  €        391  

NBD - Natural Born Dancers (Melle)  €        698  

Pump vzw  €        702  

Roba’s Dancefactory  €        290  

Step by Step Huldenberg vzw  €        754  

Studio DanceVision!  €        161  

Studio Kadans  €        220  

Studio XO  €        173  

Team Get Wild   €        239  

Wannadance  €        227  

 

We merkten op dat we afgelopen jaar maar liefst 18 nieuwe clubs hebben mogen verwelkomen die een 

dossier instuurde voor ‘De Schatkist’. We hebben ingezet op meer gerichte reclame via sociale media. 

Op deze manier konden we onze clubbestuurders makkelijker bereiken en ook al voldoende informatie 

meegeven zodat ze merkten dat ze in aanmerking kwamen voor deze subsidie. 

We merken ook op dat er veel clubs die vorige jaren indienden het jaar nadien ook weer indienen. Deze 

bevinding wordt bevestigd door de antwoorden op vraag twee in de tevredenheidsenquête.  

Van de 82 clubs die hebben ingediend hebben uiteindelijk 3 clubs de toegekende subsidie niet 

ontvangen.  

• Move On Beatzz: konden hun werking niet verder zetten wegens corona en hebben dus hun 
leden dit seizoen niet meer aangesloten waardoor ze ook niet meer konden voldoen aan de 
basisvoorwaarden.  

• Starlight Dance Company: voldoen niet aan de basisvoorwaarden want komen niet aan het 
minimum van 25 jeugdleden. 

• Studio Zuid: voldoen niet aan de basisvoorwaarden want sluiten niet al hun jeugdleden aan bij 
Danssport Vlaanderen. 

 

OD002: Tegen 2020 geeft minstens 70 % van de respondenten van de enquête bij de clubs 

de clubondersteuning van Danssport Vlaanderen op vlak van 'De Schatkist' 3 op 5 op de 

tevredenheidsschaal. 

Van de 79 clubs die in 2020 een subsidie ontvingen, hebben er 72 clubs de enquête ingevuld. Zie de 

grafiek voor de resultaten.  
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Maar liefst 98,6% van de deelnemende clubs gaven ‘De schatkist’ een score van 3 op 5 of hoger. 

 

Verdere resultaten van de tevredenheidsenquete: 
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Heeft u nog opmerkingen over 'De Schatkist'? 

- 8 x Neen 

- Nee, alles verloopt prima. Blijf zo verder doen! 

- Vind het altijd jammer dat het alleen voor de jeugd geldig is en niet voor de volwassenen. Deze moeten 
zeker gestimuleerd worden om te sporten omdat bewegen zo belangrijk is. Spieren die strammer 
worden zie maar bij de senioren maar ook bij jongere mensen na het werk. 

- Opleiding volgen voor jeugdleraars is ook niet zo evident. Zijn niet altijd mobiel, moet na het werk of 
school en geven dan meestal al les. 

- Goede lesgevers bezorgen automatisch meer leden. In mijn 30 jaar ervaring merk ik dat de beste 
lesgevers "meestal" mensen zijn die in het onderwijs staan of deze opleiding gevolgd hebben. 
Danslesgevers met een algemeen onderwijsdiploma zouden daarom ook mee moeten tellen in het 
puntensysteem voor de subsidies. Zij zouden bovendien de mogelijkheid moeten hebben om (mits 
betaling van volledige cursusgeld) de opleidingscursus op een sterk ingekorte manier te volgen: 
theoretische thuisstudie in combinatie met slechts 4 tot 6 praktijkmomenten. Op die manier kunnen zij 
tijdens het volgen van de initiatorcursus hun danslessen blijven geven en ook hun dansers begeleiden op 
de wedstrijden. Dit zijn nl. de voornaamste redenen dat onze beste lesgevers de opleiding niet volgen. 

- Leerkrachten die verzekerd zijn niet bij DSV moeten indien ze gediplomeerd zijn ook opgenomen 
moeten worden bij de berekening van dsv alsook opleiding niet georganiseerd door DSV 
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- goede ondersteuning 

- duidelijker en makkelijker invulsysteem + geen zaken in te vullen door ons waar DSV sowieso al van op 
de hoogte is (misschien kan dit automatisch? vb. ledenaantal enz.) 

- alle beetjes helpen in deze corona tijden 

- actieve samenwerking en deelname aan activiteiten georganiseerd door DSV zou meer ptn kunnen 
opleveren .( bv. deelname AV commissie, deelname dansdag, ontmoeting voor clubbesturen...)Ook de( 
actieve) samenwerking met DSV en het vernoemen van de federatie op facebook en....van de 
clubkanalen zou kunnen beloond worden. Voor wat hoort wat...het zou helpen om DSV te promoten 
naar alle volgers op de mediakanalen van onze clubs!( alleen de logo op de webpagina zou niet 
voldoende mogen zijn...) 

- Fijn initiatief, waarvoor dank! 

- Aanpassing van de opleidingen vooral wanneer de opleidingen gegeven worden (steeds een probleem 
voor de Hogeschool en unief studenten, zij hebben geen herfst en krokusvakantie en dan gaan de 
opleidingen steeds door). Ik heb dit al verschillende keren gemeld maar daar is blijkbaar geen oplossing 
voor waardoor ik verschillende lesgevers niet kan laten deelnemen. 

- zeker in deze barre tijden meer dan welkom! 

- Er wordt naar onze mening veel te veel nadruk gelegd op lesgevers met diplomas. Met specifieke (zelfs 
internationaal erkende) waarvoor hier geen opleiding bestaat wordt geen rekening gehouden. Wij geven 
de voorkeur aan lesgevers met een hart voor de club boven een gediplomeerde die zijn uurtjes komt 
kloppen en het puur voor de centen doet. 

- Zijn heel vriendelijk en behulpzaam. 

- Fijn dat we extra steun krijgen! Dit zal goed aangewend worden. 

- Misschien is het een idee om alles online te kunnen invullen en indienen? 

- Dank je wel! 

- een vereenvoudigde administratieve indiening zou het nog gemakkelijker maken voor clubs die reeds 
jaren de Schatkist indienen. Vele van hun gegevens zijn reeds bekend. 

- soms nemen clubs heel wat initiatieven die ook belangrijk zijn maar niet vermeld staan in de enquête. 
Andere zaken zoals o.a. sport na school aanbieden, lukt niet voor elke club. Misschien kan hier ook 
rekening mee gehouden worden. 

- Digitaliseren van de aanvraag? Vaak keert elk jaar dezelfde vragen terug en als dit gedigitaliseerd en 
opgeslagen is, vraagt dit minder tijd. 

- Bedankt voor dit initiatief! 

- Proficiat 
 

Conclusies uit de enquête:  

De clubs die een aanvraag indienen zijn over het algemeen tevreden over de Schatkist. 

We zien dat de clubs nog wel steeds een groot belang hechten aan het hebben van gediplomeerde lesgevers 

maar dat de vraag naar herkenning van andere diploma’s wel stijgt (zie opmerkingen). Als sportfederatie willen 

wij natuurlijk blijven inzetten op gediplomeerde lesgevers en willen onze clubs dan ook stimuleren om een 

opleiding bij VTS te volgen aangezien we hier zeker van zijn dat deze opleidingen kwaliteit verzekeren.  

Administratieve vereenvoudiging is een opmerking die ook enkele keren terugkomt. We hebben deze editie al 

enkele punten voor de clubs zelf ingevuld maar gaan verder nog opzoek naar een manier om de aanvraag te 

vereenvoudigen en digitaliseren.  
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SD011: Bij de start van deze beleidsperiode worden inspanningen 

geleverd om de hervormingen in het kader van "Goed Bestuur" 

door te voeren. 

OD002: Tegen 2020 bereikt Danssport Vlaanderen de voor haar gewenste score op de harde en 
zacht indicatoren inzake Goed Bestuur. 

Omgaan met goed bestuur 

Vanaf 2017 werden de nodige inspanningen geleverd in het kader van ‘Goed Bestuur’ voor de decretale opdracht. 

Danssport Vlaanderen behaalde volgende scores:  

2017: 65.18% 

2018: 81.32%  

2019: 91.38% 

2020: 90.52% 

Het evaluatierapport van Sport Vlaanderen 2020 wordt als bijlage toegevoegd. 

In 2020 werden 1 Algemene Vergaderingen gehouden met goedkeuring van de financiën op 27/06/2020. Er waren 

in 2020 geen bestuurswisselingen. 

Remuneratieverslag  

De leden van het Bestuursorgaan krijgen geen vergoedingen in de zin van zitpenningen of dergelijke. Zij krijgen 

uitsluitend een kilometervergoeding en vrijwilligersvergoeding (€150/jaar) voor aanwezigheid op de 

vergaderingen van Het Bestuursorgaan of voor een (afgesproken) vertegenwoordiging van de federatie op 

bepaalde events.  

Belangenconflicten  

Bij het opstellen van het ‘Good Governance charter voor de bestuurder en personeel van Danssport Vlaanderen’ 

zijn de onverenigbaarheden voor bestuurders uitgebreid. In 2020 werden geen belangenconflicten vastgesteld. 

Vanaf 2019 werd in elk verslag van de bestuursvergadering genoteerd of er belangenconflicten waren. In 2020 

was er op geen enkele vergadering een belangenconflict. 

Inspanningsverbintenis:  

Rapportering ‘Kaderopleiding en bijscholing’ 

De acties en resultaten betreffende de basisopdracht ‘kaderopleiding en bijscholing’ werden gerapporteerd onder 

SD001. 

Vanaf 2018 werden er acties ondernomen om lesgevers en clubs te motiveren om gediplomeerde lesgevers aan 

te sluiten, o.a. via subsidie. 
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Rapportering zachte indicatoren Goed Bestuur 

Danssport Vlaanderen is in de inspanningsverbintenis met Sport Vlaanderen overeengekomen om zich in te zetten 

op 4 zachte indicatoren in het teken van Goed Bestuur: 

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

Score 2016: 2  
De organisatie publiceert het aantal aangesloten clubs op de website. 
Score 2017: 3  
Score 2018: 3  
Score 2019: 4 
Score 2020: 4 

• De organisatie publiceert het aantal leden op de website. 

• De organisatie publiceert het aantal aangesloten clubs op de website. 

• De organisatie publiceert per aangesloten club de volgende informatie op de website: naam, website, 
adres en email. 

• De organisatie publiceert per aangesloten club het competitieve en/of recreatieve aanbod. 
=> dit item werd operationeel gemaakt in 2020 
                         

Nr. 4 De organisatie heeft gelimiteerde ambtstermijnen. 

Score 2016: 0 
Score 2017: 1 
Score 2018: 1 
Score 2019: 2 
Score 2020: 2 (geen wijzigingen tgo 2019) 

• De mandaten van een deel van de leden van Het Bestuursorgaan zijn beperkt. 
=> De mandaten van de commissieleden en RvB zijn beperkt, 1 mandaat is 4 jaar. Om de 2 jaar is de 
helft uittredend en herverkiesbaar. 

• Na een bepaald aantal termijnen moeten alle leden van Het Bestuursorgaan minstens een termijn 
overslaan voordat ze zich opnieuw herverkiesbaar kunnen stellen. 
=> Enkel voor de taak van voorzitter is voorlopig een beperking van 3 termijnen omschreven. 

 

Nr.9 De organisatie heeft een gedragscode. 

Score 2016: 0 
Score 2017: 1 
Score 2018: 2 
Score 2019: 3 
Score 2020: 4 - Niet OK 

• Het Bestuursorgaan legt een gedragscode vast die van toepassing is op de leden van Het Bestuursorgaan, 

de directie en het uitvoerende personeel en verankert die in de statuten en het intern reglement. 

=> gedragscode is verankerd in het Vademecum 

• De gedragscode bevat minstens volgende elementen: de verplichting om integer te handelen; een 

onkostenregeling, een geschenkenregeling; procedures inzake belangenconflicten die waarborgen dat 

gepercipieerde of daadwerkelijke belangenconflicten worden gemeld en dat de commerciële transacties 

met een derde partij waarmee een bestuurslid een relatie heeft voorafgaand ter goedkeuring worden 

voorgelegd aan de Algemene Vergadering of een door de Algemene Vergadering gemandateerd orgaan. 

=> gedragscode: Vademecum vanaf p.77 
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• Het Bestuursorgaan heeft de Algemene Vergadering in kennis gesteld van de codes. 

=> OK 2018 

• De leden van het Bestuursorgaan, de directie en uitvoerende personeel hebben de code ondertekend. 

=> OK 2018 

• Het bestuursorgaan legt een procedure vast in het intern reglement voor de afhandeling van klachten 

op basis van de code. Dit werd nog niet vast gelegd in het intern reglement. Het intern reglement wordt 

in 2021 opnieuw aangepast. Dit item zal dan opgenomen worden. 

Nr.13 Het Bestuursorgaan delegeert op gepaste wijze taken aan comités. 

Score 2016: 0  
Score 2017: 1 
Score 2018: 2 

Score 2019: 3 

Score 2020: 3 (geen wijzigingen tgo 2019) 

• Het Bestuursorgaan onderneemt stappen om het doel, de gedelegeerde taken en bevoegdheden, 
samenstelling en rapporteringsverplichtingen van de comités vast te leggen in het intern reglement. 

• Het Bestuursorgaan behoudt te allen tijde de bevoegdheid voor het nemen van belangrijke beslissingen 
en het uitzetten van de strategie. 

• Het intern reglement bepaalt dat de comités de mogelijkheid hebben hun adviezen/beslissingen toe te 
lichten. 

• Het intern reglement bepaalt dat in het geval Het Bestuursorgaan besluit af te wijken van een 
advies/beslissing van een comité, dat gemotiveerd wordt toegelicht. 

=> In de praktijk wordt dit toegepast maar dit staat niet expliciet vermeld in het Vademecum. 
 

Extra:   

Interne verbeteringen 2020 ifv professionalisering 

Vanaf 2019 werd de interne werking werd in kaart gebracht en bepaald wat nodig was om Danssport 

Vlaanderen nog meer te professionaliseren. Hierop werd in 2020 verder gewerkt. 

De Beleidsdag die gepland was in oktober 2020 kon wegens covid19 niet doorgaan. 

In 2020 werd er verder gewerkt aan: 

* professionalisering personeel 

       - bijsturing taken  

       - uitbreiding en bijscholing werken met office 365 

       - evaluatiegesprekken met pesoneelsleden 

* digitalisering 

       - verbeteringen ledenprogramma 

       - digitale lidkaarten 

       - verbetering e-flashes 

* sponsorplan 

       - uitbreiding met promofilmpje voorstelling Danssport Vlaanderen 

            

     


