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Leden per statuut
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Leden per statuut
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Lesgevers per diploma

Trainer A / Dansleraar
Ballroom/Latin 47
Initiator Actuele dans (Jazz of
Street) of Ba/Ma LO 84
Initiator Standaarddans 19

Initiators Seniorendans 12

Initiator Rolstoeldans 2

Instructeur B Standaarddans /
Assistent-Dansleraar 21
Instructeur B Jazzdans 9

Instructeur B Streetdance 6

Lesgever jeugddans 309

Erkende leraars 10

Partner: Dansleraar of Initiator
Standaarddans 26

Totaal =  545



Evolutie leden

Jaartal Leden 

2013 32295

2014 35288

2015 37495

2016 39467

2017 43916

Jaartal Leden

2014 35288

2015 37495

2016 39467

2017 43916

2018 45201
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SD001
❑ Operationele doelstellingen

1. Tevredenheid bijscholingen (en opleidingen)
Status: 
- Tevredenheid sporttechnische bijscholingen

ligt in 2018 iets lager t.o.v vorige periode
- Minder bijscholingen actuele dans 
- Tevredenheid VTS-opleidingen: verbetering 

t.o.v vorige beleidsperiode

2. Aanbod VTS – opleidingen en aantal nieuw-gediplomeerden 
Status: 
- Lopend
- Georganiseerde opleidingen nemen toe
- Het aantal nieuw-gediplomeerden ongeveer in dezelfde lijn in 2018 

t.o.v 2017
- Evenveel opleidingen in 2016 als in 2017 van start gegaan (5)

DSV zal in de beleidsperiode 2017-2020 kwalitatieve
vormingen organiseren voor lesgevers en clubbestuurders



SD001
❑ Operationele doelstellingen

3. Kwalificatiegraad Jeugddans, nulmeting in 2015 & 2017-2018 is 
ongeveer hetzelfde gebleven (25%)

Status: 
- Stijging in cijfers
- Slagingspercentage is gestegen 

3. In 2018 totale jurykorps uitbreiden met 10% 
Status: 
- 4x clipdance en 3 jurycursussen
- Digitaal examen in gebruik
- Tevredenheidsbevraging scoort goed

5. Bijscholingen en infovergadering : tevredenheidsschaal minstens 4/5
Status: 
- Interesse in bijscholingen
- Verdere tevredenheidsanalyse wordt later uitgevoerd

DSV zal in de beleidsperiode 2017-2020 kwalitatieve
vormingen organiseren voor lesgevers en clubbestuurders



SD002 Tegen eind 2020 verloopt zowel de interne als externe
communicatie van Danssport Vlaanderen gestructureerd.

❑ Operationele doelstellingen
1. Gestructureerd crisiscommunicatieplan

Status: 
- Verloopt volgens schema

2. Extern communicatieplan 
Status: 
- Extern communicatieplan augustus 
- Aanvulling nieuwe activiteiten 2018 : sportjaar

3. Maandelijks teamvergadering
Status:
- 10 teamvergaderingen in 2018
- 1 teamdag



SD003
Tegen 2020 geeft minstens 70% van alle verschillende afdelingen de 
communicatie vanuit Danssport Vlaanderen een 3 op 5 op de 
tevredenheidsschaal.

❑ Operationele doelstellingen
1. Minstens 70% respondenten 3/5 tevredenheid (clubs + lesgevers)

Status: 
- Verloopt volgens schema
- Resultaat enquête: 97% clubverantwoordelijken en 100% lesgevers 

geeft minstens 3/5 qua tevredenheid
2. Minstens 70% respondenten 3/5 tevredenheid (leden) 

Status: 
- Verloopt volgens schema



SD004 Gedurende de beleidsperiode 2017-2020 blijft Danssport 
Vlaanderen inzetten op preventie van ethische en medische
problemen.

❑ Operationele doelstellingen
1. Uitwerking gedragscode m.b.v. praktische tools clubs

Status: 
- Uitwerking tools: on hold (door focus op SGG)
- Bijkomende acties preventief beleid: groepsaanbod AED + 

vormingen
2. Om 2 maanden communiceren leden over ethiek

Status: 
- Alle acties zijn genomen

3. Om 3 maanden communiceren leden over medische thema’s
Status:
- Alle acties zijn genomen 

4. Ethische en medische problemen gemonitord
Status:
- Leden en clubs op de hoogte gebracht
- Cijfers bijgehouden



SD005 Tijdens deze Olympiade wordt gefocust op een stijging
van het aantal wedstrijddansers.

❑ Operationele doelstellingen
1. Jaarlijks minstens 9 jeugdwedstrijden 

Status: 
- 20 wedstrijddagen door 15 clubs

2. Jaarlijks minstens 5 wedstrijdgerichte activiteiten disco, street, modern 
en jazz

Status: 
- Clipdance + jurycursus 
- Wedstrijdcommissies + adviesraden

3. Tegen 2020 1 internationale samenwerking
Status:
- Dancenation 2018 i.s.m. WDSF



SD005
❑ Operationele doelstellingen

4. Jaarlijks 3 breakdancewedstrijden nationaal
Status:
- Legacy League Boom 13/05/2018
- Legacy League Leuven 27/05/2018
- Legacy League Gent 17/7/2018
- Legacy League Meise 22/9/2018
- BK breakdance Turnhout 4/11/2018

5. Jaarlijks 1 breakdancewedstrijd internationaal 
Status:

- Unbreakable 21/4
6. Wedstrijdcircuit standaard en latin recreatieve dansers

Status: 
- 10 dec: Danssport op maat
- 15/4/2018: Cursistenwedstijd + preselectie (80 koppels)
- 2/12/2018: Danssport op maat te Zandhoven (132 koppels)

Tijdens deze Olympiade wordt gefocust op een stijging van 
het aantal wedstrijddansers.



SD006 In de periode 2017-2020 wordt een breed aanbod aan 
recreatieve activiteiten georganiseerd en ondersteund.

❑ Operationele doelstellingen
1. Aantal clubs recreatief dansen en dansers blijven minstens status quo

Status: 
- Aantal clubs en recreatieve dansers stijgt
- Allerlei activiteiten zoals teamhappening, dansdag, dansnamiddag, 

vakanties
2. Focus meer op lijndansen 

Status: 
- Lopend: dansnamiddag ballroom & latin + lijndans + vakanties



SD006 In de periode 2017-2020 wordt een breed aanbod aan 
recreatieve activiteiten georganiseerd en ondersteund.

❑ Operationele doelstellingen
3. Stijgen aantal clubs die G-dans aanbieden met 10% 

Status:
- Tabel 

27/06/2018 Dance Revolution vzw Gent Oost-Vlaanderen

29/06/2018 Hamse Dansklub Limburg

05/07/2018 Dans Maar Rijkevorsel Antwerpen

01/09/1018 Dansclub Varya West-Vlaanderen



SD007 Gedurende de beleidsperiode 2017-2020 zet Danssport 
Vlaanderen in op een kwalitatieve ondersteuning van haar 
aangesloten clubs.

❑ Operationele doelstellingen
1. minstens 70% clubs geeft de clubondersteuning tevredenheid 3/5

Status: 
- clubbezoeken
- Promotie uitgewerkt



SD008 Tijdens deze beleidsperiode wordt een breed aanbod
danskampen met overnachting georganiseerd. (BF)

❑ Operationele doelstellingen
1. Gemiddeld 204 dansers deelnemen

Status: 
- 212 dansers
- Alle andere acties ondernomen

2. Minstens 70% “zeer goed of goed” beoordelen = behaald!
Status: 

- Bereikt  



SD009 Eind 2020 zijn er meer jeugddansers aangesloten bij 
Danssport Vlaanderen dan in 2016.

❑ Operationele doelstellingen
1. Duidelijke visie uitwerken op jeugdbeleid

Status: 
- Commissie Actuele dans opgericht 
- Expertengroep ingezet om een nieuwe opleiding te creëren

2. Breed aanbod aan activiteiten voor jeugddans
Status: 

- Onder controle
3. Kwalificatiegraad jeugddans minstens 5% hoger dan nulmeting 2015
4. Subsidies aanvragen bij Danssport Vlaanderen voor jeugdwerking

Status: 
- Gebeurd & verder lopend (SD010)



DS010
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).

❑ Operationele doelstellingen
1. Jaarlijks min 75 subsidie aanvragen van aangesloten clubs via 

‘Schatkist’
Status: 
- 81 aanvragen in 2018, waarvan 77 ontvankelijk verklaard
- Bedrag van 39500 euro verdeeld

2. Minstens 70% van respondenten van de enquête beoordelen de 
Schatkist met 3/5 tevredenheid.

Status: 
100% scoort 3 of meer op 5 



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).



SD011
Bij de start van deze beleidsperiode worden inspanningen 
geleverd om de hervormingen in het kader van "Goed 
Bestuur" door te voeren.

❑ Operationele doelstellingen
1. Nieuwe samenstelling 6 commissies, RVB + AV

Status: 
- Bereikt



Omgaan met goed bestuur 
• Zelfscan ‘goed bestuur’ => score Sport VL: 81,32%
• Indicatoren die verbeterd zijn: 

• Dimensie Democratie: Bestuursprofielen dienen nog 
goedgekeurd te worden 

• Dimensie Interne verantwoording en controle: 
statutenwijzing in 2019

• Remuneratieverslag: Uitsluitend kilometervergoeding en 
vrijwilligersvergoeding voor de aanwezigheid op de 
vergadering /events 

• Belangenconflicten: er waren er geen in 2018



Inspanningsverbintenis
Rapportering Kaderopleiding en bijscholing

• Verbintenis om extra in te zetten op gediplomeerde lesgevers
door o.a subsidies 

• 315 niet aangesloten lesgevers in dansclubs, waarvan 58 
gediplomeerden 



Zachte indicatoren Goed Bestuur
• Website vermeldt basisinfo over aangesloten clubs 

• Startscore: 2, organisatie publiceert aangesloten clubs op de website
• Score 2017: 3
• Score 2018: 3, organisatie publiceert naam, website, adres en email

• Gelimiteerde ambtstermijnen 
• Startscore: 0, mandaten niet beperkt in tijd
• Score 2017: 1
• Score 2018: 1, deel van de mandaten zijn beperkt

• Gedragscode 
• Startscore: 0 er is geen gedragscode
• Score 2017: 1, gedragscode is vastgelegd en ondertekend door alle 

bestuursleden
• Score 2018: 2, gedragscode is vastgelegd en ondertekend door de 

directeur en personeelsleden + vastgelegd in Vademecum



Zachte indicatoren Goed Bestuur
• Taken delegeren RVB aan comités

• Startscore: 0, RvB onderneemt geen stappen om taken te delegeren en 
bevoegdheden van comités in een reglement vast te legen

• Score 2017: 1, stappen ondernomen - In 2017 werden de commissies 
opnieuw samengesteld. Het Vademecum (= intern reglement) werd 
volledig herwerkt. De bevoegdheden, samenstelling en 
rapporteringsverplichtingen van de comités werden hierin opgenomen.

• Score 2018: 2, stappen ondernomen – de raad van bestuur behoudt 
ten allen tijde de bevoegdheid voor het nemen van belangrijke 
beslissingen en het uiteenzetten van de strategie. Alle bevoegdheden 
van commissies en raad van bestuur staan in het Vademecum 




