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Basisopdracht 1: 
Organiseren van competitieve sportbeoefening per provincie 

 

Strategische doelstelling 1 (SD1)  
In deze olympiade biedt Dansliga wedstrijddansers de mogelijkheid om deel te nemen aan 
wedstrijden actuele dans op Vlaams en internationaal niveau. 
 

Resultaten effectmeting: 
In 2014 werden, verspreidt over Vlaanderen, 12 wedstrijden Disco / Streetdance / Showdance 
georganiseerd en 2 kampioenschappen.   
Daarnaast werden er nog 2 wedstrijden op lager niveau georganiseerd. 

 
 Dansers die deelnemen aan disco / streetdance en showdance kunnen ook deelnemen aan de 
 wedstrijden van FDSF (13 wedstrijden) en omgekeerd.  De reglementen van de organiserende 
 federatie is van  toepassing.  Dansers die eerst eindigen in de ranking van FDSF kunnen ook 
 deelnemen aan de kampioenschappen van IDO (Internationaal niveau) 
 
 

Evaluatie: 
 De wedstrijddansers hebben verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan wedstrijden 
 actuele dans.  Door de sterke groei van het aantal wedstrijddansers heeft de 
 wedstrijdcommissie beslist om enkele wedstrijden op te splitsen per regio.  Hierdoor zullen er 
 vanaf sportjaar 2014-2015 nog meer wedstrijden georganiseerd worden en zullen de 
 wedstrijden op  instapniveau verdwijnen. Deze dansers kunnen dan deelnemen aan de 
 wedstrijden die  opgesplitst zullen worden per regio. 
 
 

Operationele doelstelling 1.1 (SD 1) 
Tijdens beleidsperiode 2013-2016 organiseert Dansliga wedstrijden actuele dans verspreid 
over gans Vlaanderen. 

 
Resultaten effectmeting: 

 In 2014 werden er 12 wedstrijden en 2 kampioenschappen georganiseerd.  Deze 14 
 wedstrijden gingen door in volgende provincies: 
 Antwerpen: 5 (Arendonk, Zoerle-Parwijs, Herselt, Malle (2x)) 
 Limburg: 1 (Genk) 
 Vlaams-Brabant: 0 
 Oost-Vlaanderen: 4 (Maldegem, Gent (2x), Zottegem) 
 West-Vlaanderen: 4 (Langemark, Wevelgem, Blankenberge, Brugge) 
 

 De instapwedstrijden gingen door in Turnhout en Arendonk. 
 

Evaluatie: 
 Er werd bijna in elke provincie min. 1 wedstrijd georganiseerd m.u.v. Vlaams-Brabant 
 dat 0 wedstrijden telt.  Elk sportjaar, dat loopt van september tot juni, wordt er een 
 wedstrijd georganiseerd in Vlaams-Brabant maar er valt er geen in 2014.   Er werd er wel 
 1 georganiseerd in oktober 2013 (sportjaar 2013-2014) en er staat 1 gepland in 
 januari 2015 (sportjaar 2014-2015). 
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Operationele doelstelling 1.2 (SD 1) 
Vanaf 2013 biedt Dansliga de wedstrijddansers actuele dans de mogelijkheid deel te 
nemen aan de Internationale wedstrijden (IDO). 

 
Resultaten effectmeting: 

 Min. 52 wedstrijddansers hebben zich in 2014 ingeschreven voor de wedstrijden van 
 FDSF maar er is geen enkele club die deelgenomen heeft aan de Internationale 
 wedstrijden. 

 
Evaluatie: 

 Voorlopig hebben er nog geen clubs deelgenomen aan de internationale wedstrijden.  
 Dansliga blijft de mogelijkheid bieden zodat de clubs dit in de toekomst nog altijd 
 kunnen. 

 
 

Strategische doelstelling 2 (SD2)  
Tijdens beleidsperiode 2013-2016 organiseert Dansliga, volgens de normen van BDSF, wedstrijden 
Standaarddans die open staan voor alle dansparen. 
 

Resultaten effectmeting: 
 In 2014 werden er  9 wedstrijden en 1 kampioenschap Ballroom en Latin georganiseerd i.s.m. 
 BDSF.  Hieraan kunnen zowel dansparen met hoog niveau als beginnende wedstrijddansers 
 deelnemen. 
  

Evaluatie: 
De doelstelling werd bereikt.  Er werden meer dan 6 wedstrijden aangeboden.  De wedstrijden 
 werden georganiseerd ism BDSF en dus ook volgens hun normen. 
 

Operationele doelstelling 2.1 (SD 2) 
Tegen 2016 worden nieuwe wedstrijdvormen aangeboden om cursisten te stimuleren deel 
te nemen aan wedstrijden. 

 
Resultaten effectmeting: 

 / 
 

Evaluatie: 
  /   
  Deze doelstelling komt te vervallen.  Er wordt een nieuwe vorm aangeboden om  
  cursisten te stimuleren maar dit zal op recreatieve basis gebeuren en zal dus  
  opgenomen worden onder basisopdracht 2 (Teamhappenings).  
 

Operationele doelstelling 2.2 (SD 2) 
Vanaf 2015 krijgen de wedstrijdparen in A-klasse (nationale wedstrijden) een ideale 
voorbereiding  om op internationaal niveau goed te presteren. 
 

Resultaten effectmeting: 
 nvt, is pas tegen 2015 

 
Evaluatie: 

  nvt, is pas tegen 2015 
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Strategische doelstelling 3 (SD3) 
In deze beleidsperiode wil Dansliga breakdance als dans en topsport verder professionaliseren in 
binnen- en buitenland door competitieve activiteiten te organiseren. 
 

Resultaten effectmeting: 
 
aantal activiteiten = 6 
 
aantal deelnemers: 

Unbreakable = 632 
Breakdancekamp Malle = 56 
BK Bobbejaanland + Bboyranking Lichtaart = 128 + 43 (-13) + 32 (-17) = 203 deelnames 
Bboyranking Leuven = 25 (-13) + 19 (-17) = 44 deelnemers 
Hall Of Fame + Bboyranking Brugge= 44 trio’s + 40 (-13) + 18 (-17) = 190 deelnames 
Breakdancekamp kerst = 36 
 
TOTAAL aantal deelnames = 1161 

 
aantal toeschouwers: 

Unbreakable + promocampagne = 1267 + 5500 = 7767 
Breakdancekamp Malle = 120 
BK Bobbejaanland + Bboyranking Lichtaart = 5500 
Bboyranking Leuven = 300 
Hall Of Fame + Bboyranking Brugge= 500 
Breakdancekamp kerst = 120 
 
TOTAAL aantal toeschouwers = 13307 

 
Evaluatie: 
Op enkele van de activiteiten kunnen deelnemers deelnemen in meerdere wedstrijden. Om de 
meting beter te kunnen evalueren, lijkt het ons interessanter om te tellen in het aantal 
deelnames. Dit geeft een beter zicht op de belangstelling van de deelnemers. 
Zoals aangehaald in de rapportering van 2013, blijft het aantal toeschouwers op de breakdance 
activiteiten moeilijk te tellen en blijft dit slechts een schatting. 
In 2014 zijn er twee activiteiten verplaatst naar het voorjaar van 2015, wegens herstructurering 
van de breakdanceafdeling. Hierdoor zullen er in 2014 minder deelnemers zijn dan in 2013 en 
2015. Een vergelijking per jaar is dan ook niet meer toepasselijk in deze meting. 
Als we de deelnames en toeschouwers per activiteit gaan vergelijken kunnen we met zekerheid 
zeggen dat er een stijging is in zowel deelnames als toeschouwers.  

 
 

Operationele doelstelling 3.1. (SD 3 / BO1)  
Tegen 2016 organiseert Dansliga voldoende breakdancewedstrijden waar de breakdancers 
aan kunnen deelnemen op regionaal (min 3), nationaal (min 1) en internationaal niveau 
(min 1) per sportjaar. 

 
Resultaten effectmeting: 
In 2014 zijn er twee activiteiten verplaatst naar het voorjaar van 2015, wegens 
herstructurering van de breakdanceafdeling. 
De vooruitzichten zijn echter belovend, waar we een stijging zien in het aantal 
activiteiten. 
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2013: 
3 bboyranking regionaal 
1 bboyranking + BK nationaal 
2 danskampen nationaal 
Unbreakable en Hall Of Fame internationaal 
 
2014: 
3 bboyranking regionaal 
1 bboyranking + BK nationaal 
2 danskampen nationaal 
Unbreakable en Hall Of Fame internationaal 
 
2015: 
5 bboyranking regionaal 
1 bboyranking internationaal 
1 bboyranking + BK nationaal 
2 danskampen nationaal 
Unbreakable en 2on2 Concrete internationaal 
 
Schatting aantal deelnemers 2015 = 1300 

 
Evaluatie: 

 
De norm is elk jaar gehaald en er is een stijging in het aantal evenementen. We moeten enkel in 
het oog houden dat er geen overaanbod aan evenementen is, zodat het aantal deelnemers op 
elke wedstrijd hoog blijft. 
Het aantal deelnemers aan onze verschillende activiteiten is moeilijk te meten (zie SD3), bij een 
schatting van het aantal verschillende deelnemers in 2014 zien we dat we de vooropgestelde 
norm (2000) niet halen. Hier moet nog aan gewerkt worden naar 2016. 
 

 

Overzicht acties 2014 en relatie met de doelstelling 
Acties Link naar 

doelstelling 
Voltooid 
☺ 
Deels 
voltooid 
 
niet voltooid 
 

Resultaten meting 

Wedstrijden disco / streetdance / 
showdance organiseren  
(Actie 1) 

SD1 

☺ 
12 wedstrijden + 2 
kampioenschappen 
2 instapwedstrijden 

Evaluatie wedstrijden en bijsturing 
waar nodig. 
(Actie 2) 

SD1, SD2 

☺ 
Evaluatievergaderingen 
wedstrijdcommissie: 
05/03/2014 
05/05/2014 

Wedstrijdkalender 
disco/streetdance / showdance 
vastleggen en aankondigen 

SD1; OD1.1 

 
Wedstrijdkalender werd 
aangekondigd in juni 
2014 (J4Y 51) en stond 
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(Actie 3)  vanaf eind mei op de 
website.  In 2014 vond 
er geen wedstrijd plaats 
in Vlaams-Brabant. 

Samenwerking met andere 
organisaties 
(Actie 4) 

SD1; OD1.2 

☺ 

Dansers van 
disco/streetdance / 
showdance mogen 
deelnemen bij FDSF-
wedstrijden en 
omgekeerd. 

Westrijden Ballroom / Latin / 
Social-Dance organiseren  
(Actie 5) 

SD2 

☺ 
Er werden 9 wedstrijden 
georganiseerd en 1 
kampioenschap.    

 
breakdance 

Acties Link naar 
doelstelling 

Voltooid 
☺ 
Deels 
voltooid 
 
niet voltooid 
 

Resultaten meting 

Unbreakable als totaalevenement 
organiseren. Een WK breakdance 1on1 
met bijhorende zijwedstrijden en 
workshops binnen verschillende 
dansstijlen en op internationaal 

niveau. (Actie 10)  

SD3; OD3.1 

☺ 

Aantal evenementen: 6 
Aantal activiteiten op de 
evenementen: 11 
 

De Bboyranking competitie uitbouwen 
van enkel jeugd naar ook volwassenen 
wedstrijden 
(Actie 11)  

SD3 
 
 

Geen ranking voor 
volwassenen opgestart 
maar wel wedstrijden in 
2014. 

Verschillende topdocenten (binnen en 
buitenland) aantrekken om op 
wedstrijden workshops te doceren 
(Actie 12)  

SD3; OD3.1 

☺ 
6 buitenlandse 
docenten 5 
gediplomeerde 
docenten 

 
Evaluatie van de acties 

 Voor SD1 en OD1.1 en OD1.2 werden alle acties van 2014 voltooid.  In 2014 zelf werd er geen 
 wedstrijd georganiseerd in Vlaams-Brabant maar dit ging wel door in oktober 2013 en januari 
 2015.   
 De actie van 2014 voor SD2  werd voltooid. 
  

Voor SD3 en OD 3.1 zijn actie 10 en 12 voltooid.  
 

 

Conclusies 
De wedstrijden disco/streetdance/showdance verlopen heel goed.  Door de sterke stijging van het 
aantal wedstrijddansers moesten enkele wedstrijden opgesplitst worden per regio zodat de tijdsduur 
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beperkt gehouden kan worden.  Een continue evaluatie is nodig. 
De wedstrijden Ballroom en Latin verlopen goed.  Het aantal deelnemers blijft status quo. 
Er werd besloten om de nieuwe wedstrijdvorm voor cursisten (gepland tegen januari 2016) niet op 
competitief maar recreatief niveau aan te bieden.  Hierdoor komt OD2.1 (SD2) te vervallen. 
 
De breakdancewedstrijden zijn een vaste waarde geworden in het Vlaamse danslandschap. We merken 
een stijging in zowel deelnemers, toeschouwers en het aantal evenementen. Ook hier moeten we 
continue evalueren om geen overaanbod te creëren en het deelnemers aantal toch te laten stijgen.  

 
Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties 

OD2.1 (SD2) vervalt: ‘Tegen 2016 worden nieuwe wedstrijdvormen aangeboden om cursisten te 
stimuleren deel te nemen aan wedstrijden’. 
Er werd gekozen om dit te vervangen door Teamhappenings (oefenavond met iets extra) dat op 
recreatief niveau plaats zal vinden.  Dit is terug te vinden onder BO2 /SD1 OD1.1 ‘In deze 
beleidsperiode worden activiteiten georganiseerd door Dansliga-clubs, aanvullend worden 
vanaf 2015 ‘Teamhappenings’ georganiseerd om het standaarddansen op recreatief niveau 
meer in de kijker te zetten.’ 

 
 Voor SD3 en OD 3.1 gaan we een meting houden in het aantal deelnames en niet meer in het  
               aantal deelnemers. We gaan deze cijfers vergelijken per activiteit en niet per jaar aangezien er  
               sommige activiteiten verschuiven of er per sportjaar wordt gewerkt. Voor actie 11 moeten we  
              eerst de financiële middelen vinden en bekijken of we geen overaanbod creëren.  
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Basisopdracht 2: Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie 
 

 

Strategische doelstelling 1 (SD1) 
In deze beleidsperiode blijft het aantal clubs en leden die recreatief dansen minstens 
status quo. 
 

Resultaten effectmeting: 
Totaal aantal leden - # wedstrijd en # recreatieve in 2014 
 

 
 
 

Evaluatie:  
Het grootste aantal van de Dansliga-leden zijn recreatieve dansers.  

 

Operationele doelstelling 1.1.  (SD 1 / BO2) 
In deze beleidsperiode worden activiteiten georganiseerd door Dansliga-clubs, aanvullend 
worden vanaf 2015 ‘Teamhappenings’ georganiseerd om het standaarddansen op 
recreatief niveau meer in de kijker te zetten. 

 
Meetplan 
 
Indicator(en) Organiseren van Teamhappenings per regio 

Definitie indicator Teamhappenings: een gezellige oefenavond in de club met 
iets extra. Dansers worden in ‘teams’ verdeeld met leden uit 
verschillende clubs.  
Per regio: 3 clubs uit dezelfde regio 

Meetnorm Vanaf 2015 worden er 3 per seizoen georganiseerd 

Meetbron(nen) Dansliga-website, inschrijvingslijst, to-do lijst medewerkers 

Meetwijze tellen 

Meetfrequentie 1 keer 

Meetmoment(en) 2016 

Meeteigenaar/meetbewaker Ilse 

2341

35356

37697

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

Wedstrijddansers

Recreatieve dansers

Totaal aantal leden

2014
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Resultaten effectmeting:  
Nvt, pas tegen 2016 

 
Evaluatie: 
Nvt, pas tegen 2016 

 
 

Operationele doelstelling 1.2.  (SD 1 / BO2) 
Recreatief dansen bij -19 jarigen wordt gestimuleerd via het jeugdsportproject. 
 
Meetplan : uitwerking – zie FO1 jeugdsportproject 
 

Strategische doelstelling 2 (SD2)  
Tegen 2016 kunnen de senioren deelnemen aan meer seniorenactiviteiten.  
 

Meetplan  
 
Indicator(en) Seniorenactiviteiten  

Definitie indicator Seniorenactiviteiten : dansvakanties, dansnamiddagen of 
danscursussen voor 55 plussers 

Meetnorm Meer dan de nulmeting in 2012 

Meetbron(nen) www.dansliga.be/senioren - tijdschrift - mailings – flyers+affiches 

Meetwijze Activiteiten tellen + aantal deelnemers en evaluaties 

Meetfrequentie 1 keer 

Meetmoment(en) 2016 

Meeteigenaar/meetbewaker Marianne 

 
 

Operationele doelstelling 2.1.  (SD 2 / BO2) 
Tegen 2016 kunnen de senioren deelnemen aan minimum 2 Dansliga-activiteiten in 3 
verschillende provincies per sportjaar. 
 

Resultaten effectmeting: 
Seniorenactiviteiten 2012:  
wordt gebruikt als norm voor deze beleidsperiode: 

 
Dansnamiddagen 2012: 

datum plaats aantal  

26/01/2012 Turnhout 145 deelnemers 

14/03/2012 Leopoldsburg 130 deelnemers 

15/03/2012 

07/06/2012 

Beerse 

Mol 

95 deelnemers 

90 deelnemers 

14/11/2012 Retie 175 deelnemers 

  635 deelnemers 

 
 
 

http://www.dansliga.be/senioren
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Nationale dansnamiddag met orkest 2012: 

datum plaats aantal  

22/03/2012 Malle 193 deelnemers 

 
Seniorendansvakanties 2012: 

Periode Locatie Aantal  

11-18 maart 2012 Cyprus 52 deelnemers 

7-11 mei 2012 Houffalize Ol Fosse d’Outh 50 deelnemers 

28/05 -1/06 2012 Oostende De Kinkhoorn 40 deelnemers 

11-15 juni 2012 Nieuwpoort 21 deelnemers 

7-15 sept 2012 Spanje Rosas 50 deelnemers 

  213 deelnemers 

 
Dansreünie 2012: 

datum Locatie Aantal  

7 september 2012 Retie 65 deelnemers 

7 december 2012 Turnhout 46 deelnemers 

  111 deelnemers 

 
Seniorenactiviteiten 2014:  
Dansvakanties 2014: 

 
Ballroom & Latin: 

Datum Locatie Land Aantal 

22-29 april 2014 Albufeira Portugal 44 deelnemers 

5-9 mei 2014 Houffalize België 48 deelnemers 

19-23 mei 2014 Oostende België 42 deelnemers 

8-16 september Rosas Spanje 43 deelnemers 

16-20 september Gemünd (Eiffel) Duitsland  48 deelnemers 

    

Lijndansen & gemeenschapsdansen: 

Datum Locatie Land Aantal 

9-13juni 2014 Oostende België 34 deelnemers 

 
 In totaal: 259 deelnemers 
 
Dansnamiddagen 2014: 

Datum  Locatie Aantal 

23/01/2014 Turnhout 111 deelnemers 

13/02/2014 Arendonk 111 deelnemers 

12/03/2014 Leopoldsburg 80 deelnemers 

20/03/2014 Beerse 130 deelnemers 

26/03/2014 Malle (nationaal) 155 deelnemers 

27/04/2014 Alken 80 deelnemers 

5/06/2014 Mol 80 deelnemers 

22/10/2014 Retie 193 deelnemers 
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18/11/2014 Gent 59 deelnemers 

27/11/2014 Zandhoven 200 deelnemers 

12/12/2014 Malle (nationaal) 244 deelnemers 

  

1443 deelnemers 

 
Dansreünie 2014: 

datum Locatie Aantal  

19 juni 2014 Schilde 46 deelnemers 

26 juni 2014 Turnhout 38 deelnemers 

21 september 2014 Baarle-Hertog 32 deelnemers 

24 oktober 2014 Turnhout 37 deelnemers 

5 december 2014 Turnhout 36 deelnemers 

  189 deelnemers 

 
Activiteiten werden aangekondigd in Swing, nieuwsbrief van Dansliga. Er werd een mailing 
gedaan naar de clubs met affiches en flyers voor de seniorenactiviteiten. Alle activiteiten 
werden ook op onze website geplaatst met mogelijkheid tot inschrijving. 
 

Evaluatie:  
Dansliga organiseerde in 2014 met succes 9 seniorendansnamiddagen in samenwerking 
met een club. De nationale dansnamiddag met live orkest werd georganiseerd op 26 maart 
2014. Omdat er in maart reeds vele dansnamiddagen plaats vinden werd er in de 
seniorencommissie van Dansliga beslist om deze dansnamiddag te verschuiven naar 
december. Dit resulteert wel in 2 nationale dansnamiddagen met live orkest in 2014. In 
totaal namen 1453 senioren deel aan de dansnamiddag in 2014. In Zandhoven werd met 
groot succes een 1ste dansnamiddag georganiseerd. Wel weer een dansnamiddag in de 
provincie Antwerpen.  259 senioren genoten van een aangename dansvakantie in Portugal, 
Oostende, Houffalize, Spanje en Duitsland. Aan de 5 aangeboden dansreünies namen 189 
senioren deel. 
 

Operationele doelstelling 2.2. (SD 2 / BO1) 
Vanaf 2015 organiseren minimum 20 Dansliga-clubs seniorenactiviteiten. 

 
Meetplan 
 
Indicator(en) Seniorenactiviteiten georganiseerd door een club/school 

aangesloten bij Dansliga 

Definitie indicator / 

Meetnorm Minimum 20 clubs 

Meetbron(nen) www.dansliga.be/clubnieuws - www.dansliga.be/senioren 

Meetwijze Activiteiten en clubs tellen 

Meetfrequentie Jaarlijks 1 keer 

Meetmoment(en) Vanaf 2015 telkens in juni  

Meeteigenaar/meetbewaker Marianne 

 
Resultaten effectmeting:  
Nvt, pas vanaf 2015 

 

http://www.dansliga.be/clubnieuws
http://www.dansliga.be/senioren
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Evaluatie: 
Nvt, pas vanaf 2015 

 
 

Overzicht acties 2014 en relatie met de doelstelling 
 

Recreatieve dansers 
Acties Link naar 

doelstelling 
Voltooid 
☺ 
Deels 
voltooid 
 
niet voltooid 
 

Resultaten meting 

Clubs en scholen stimuleren 
oefenavonden open te stellen voor 
alle Dansliga-leden. 
(Actie 1) 

SD1; OD1 

☺ 
Mail werd begin juni 
2014 verstuurd. 

Clubs/scholen stimuleren om de 
oefenavonden en opendeurdagen aan 
te kondigen via de Dansliga-website. 
(Actie 2) 

SD1; OD1 

☺ 

Onder de rubriek 
‘clubnieuws’ was de 
lijst te zien van de 
opendeurdagen en 
oefenavonden 
gedurende de periode 
juni tot en met 
september. 

 
Evaluatie van de acties 
Clubs werden gestimuleerd om hun activiteiten open te stellen en bekend te maken via de 

  Dansliga-website. Toch blijkt maar de helft van de clubs gebruik maakt van deze mogelijkheid. 
 

 

Senioren 

Actie 13 Dansvakanties voor 55-plussers : 

- Locatie + lesgevers zoeken 

- Promotie  

- Inschrijvingen 

- Programma opmaken 

- evaluatie 

Doelstelling SD2; OD2.1 

Meetinstrument/Meetmethode Inschrijvingslijst / reservering locatie 

norm/indicator Dansvakanties op verschillende locaties 

Wie Marianne 

Timing Jaarlijks in december 
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Reservaties voor midweek in de Kinkhoorn Oostende, Royal Astrid Oostende, Ol Fosse d’Outh 
in Houffalize en Gemünd in Duitsland. 1 nieuwe locatie: Albufeira in Portugal. Afspraken met 
Sport4Travel ivm vlucht en verblijf in Portugal en in Spanje. 
Dansvakanties worden aangekondigd op website + ook mogelijkheid tot inschrijven via 
website. In ons tijdschrift Swing worden de dansvakantie aangekondigd met bijkomende info. 
Voor elke dansvakantie worden trainers A aangesteld om les te geven. 
 
Verwerking evaluatie midweekvakanties: Houffalize, Oostende, lijndansen en Duitsland 

Aantal deelnemers: 173 

Ingevulde evaluaties: 165 
 

 Zeer goed Goed Matig slecht Zeer 

slecht 

vakantie: in het 

algemeen 

88 53,33% 73 44,24% 2 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 

informatie vooraf 75 45,45% 85 51,52% 3 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 

ontvangst 70 42,42% 76 46,06% 17 10,30% 1 0,61% 0 0,00% 

kamer 49 29,70% 89 53,94% 24 14,55% 2 1,21% 1 0,61% 

het eten 68 41,21% 64 38,79% 24 14,55% 7 4,24% 2 1,21% 

sanitair (douches/wc) 49 29,70% 88 53,33% 26 15,76% 0 0,00% 2 1,21% 

dagindeling 107 64,85% 56 33,94% 2 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 

danslessen 148 89,70% 16 9,70% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

afwisseling dansstijlen 142 86,06% 22 13,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

animatie 72 43,64% 59 35,76% 19 11,52% 2 1,21% 0 0,00% 

begeleiding 94 56,97% 59 35,76% 6 3,64% 1 0,61% 0 0,00% 

 

 
Evaluatie van de actie: 
In 2014 werden er 6 dansvakanties georganiseerd. Er namen 259 senioren deel. 3 
dansvakanties vonden plaats in België en 3 in het buitenland. We merken een stijgende 
belangstelling voor de dansvakanties in het buitenland. De dansvakanties werden positief 
geëvalueerd. Met een zeer positieve score voor de danslessen. 

 
Actie 14 Dansnamiddagen voor 55-plussers : 1 nationale + een 5-

tal in samenwerking met clubs 

- Locaties zoeken 

- Clubs contacteren die mede-organisator 

willen zijn 

- Promotie 

- Inschrijvingen 

- Catering voorzien 

- evaluatie 

Doelstelling SD2; OD2.1 

Meetinstrument/Meetmethode Inschrijvingslijst / www.dansliga.be/senioren 

norm/indicator Activiteiten in verschillende provincies 

Wie Marianne 

Timing Jaarlijks in juni 

http://www.dansliga.be/senioren
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Dansclub Turnhout DC, dansclub Beerse, Molse dansclub, dansclub Horsten-Hivers, dansclub 
Retie, Animo in Alken en VDRG in Gent zijn zoals elk jaar bereid om dansnamiddag te 
organiseren. Nieuwe clubs die zich aanmelden: Danza in Zandhoven en dansclub Arendonk. Zij 
organiseren voor eerste maal i.s.m. Dansliga een dansnamiddag. 
Dansliga stuurt affiches en flyers van dansnamiddagen naar alle aangesloten Dansliga clubs, 
aankondiging op onze website en tijdschrift Swing. 

 
Dansnamiddagen 2014: 

Datum  Locatie provincie # deelnemers 

23/01/2014 Turnhout Antwerpen 111 deelnemers 

13/02/2014 Arendonk Antwerpen 111 deelnemers 

12/03/2014 Leopoldsburg Limburg 80 deelnemers 

20/03/2014 Beerse Antwerpen 130 deelnemers 

26/03/2014 Malle (nationaal) Antwerpen 155 deelnemers 

27/04/2014 Alken Limburg 80 deelnemers 

5/06/2014 Mol Antwerpen 80 deelnemers 

22/10/2014 Retie Antwerpen 193 deelnemers 

18/11/2014 Gent Oost-Vlaanderen 59 deelnemers 

27/11/2014 Zandhoven Antwerpen 200 deelnemers 

12/12/2014 Malle (nationaal) Antwerpen 244 deelnemers 

  

 1443 deelnemers 

 
Evaluatie van de actie: 
Dansliga organiseerde in 2014 9 seniorendansnamiddagen in samenwerking met een 
plaatselijke club. Om de concentratie van dansnamiddagen in maart te verminderen besliste 
de seniorencommissie om de nationale dansnamiddag met orkest in Malle te verplaatsen naar 
december. Hierdoor vinden er in 2014 wel 2 nationale dansnamiddagen plaats. De provincie 
Antwerpen was het meest succesvol met 6 dansnamiddagen voor senioren. Nieuw zijn in deze 
provincie de dansnamiddagen in Arendonk en Zandhoven. Tijdens deze 6 dansnamiddagen 
waren er 825 deelnemers. In Limburg waren er 2 dansnamiddagen met 160 dansers. Gent, 
provincie Oost-Vlaanderen, organiseerde voor de 2de maal een dansnamiddag met 59 dansers.  

 
 

Actie 14 Meer activiteiten rond lijndans organiseren voor 

senioren/plussers 

Doelstelling SD2 

Meetinstrument/Meetmethode Zie map senioren in pc / www.dansliga.be/senioren 

norm/indicator De hele groep senioren bereiken 

Wie Marianne 

Timing Vanaf 2013 

 
 

Dansvakantie lijndansen & gemeenschapsdansen: 

Datum Locatie Land # deelnemers 

9-13juni 2014 Oostende België 34 deelnemers 
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Evaluatie van de actie: 
Dansliga organiseerde in 2014 1 dansvakantie lijndansen en gemeenschapsdansen in 
Oostende. Er namen 34 dansers deel. 

 
 

Actie 15 Samenwerkingsverbanden zoeken met andere 

seniorenorganisaties 

Doelstelling SD2; OD1.2 + OD2.2 

Meetinstrument/Meetmethode -Verslagen van overleg met andere organisaties 

-Gezamenlijke promotie of activiteiten 

norm/indicator Seniorenactiviteiten 

Wie Marianne 

Timing Vanaf 2013  

 
Evaluatie van de actie: 
Via BLOSO en in samenwerking met Okra, S-sport, Fedes wordt er gewerkt aan een uitgave van 
sportelpocket dans. Dit om de 50-plusser aan te sporen om te gaan dansen. 

 
 

 
Conclusies 
Binnen Dansliga is er een zeer grote groep recreatieve dansers. Het blijft belangrijk om clubs te 
stimuleren om voor deze leden activiteiten te organiseren en deze bekend te maken. 
 
 

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties 
Bijsturing Beleidsplan 2013-2016: 
 

Operationele doelstelling 1.1.  (SD 1 / BO2) 
In deze beleidsperiode worden activiteiten georganiseerd door Dansliga-clubs, aanvullend 
worden vanaf 2015 ‘Teamhappenings’ georganiseerd om het standaarddansen op 
recreatief niveau meer in de kijker te zetten. 

 
Meetplan 
 
Indicator(en) Organiseren van Teamhappenings per regio 

Definitie indicator Teamhappenings: een gezellige oefenavond in de club met 
iets extra. Dansers worden in ‘teams’ verdeeld met leden uit 
verschillende clubs.  
Per regio: 3 clubs uit dezelfde regio 

Meetnorm Vanaf 2015 worden er 3 per seizoen georganiseerd 

Meetbron(nen) Dansliga-website, inschrijvingslijst, to-do lijst medewerkers 

Meetwijze tellen 

Meetfrequentie 1 keer 
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 Actieplan 

Actie 3 Teamhappenings per regio organiseren 

Doelstelling SD1; OD1 

Meetinstrument/Meetmethode Uitnodiging, inschrijvingen 

norm/indicator Vanaf 2015 minstens 3 per seizoen 

Wie Ilse 

Timing 2015-2016 
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Basisopdracht 3: 
Organiseren van kaderopleiding en bijscholing 

 

Strategische doelstelling 1 (SD1) 
Tijdens beleidsperiode 2013-2016 biedt Dansliga ondersteuning voor dansleraars en juryleden op 
gebied van wedstrijddans 
(De SD is bereikt als de 2 onderliggende operationele doelstellingen bereikt zijn) 

 
Resultaten effectmeting: 
Er werden in 2014 meerdere jurycursussen (4) en bijscholingen (4) georganiseerd ter 
ondersteuning van het wedstrijdgebeuren. 

Evaluatie: 
In 2014 werden meer ondersteuningsmomenten georganiseerd voor het wedstrijdgebeuren dan 
in 2013 zowel voor standaarddans als voor actuele dans. Dit werd o.a. mede mogelijk gemaakt 
door de nauwe samenwerking met de BDSF. 
 

Strategische doelstelling 2 (SD 2): 
In de beleidsperiode 2013-2016 worden de bestaande VTS-cursussen Dans aangepast en/of 
uitgebreid aan de huidige noden van de (kandidaat)-lesgevers. 

 
Resultaten effectmeting: 
Bij de VTS-opleidingen die afliepen in 2014, werd op het einde van iedere opleiding 
gepolst naar 4 items waarover men hun tevredenheid op een 4-puntenschaal kon 
aanduiden. De items waren: aantal opleidingen per jaar, geografische spreiding van de 
opleidingen, inhoud en docenten. 
Alle respondenten antwoordden op minstens 2 van de 4 items positief. 
Er werd tevens een afzonderlijke berekening gemaakt voor zowel de opleidingen 
actuele dans als voor de opleidingen standaarddans, maar aangezien de resultaten 
gelijklopend zijn, zullen ze samen besproken worden. 
Als we per item de scores afzonderlijk bekijken, rekening houdend met het aantal 
respondenten voor betrokken item dan bekomen we volgende resultaten: Voor aantal 
opleidingen antwoord 92% positief, voor de geografische spreiding is dat 59%. Voor 
inhoud 97% en voor docenten antwoorden al de respondenten positief. 
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Evaluatie: 
De doelstelling voor 2014 (70% moet 2/4 scoren) werd behaald.  
Door de enquête op het einde van de opleiding af te nemen i.p.v. bij de toelatingsproef (2013) zijn 
er minder respondenten maar werden wel al de enquêtes volledig ingevuld.  

We merken dat de geografische spreiding van de opleidingen nog steeds het laagst scoort. De 
jeugd is soms nog afhankelijk van de ouders, ze kunnen zich niet alleen verplaatsen en hebben 
liefst een opleiding zo dicht mogelijk bij huis. Voor andere is dit item dan weer als “uitstekend” 
onthaald omdat ze in de gemeente wonen waar de opleiding georganiseerd wordt. Door 2 
opleidingen per jaar te voorzien (voor de jeugd), afwisselend in verschillende provincies, kunnen 
we beter tegemoet komen aan de verschillende locaties maar we zullen nooit voor iedereen goed 
kunnen scoren op dit item.  

Als de vergelijking gemaakt wordt met 2013, zijn de resultaten vrij gelijklopen. Door het grote 
verschil in geldige respondenten (wegens ander tijdstip van bevraging) zullen de resultaten 
enigszins vertekend zijn en is het moeilijk om een goede vergelijking te maken met 2013.  

 

 

Strategische doelstelling 3 (SD 3): 
In de beleidsperiode 2013-2016 organiseert Dansliga kwalitatieve bijscholingen in de verschillende 
dansstijlen. 

 
Resultaten effectmeting:  
Er werden in 2015 vijf bijscholingen actuele dans georganiseerd, 2 bijscholingen dans voor 
senioren en 4 vormingsdagen voor de leraars standaarddansen. 
Voor deze 3 stijlen: actuele dans, standaarddans en dans voor senioren, werden de volgende 
items geëvolueerd: Onderwerp van de bijscholingen, de kwaliteit van de docent, het aantal 
bijscholingen op jaarbasis en de spreiding/locatie van de bijscholing.  
Er werd vooropgesteld dat 75% van de deelnemers minimum 4 op 5 scoort op de 5 puntenschaal. 

Als we deze berekening maken voor de 3 stijlen samen komen we op volgende resultaten: 

95% van de respondenten scoren minstens 4 op 5 op de 5-puntenschaal voor het item 
onderwerp. Voor docent was dat 98%. Aantal bijscholingen en locatie scooreden minder goed, 
respectievelijk 72% en 66%.  
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Evaluatie: 
Vanaf 2014 werd, in tegenstelling tot 2013, voor elke stijl gebruik gemaakt van eenzelfde 
puntenschaal wat de vergelijking vergemakkelijkt. 
De georganiseerde bijscholingen scoren goed voor het behandelde onderwerp en de docenten, 
de norm van 75% werd gehaald. Voor aantal bijscholingen en spreiding werd ook dit jaar de norm 
niet bereikt.  
Deze twee items vragen extra aandacht de komende jaren. 

 

Strategische doelstelling 4 (SD4)  
Tegen 2016 richt Dansliga meer op de noden gerichte bijscholingen in voor bestuursleden van 
Dansligaclubs/-scholen. 
(De SD is bereikt als de 2 onderliggende operationele doelstellingen bereikt zijn) 
 

Resultaten effectmeting: 
In 2014 werd 1 clubcongres en 1 bijscholing georganiseerd. 

 
Evaluatie: 
De specifieke gegevens betreft de georganiseerde bijscholingen zijn terug te vinden onder de 
operationele doelstellingen en bijhorende acties.  
Er werd één clubcongres en één bijscholing georganiseerd. De tevredenheid van 80% van de 
deelnemers scoort minstens 3 op 4.  
De evaluatieformulieren geven volgende resultaten: 
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Alle deelnemers (100%)  geven een score van 3 of 4 op tevredenheid. 

 
 

Basisopdracht 3.1 
Kaderopleiding en bijscholing voor sporttechnische verantwoordelijken van de sportfederatie en de 

aangesloten clubs 

 

Operationele doelstelling 1.1 (SD1) 
Vanaf 2013 voorziet Dansliga jaarlijks minstens 2 opleidingsmoment voor leraars en juryleden 
over wedstrijddans 

 
Resultaten effectmeting: 
Er werden in 2014 drie jurycursussen voor actuele dans georganiseerd door Dansliga. Twee 
cursussen waren specifiek gericht naar disco en telde samen 24 deelnemers. Voor jurycursus 
streetdance werden 23 aanwezigen geteld. 

In samenwerking met de Belgische Danssportfederatie (BDSF) werden 3 bijkomende 
bijscholingen voor juryleden standaarddans georganiseerd in 2014. De dansleraren van 
Dansliga werden uitgenodigd deze te volgen 

Verder werden voor de leraars standaarddans nog 2 afzonderlijke bijscholingen georganiseerd 
met het oog op wedstrijdbegeleiding. 

1 cursiste Instructeur B Jazzdans heeft in 2014 de stagemodule afgelegd. Ze heeft als jurylid 
een wedstrijd kunnen meemaken.  

De screening van de opleiding heeft uitgemaakt dat vanaf 2016 het vak “wedstrijdbegeleiding” 
deel moet uitmaken van de opleiding Instructeur B standaarddans. Inhoud voor dit vak werd 
door de screening omschreven en zal tegen 2016 uitgewerkt worden.  

Evaluatie: 
De norm van minstens 2 opleidingsmomenten werd in 2014 gehaald. 

Daar de cursus Instructeur B Jazzdans mocht starten met een zeer klein aantal deelnemers, en 
slechts één persoon daarvan in orde was met de toelatingsvoorwaarde voor de stagemodule, 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

4 3 2 1

D
ee

ln
em

er
s 

Score - schaal 1 tot 4 (ontevreden - zeer tevreden)

Tevredenheid clubcongres en bijcholing 2014

Clubcongres

bijscholing



Rapportering 2014 

Dansliga Sportfederatie vzw Pagina 21 

nl. de jurycursus gevolgd hebben, heeft slechts één cursiste deel kunnen nemen aan de 
wedstrijden als jurylid en als coach van een team.  

Er zal in 2015 gezocht worden naar geschikte docenten en werk gemaakt worden van het 
schrijven van cursusmateriaal voor het vak “wedstrijdbegeleiding” zodat in 2016 de cursus 
voldoet aan de voorschriften van de screening. 

 
 

Operationele doelstelling 1.2 (SD 1) 
Per sportjaar heeft Dansliga minimum evenveel of meer juryleden ter beschikking voor de 
wedstrijden actuele dans. 

 
Resultaten effectmeting: 
Er waren in 2014 (42 juryleden) in totaal 9 juryleden meer die minstens 1 wedstrijd hebben 
gejureerd dan in 2013 (33 juryleden). 
Er zijn in 2014 11 nieuwe juryleden aangeworven die nooit eerder jureerden. 

Evaluatie: 

De norm van evenveel of meer juryleden is bereikt. 
Naast toekomstige juryleden zijn er ook dansleraars, met de intentie aan wedstrijden deel te 
nemen, die de jurycursus volgen. Er waren in 2014 32 aanwezigen op de jurycursus. Daarvan 
hebben 4 nieuwe juryleden in 2014 voor het eerst gejureerd.  
Doordat de cursisten van de VTS-opleiding Instructeur B actuele dans vanaf 2013 ook verplicht 
zijn de jurycursus te volgen om voor module 4 te kunnen inschrijven, zullen daar in de 
toekomst ook potentiele juryleden uit voortvloeien. 

 
 

Operationele doelstelling 2.1 (SD 2) 
Vanaf 2015 worden er meer dan 1 cursus initiator Actuele dans per jaar ingericht op een 
verschillende locatie (rekening houdend met het aantal geslaagden in de toelatingsproef). 

 
Resultaten effectmeting: 
Er werden in 2014 twee opleidingen actuele dans georganiseerd en voor 2015 werden er 

opnieuw 2 geprogrammeerd. 

Evaluatie: 
De doelstelling werd behaald. 
Om tegemoet te komen aan de vraag van de cursisten om tijdens de vakantieperiodes een 
opleiding te organiseren werd ook in 2014 één opleiding georganiseerd tijdens de eerste week 
van de grote vakantie, herfstvakantie en kerstvakantie in Hoeilaart. De andere opleiding vond 
traditioneel plaats op zondagen vanaf september tot maart in Kruishoutem. 
Om beter tegemoet te kunnen komen aan de spreiding, de factor die de laagste score haalt, 
zouden we jaarlijks in elke provincie minstens één opleiding moeten organiseren. Momenteel 
is dat nog niet haalbaar maar kan een werkpunt worden voor de toekomst. 

 
 
 

Operationele doelstelling 2.2 (SD2) 
Vanaf 2016 wordt de VTS-opleiding trainer A standaarddans uitgebreid met het vak “specifieke 
voorbereiding voor beginnende wedstrijddansers”. 
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Resultaten effectmeting: 
Nvt, pas tegen 2016 

Evaluatie:  
In 2014 werden verschillende VTS-opleidingen gescreend. Het resultaat hiervan is dat vanaf 
2016 het vak “wedstrijdbegeleiding” opgenomen zal worden op niveau Instructeur B 
standaarddans, i.p.v. op het niveau trainer A. De huidige operationele 2.2.SD2 doelstelling zal 
hierdoor aangepast moeten worden.  
 

Operationele doelstelling 3.1 (SD 3) 
In de beleidsperiode 2013-2016 volgt jaarlijks 20% van de aangesloten gediplomeerde lesgevers 
actuele dans en 30 % van de al de aangesloten lesgevers min. 1 bijscholing per sportjaar. 

 
Resultaten effectmeting: 
Het aantal personen dat deelnam aan de bijscholingen actuele dans (5) in 2014 is 139. 
Daarvan waren er slecht 43 in het bezit van een erkend dansdiploma (LO of VTS). 
Het aantal lesgevers actuele dans aangesloten bij Dansliga bedroeg in 2014 393. Slechts 107 
daarvan waren gediplomeerd. 
Dat betekent dat in 2014 40% van de gediplomeerden die aangesloten zijn bij Dansliga 
minstens 1 bijscholing heeft gevolgd.  
Voor het totaal aantal aangesloten lesgevers (gediplomeerden en niet gediplomeerden) heeft 
er 35 % minstens 1 bijscholing gevolgd in 2014. 
 

 
 
 

Evaluatie: 
De norm werd gehaald voor zowel de gediplomeerden als voor de aangesloten lesgevers. Er 
worden steeds weer extra inspanningen gedaan om de bijscholingen voor gediplomeerde 
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lesgevers aantrekkelijk genoeg te maken. Er wordt bovendien rekening gehouden met de 
locatie zodat heel Vlaanderen vertegenwoordigd kan worden. We zien echter wel dat slechts 
14 personen naar minstens 2 bijscholingen gingen in 2014 en amper 2 lesgevers waren 
aanwezig op 3 vormingen. Een enkeling nam deel aan 4 van de 5 bijscholingen. Mogelijk zal de 
geografische spreiding daar een rol inspelen en dat de bijscholingen gericht zijn naar bepaalde 
dansstijlen. Verder is er steeds een groter aanbod waaruit de lesgevers dans kunnen kiezen. Er 
worden door verschillende instanties bijscholingen dans georganiseerd. 
Om deze norm in de toekomst ook nog te blijven halen zullen jaarlijks voldoende inspanningen 
moeten geleverd worden om de navormingen zo interessant mogelijk te houden. 
Als de vooropgestelde norm in de toekomst altijd (even gemakkelijk) behaald wordt, is het 
misschien nuttig meer aandacht te besteden aan het aantal gediplomeerden dat aansluit bij 
Dansliga t.o.v. de niet-gediplomeerden. In 2014 was slechts 27% van de actieve lesgevers 
gediplomeerd. Dit is nog iets minder dan in 2013. In dat jaar was nog 30,62% van de 
aangesloten lesgevers actuele dans gediplomeerd. 
 

 
 

 

Operationele doelstelling 3.2 (SD 3)   
Vanaf eind 2013 scoren 75% van deelnemers aan de bijscholingen standaard- en seniorendans 
minimum 4 op een schaal van 0 tot 5 over 'de algemene tevredenheid van de bijscholing'. 

 
 

Resultaten effectmeting: 
Er werden in 2014 2 bijscholingen dans voor senioren georganiseerd en 4 vormingsdagen voor 
de leraars standaarddansen. 
Volgende items geëvolueerd: Onderwerp van de bijscholingen, de kwaliteit van de docent, het 
aantal bijscholingen op jaarbasis en de spreiding/locatie van de bijscholing. 

Voor de bijscholingen voor gediplomeerden standaarddans scoorden 97% van de 
respondenten scoorden minstens 4 op 5 voor het onderwerp. Iedereen scoorde minstens 4 op 
5 voor de kwaliteit van de docent. Voor het aantal bijscholingen op jaarbasis scoort 87% van 
de deelnemers minstens 4 op 5. Wat de locatie betreft zijn er 72% van de gediplomeerde 
leraars standaarddans tevreden. 
Voor de bijscholingen seniorendans lagen de scores voor onderwerp en docent opvallend 
hoger dan voor de ander 2 items. Iedereen was tevreden met het onderwerp en 96% scoorde 
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minstens 4 op 5 voor de docent. Voor de spreiding werd de norm ook nog ruim behaalden nl. 
86% was daarmee tevreden. Het aantal bijscholingen scoorden merkelijk minder, slechts 58% 
is daarover tevreden. 

 

 
 

Daar er in 2013 nog gebruik gemaakt werd van 2 verschillende bevragingen voor deze 2 
doelgroepen kan er geen vergelijking gemaakt worden tussen de resultaten van dit jaar en die 
van 2014.  
 

Evaluatie: 
Daar er vorig jaar nog gebruik gemaakt werd van 2 verschillende bevragingen voor deze 2 
doelgroepen kan er geen vergelijking gemaakt worden tussen de resultaten van dit jaar en die van 
2014. Voor beide doelgroepen werd de norm bereikt voor het onderwerp en de docent.  

De leraars standaarddans krijgen jaarlijks minimum 4 bijscholingen op vastgestelde data en deze 
zijn daarmee tevreden. Voor seniorendans is men minder tevreden over het aantal bijscholingen. 
Over de spreiding daarentegen zijn de senioren dan weer meer tevreden dan de dansleraars 
standaarddans.  

Bij de planning van de bijscholingen zal hiermee in de toekomst rekening gehouden worden om 
tegemoet te komen aan de behoeften van de deelnemers en zo de vooropgestelde norm te 
behalen. Concreet wil dat zeggen dat er moet gekeken worden naar een mogelijkheid om meer 
bijscholingen te plannen voor seniorendans en te zorgen voor een betere spreiding van de 
studiedagen voor de leraars standaarddans. 

 

(Bijkomende) operationele BO 2.1:doelstelling 3.3 (SD 3) 
In de beleidsperiode 2014-2016 volgt jaarlijks minstens 15% van de aangesloten lesgevers 
actuele dans minstens 2 verschillende bijscholingen georganiseerd door Dansliga per sportjaar. 

Resultaten effectmeting: 
139 lesgevers volgden slechts 1 bijscholing in 2014. Er namen 17 lesgevers deel aan 
minstens 2 bijscholingen. Dit is amper 4%.  
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Evaluatie: 
De norm werd niet gehaald. Dansliga organiseert 1 bijscholing rond klassiek stijlen en 1 
bijscholing rond urban stijlen. Er zijn slechts weinig lesgevers die zich willen en kunnen 
specialiseren in beide stijlen. 15% is misschien hoog gegrepen maar toch zouden de 
lesgevers naar meer dan één bijscholing per jaar moeten gaan, willen ze up to date 
blijven. Er zal naar middelen gezocht worden om dit naar de toekomst toe te kunnen 
waar maken.  

 
Overzicht acties 2014 en relatie met de doelstelling 
 

Acties Link naar 
doelstelling 

Voltooid 
☺ 
Deels 
voltooid 
 
niet voltooid 
 

Resultaten meting 

Minstens 2 
opleidingsmomenten 
voor leraars en 
juryleden i.v.m. 
wedstrijddans/jureren 
(Actie 1) 

SD1 + 
OD1.1 

☺ 

Er werden in 2014 meer dan 2 
opleidingsmomenten voorzien in het kader 
van wedstrijddans: 

Datum Locatie Aantal 
deelnemers 

15/3 Ham 33 (STD) 

11/5 Turnhout 4 (disco) 

31/8 Merelbeke 20 (disco) 

31/8 Merelbeke 23 (street) 

18/10 Puurs 27 (STD) 

26/10 Herentals Niet bekend (STD) 

30/11 Tienen Niet bekend (STD) 

21/12 Antwerpen Niet bekend (STD) 
 

Opleiding instructeur SD1 + 
☺ Reeds voltooid in 2013. 
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B uitbreiden met 
stage module waarbij 
als 
toelatingsvoorwaarde 
wordt gesteld dat de 
jurycursus vooraf 
gevolgd werd.  
(Actie 2) 

OD1.2 

Docententeam 
uitbreiden 
(Actie 3) 

SD2; OD 
2.1 

 

Er werd via verschillende kanalen een 
oproep gelanceerd om het docententeam 
uit te breiden (website, nieuwsbrief, 
tijdschriften,…) Er werden nieuwe 
docenten erkend in 2014 maar er gingen 
anderen “met pensioen”. Daardoor zijn er 
in 2014 minder erkende docenten dan in 
2013, nl 75 in 2014 t.o.v. 79 in 2013  

Meer dan 1 opleiding 
initiator actuele dans  
organiseren 
(Actie 4) 

SD2; OD 
2.1 

☺ 

Er werden 2 opleidingen georganiseerd in 
2014: 
Hoeilaart startte 29/6/2014, 9 deelnemers 
17, waarvan 2 enkel M1 
Kruishoutem startte 28/9/2014, 9 
deelnemers 

Stage of 
voorbereidende 
activiteit voor de 
toelatingsproeven 
organiseren (minstens 
1 activiteit per TP) 
(Actie 5) 

SD2 + 
OD2.1 

 

Er is slechtst 1 voorbereidende stage 
georganiseerd, en 3 toelatingsproeven. 
Datum stage:4-8 augustus 2014 
Locatie: Dworp 
Aantal deelnemers: 14 

Het  vak “specifieke 
voorbereiding voor 
wedstrijddansers” 
toevoegen bij de VTS-
opleiding trainer A 
Standaarddans 

(Actie 6) 

SD 2 + 
OD 2.2 

 

In het screeningsrapport van de 
opleidingen STD werd opgenomen dat dit 
vak vanaf 2016 moet worden 
geïntroduceerd in de opleiding Instructeur 
B STD. 
Datum rapport: 27/8/2014 
OD 2.2. zal worden aangepast 

Kwalitatieve 
bijscholingen 
organiseren die goed 
worden bijgewoond 
door de 
gediplomeerde 
lesgevers 
(Actie 7) 

SD3 + 
OD3.1 

☺ 

Aantal gediplomeerden in 2014= 107 
Aantal aanwezig op bijscholingen= 43 
Percentage = 40% 

Kwalitatieve 
bijscholingen 
organiseren die goed 

SD3 + 
OD3.1 ☺ 

Er werden 9 kwalitatieve  bijscholingen 
georganiseerd. Voor actuele dans werden 
de normen van 20% van de 
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worden bijgewoond 
door de lesgevers 
(Actie 7) 

gediplomeerden en 30% van het totaal 
aantal lesgevers ruim behaald. 
Actuele dans: 

Datum locatie Aantal 
deelnemers 

12/4 Hasselt 30 

11/5 Turnhout 10 

10/8 Aalst 55 

31/8 Merelbeke 41 

11/10 Tongerlo 24 

 
Dans voor senioren: 

Datum locatie Aantal 
deelnemers 

30/3 Turnhout 14 

21/9 Baarle-
Hertog 

22 

 
Standaarddans: 

Datum locatie Aantal 
deelnemers 

18/1 Puurs 33 

15/3 Arendonk 33 

18/10 Evergem 27 

15/11 Schilde 36 
 

Tevredenheidsschaal 
(0 tot 5) opmaken 
voor de bijscholingen 
(Actie 8) 

SD3; OD 
3.2 

☺ Reeds voltooid in 2013 
 

Gediplomeerde IAD 
aanmoedigen om lid te 
worden bij Dansliga 

(Actie 9) 

SD3; OD 3.1 
+ SD2 ☺ In 2014 werd na elke bijscholing, samen 

met de tevredenheidsenquête navraag 
gedaan om aan te sluiten bij Dansliga. 
Waarom wel of niet. 

Na elke bijscholing AD 
de deelnemerslijst 
aanvullen met het 
diploma van de 
deelnemers. 

(Actie 10) 

SD3; OD 3.1 
☺ De aanwezigheidslijsten werden steeds na 

afloop aangevuld met behulp van VOTAS. 
Daar dit erg omslachtig is en de lijsten van 
VOTAS niet helemaal correct blijken, zal 
vanaf 2015 ter plaatse, op elke bijscholing, 
naar het diploma geïnformeerd worden bij 
inschrijving. 

Tevredenheidsschalen 
op elkaar afstemmen 
zodat deze voor de 
verschillende 
doelgroepen gelijk is. 

(Actie 11) 

SD3; OD 3.2 
☺ Sinds maart 2014 wordt voor elke 

bijscholing dezelfde tevredenheidsschaal 
gehanteerd. 
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Goede promotie 
voeren voor de 
bijscholingen zodat er 
meer lesgevers meer 
dan 1 bijscholing per 
jaar volgen 
(Actie 12) 

SD3; OD 3.3 
 De verschillende mogelijke kanalen werden 

gebruikt om promotie te voeren voor de 
bijscholingen. Doch het resultaat  van deze 
actie bracht niet de verwachte resultaten 
mee.  

 
Evaluatie van de acties 

 Voor 2014 werden al de acties van SD1, SD2 en SD3 voltooid of deels voltooid. 
Het docententeam is wel uitgebreid maar door het wegvallen van oude lesgevers hebben we in 
2014 niet zoveel erkende docenten meer als in 2013. Geschikte docenten vinden is niet 
eenvoudig en zal een werkpunt blijven. 
Voorbereidende stage voor elke toelatingsproef is praktisch moeilijk haalbaar, de mogelijkheden 
zullen in 2015 herbekeken worden. 
Het vak “wedstrijdbegeleiding” opnemen in Trainer A-opleidingen was voorzien tegen 2016. 
Door de screenings zal alles uitgevoerd moeten worden in de opleiding IBSTD vanaf 2016. In 
2015 zal het nodige daarvoor ondernomen worden, zodat tegen 2016 deze actie ook voltooid 
kan worden. 
Ondanks de gevoerde promotie waren er in 2014 niet meer lesgevers die meer dan 1 bijscholing 
per jaar volgden. Er moet nagedacht worden over de juiste aanpak. 

 
Conclusies 
 
In 2014 werden meer inspanningen geleverd om de ondersteuning van juryleden en wedstrijddansers te 
bevorderen (SD1). Er werden 5 opleidingsmomenten georganiseerd door Dansliga. Verder zijn er in 
samenwerking met BDSF nog 3 opleidingen kunnen doorgaan waarop onze lesgevers eveneens toegang 
toe hadden. In 2014 werden 11 nieuwe juryleden actuele dans gevormd. 
Om de bestaande VTS-opleidingen aan te passen aan de noden van de cursisten (SD2) werden in 2014 
opnieuw 2 opleidingen IAD georganiseerd en werd opnieuw er een poging gedaan om het 
docententeam uit te breiden. Als gevolg van de screenings zal OD 2.2 aangepast moeten worden. Zo zal 
het vak “wedstrijdbegeleiding” niet bij Trainer A worden opgenomen maar moeten we er werk van 
maken dit in te plannen in de opleiding IBSTD. 
Daarnaast heeft Dansliga in 2014 9 kwalitatieve bijscholingen aangeboden aan haar leraars (SD3). Dit 
voor de verschillende doelgroepen en met verschillende onderwerpen/stijlen. De tevredenheidsenquête 
wees uit dat de inhoud en de docenten steeds in de smaak vallen van de deelnemers. Het aantal 
bijscholingen en de spreiding scoren minder goed. In de toekomst zullen deze 2 items goed moeten 
worden opgevolgd zodat de norm ook voor deze punten kan worden gehaald en we op deze manier nog 
meer tegemoet kunnen komen aan de wensen van de deelnemers. 
De vooropgestelde normen (20% van de gediplomeerden en 30% van al de lesgevers AD) werden ruim 
behaald. Doch er is nog steeds een klein aantal lesgevers die meer dan 1 bijscholing volgden in 2014. Om 
de kwaliteit van de lesgevers te behouden of te verbeteren is opleidingen volgen een noodzaak. We 
moeten er blijven naar streven om een groter aantal lesgevers te motiveren om naar meer dan 1 
bijscholing te gaan. 
Verder is het aantal gediplomeerde lesgevers AD die aansluiten bij Dansliga erg laag ten opzichte van het 
totaal aantal lesgevers AD die een lidmaatschap hebben. Voor standaarddans en dans voor senioren is 
dat eerder omgekeerd nl. meer gediplomeerden dan niet-gediplomeerden zijn aangesloten. Voor AD 
kan dat verwijzen naar het groot aantal ongediplomeerde die actief zijn als dansleraar? Door het aantal 
opleidingen per jaar te verdubbelen en meer promotie te maken bij de afgestudeerde initiators AD kan 
het aantal gediplomeerden AD in de toekomst toenemen. Hieraan zal de nodige aandacht besteed 
moeten worden. 
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Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties 

(Aanpassing) Operationele doelstelling 2.2 (SD2) 
Vanaf 2016 wordt de VTS-opleiding INSTRUCTEUR B STANDAARDDANS (i.p.v. trainer A) uitgebreid 
met het vak “specifieke voorbereiding voor beginnende wedstrijddansers”. 
 
(Actie 6 voor 2015 zal eveneens aangepast worden naar Instructeur B standaarddans) 
 
 
 

Basisopdracht 3.2 
Bijscholingen voor het bestuurlijke en het administratieve kader van de sportfederatie en de 

aangesloten clubs 

 
Operationele doelstelling 

Operationele doelstelling 4.1.(SD4/BO3.2) 
Vanaf 2013 organiseert Dansliga minimum 2 bijscholingen of 1 clubcongres per sportjaar 
die voldoen aan kwaliteitsnormen. 
 

Resultaten effectmeting: 
In 2014 werd een clubcongres georganiseerd en bijkomend ook nog een bijscholing over 
het ledenprogramma. 
Clubcongres 
- 8 februari 2014 
- te Malle 
- Er waren 156 aanwezigen 
Bijscholing 
- 14 september 2014 
- te Malle 
- Er waren 6 clubs aanwezig 

 
Evaluatie: 
De organisatie van het clubcongres en een bijscholing werd gerealiseerd in 2014. 
 

 

Operationele doelstelling 4.2. (SD4/BO3.2) 
Vanaf eind 2013 scoren 80% van de deelnemers minimum 3 op een schaal van 0 tot 4 over 
de ‘algemene tevredenheid van het opleidingsaanbod’. 

 
Resultaten effectmeting: 
Voor zowel het clubcongres als de bijscholing werden evaluatieformulieren opgesteld. 
Deze werden nog niet via een ‘online vragenlijst’ gedaan. 
De algemene tevredenheid werd bevraagd op een schaal van 0 tot 4.  (slecht  zeer 
goed). Voor beide opleidingsdagen werden enkel resultaten van 3 (goed) en 4 (zeer 
goed) genoteerd. 
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Evaluatie: 
Voor zowel het clubcongres als voor de bijscholing geven de deelnemers een score van 
3 of 4 wat betreft algemene tevredenheid. De doelstelling dat minstens 80% van de 
deelnemers minimum een score van 3 op 4 geeft is dus zeker bereikt. 
Naast de algemene beoordeling werd er ook per workshop een bevraging gedaan. 
De docenten hebben de resultaten van deze bevraging ontvangen.  
 

 
Overzicht acties 2014 en relatie met de doelstelling 
 

Acties Link naar 
doelstelling 

Voltooid 
☺ 
Deels 
voltooid 
 
niet voltooid 
 

Resultaten meting 

Organiseren clubcongres – 2 jaarlijks 
-interessante thema’s zoeken 
-locatie zoeken 
-docenten zoeken 
-promotie bijscholingen 
 (Actie 2) 

SD4; OD4.1 
– OD4.2 

☺ 

Clubcongres vond 
plaats op 8 mei te 
Malle. Deelnemers 
hadden een keuze uit 7 
workshops. 
De docenten werden 
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gezocht en de 
promotie is verlopen 
via 
website en 
nieuwsflash. Er waren 
156 aanwezigen. 

Evaluatie bijscholingen en clubcongres 
-opstellen evaluatieformulier of online-
evaluatie bij elke bijscholing 
- verwerking na elke bijscholing 
- algemene evaluatie na bijscholing per 
sportjaar : OD4.1. aantal 
bijscholingen/clubcongres meten 
OD4.2. tevredenheid meten 
 (Actie 3) 

SD 4; OD4.1 
– OD4.2 

☺ 

Zowel voor het 
clubcongres als voor de 
bijscholing 
ledenprogramma die in 
september plaats 
vonden werden 
evaluatieformulieren 
opgesteld. 
Het aantal 
bijscholingen is 
gemeten en de 
tevredenheid. 

 
 
  Evaluatie van de acties 
  De acties die gepland waren voor 2014 zijn voltooid. 
 
Conclusies 
Het concept van het tweejaarlijks clubcongres is zeer goed. Er is steeds een groot aantal aanwezigen. 
Clubs kunnen deelnemen met verschillende bestuursleden en zich zo verdelen over verschillende 
workshops. Andere bijscholingen die georganiseerd worden scoren goed wat betreft tevredenheid maar 
kennen meestal een kleiner aantal deelnemers. Naast de bijscholingen die Dansliga organiseert is er nog 
het aanbod van het dynamoproject. Ook de ‘dag van de sportclubbestuurder’, georganiseerd door 
Dynamoproject, wordt door Dansliga gepromoot. 
We kunnen besluiten dat de clubbestuurders voldoende aanbod hebben wat betreft bijscholing dat zij 
de goede beoordeling geven aan de georganiseerde bijscholingen door Dansliga. 
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Basisopdracht 4: 
Begeleiding van de aangesloten clubs en informatieopdracht uitvoeren 

 

Strategische doelstelling 1 (SD1)  
Tegen 2016 is de kwaliteitswerking van de federatie geoptimaliseerd. 

 
Meetplan  
 
Indicator(en) Kwaliteitswerking optimaliseren 

Definitie indicator Kwaliteitswerking optimaliseren/verbeteren :  
-nog meer clubs die deelnemen aan kwaliteitslabel/aandacht 
  hebben voor kwaliteit binnen hun werking. 
-project evalueren en aanpassen waar nodig  
-gebruiksvriendelijk en bruikbaar maken 

Meetnorm Verbetering van de kwaliteitswerking 

Meetbron(nen) Vergelijking kwaliteitslabel 2012 – kwaliteitslabel 2016 

Meetwijze Kijken of er verbetering is in het project 

Meetfrequentie 1 keer 

Meetmoment(en) 2016 

Meeteigenaar/meetbewaker Evi 

 
Resultaten effectmeting: 
nvt, pas tegen 2016 

 
Evaluatie: 
nvt, pas tegen 2016 
 

Strategische doelstelling 2 (SD2) 
In de periode 2013-2016 wordt de sporttechnische informatie voor de lesgevers uitgebreid. 
 

Resultaten effectmeting: 
Onderstaande tabellen geven een overzicht van welke informatie er ter beschikking gesteld is 
per jaar. Er werd een onderscheid gemaakt tussen foto’s, links, muziek, teksten en video’s. 
Daarnaast werd er een aparte telling gedaan voor actuele dans en standaard dans 
 

telling actuele dans 
 

telling standaard dans 

periode soort hoeveelheid 
 

periode soort hoeveelheid 

jan-13 foto's 0 
 

jan-13 foto's 0 

mrt-14 foto's 1 
 

mrt-14 foto's 2 

mrt-15 foto's 1 
 

mrt-15 foto's 3 

verschil tov vorig jaar 0 
 

verschil tov vorig jaar 1 

       jan-13 links 0 
 

jan-13 links 1 

mrt-14 links 4 
 

mrt-14 links 3 

mrt-15 links 4 
 

mrt-15 links 3 

verschil tov vorig jaar 0 
 

verschil tov vorig jaar 0 
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jan-13 muziek 8 
 

jan-13 muziek 2 

mrt-14 muziek 11 
 

mrt-14 muziek 3 

mrt-15 muziek 19 
 

mrt-15 muziek 6 

verschil tov vorig jaar 8 
 

verschil tov vorig jaar 3 

       

       jan-13 teksten 1 
 

jan-13 teksten 8 

mrt-14 teksten 4 
 

mrt-14 teksten 34 

mrt-15 teksten 4 
 

mrt-15 teksten 37 

verschil tov vorig jaar 0 
 

verschil tov vorig jaar 3 

       

       jan-13 Video's 52 
 

jan-13 Video's 51 

mrt-14 Video's 83 
 

mrt-14 Video's 81 

mrt-15 Video's 89 
 

mrt-15 Video's 135 

verschil tov vorig jaar 6 
 

verschil tov vorig jaar 54 

 
Om een volledig overzicht te hebben is er ook een totale telling opgemaakt. 

 

Totaal actuele dans en standaard dans 

periode soort hoeveelheid 

jan-13 foto's 0 

mrt-14 foto's 3 

mrt-15 foto's 4 

verschil tov vorig jaar 1 

   jan-13 links 1 

mrt-14 links 7 

mrt-15 links 7 

verschil tov vorig jaar 0 

     

 jan-13 muziek 10 

mrt-14 muziek 14 

mrt-15 muziek 25 

verschil tov vorig jaar 11 

   

   jan-13 teksten 9 

mrt-14 teksten 38 

mrt-15 teksten 41 

verschil tov vorig jaar 3 

   

   jan-13 Video's 103 
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mrt-14 Video's 164 

mrt-15 Video's 224 

verschil tov vorig jaar 60 

 

 
 

Evaluatie: 
Er is heel wat nieuwe sporttechnische info beschikbaar. Vooral video’s en teksten doen het goed. 
We merken dat er meer inbreng is bij standaarddans omdat hier een actieve commissie achter zit. 
Bij actuele dans is het vaak moeilijk om de ‘juiste’ documentatie te vinden aangezien er minder 
richtlijnen zijn. 

 

Strategische doelstelling (SD3): 
Vanaf 2016 kunnen clubbesturen alle nodige informatie van het vademecum via de Dansliga-
website downloaden. (omvat BO 4.3. + BO 4.4.) 

 
Resultaten effectmeting:  
nvt, pas tegen 2016 

Evaluatie:  
nvt, pas tegen 2016 

 
 

Strategische doelstelling 4 (SD4) : 
In de beleidsperiode 2013-2016 geeft Dansliga informatie aan de dansclubs/-scholen, hun leden en lesgevers via tijdschriften en digitale kanalen (SD4). 

 
Resultaten effectmeting: 
Informatieverstrekking gebeurde via verschillende kanalen: 
*tijdschriften die in 2014 gepubliceerd werden : 
Swing: 4 keer verschenen in maanden februari – mei – augustus – november . 
Just4You: 4 keer verschenen in de maanden maart – juni – september – december . 

226

301

2014 2015

Totaal beschikbare sporttechnische info
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*nieuwsflashes werden digitaal verstuurd aan : 
Leden : in januari, april, juli, augustus, september, oktober, december 
Dansleraars Standaard/Latin: 3 jaarlijks 
Lesgevers Actuele dans : 2 jaarlijks 
Clubs/scholen : april, mei, juni (2), juli, augustus, september, oktober (2), december (2)  

*Informatieverstrekking gebeurde ook via website – facebook – twitter – mailings 

Evaluatie: 
Clubs, leden en lesgevers worden geïnformeerd via tijdschriften en digitale kanalen, zoals website, facebook, twitter en digitale nieuwsflashes. 
Voor 2014 is de doelstelling bereikt. 

 
 

Strategische doelstelling 5 (SD 5): 
Tegen 2016 voldoet de communicatie van Dansliga aan het nieuwe communicatieplan. 

 
Resultaten effectmeting:  
nvt, is pas tegen 2016 

Evaluatie:  
nvt, is pas tegen 2016 

 
 
 

Basisopdracht 4.bgl 1 
Begeleiding inzake kwaliteitszorg 

 
 

Operationele doelstelling 1.1. (SD1/BO4.bgl 1.) 
Vanaf 2014 is het kwaliteitslabel 2012 geëvalueerd en aangepast.  
 
Meetplan 
 

Indicator(en) Kwaliteitslabel 2012 evalueren en bijsturen 

Definitie indicator - Evaluatie : score clubs per categorie evalueren 
- Project kwaliteitszorg wordt aangepast zodat elke club op 
elke moment kan deelnemen aan het project en het label 
kan behalen. 

Meetnorm Puntenscore en categorieën zijn aangepast 

Meetbron(nen) Evaluatieverslag + handleiding ‘kwaliteitslabel’ 

Meetwijze Wijzigingen/aanpassingen in kwaliteitslabel 2012 

Meetfrequentie 1 keer 

Meetmoment(en) 2014 

Meeteigenaar/meetbewaker Evi  

 
Resultaten effectmeting:  
In 2014 werd bekeken welke categorieën moeten aangepast worden. Er werd gestart met het 
maken van een kant-en-klaar werkinstrument dat de clubs/scholen kunnen invullen op elk 
moment.  
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Evaluatie:  
De uitwerking van het aangepaste kwaliteitslabel werd gestart. Op dit moment is het 
werkdocument voor de clubs nog niet helemaal klaar maar het zal kunnen gebruikt worden 
door de clubs in 2015.. 

 

Operationele doelstelling 1.2. (SD1/BO4.bgl 1.) 
Tegen 2016 scoren 60% van de clubs minimum dezelfde score of meer op het 
kwaliteitslabel in vergelijking met de nulmeting in 2012. 
 

Resultaten effectmeting: 
nvt, pas tegen 2016 

 
Evaluatie: 
nvt, pas tegen 2016 

 
 

Overzicht acties 2014 en relatie met de doelstelling 
 

Actie 3 _ bis (nieuw) Kwaliteitslabel herwerken zodat nieuw aangesloten clubs 
ook kunnen deelnemen aan het project.  

Doelstelling SD1; OD1.1 

Meetinstrument/Meetmethode Kwaliteitslabel 2012 + Kwaliteitslabel2013_2016 

norm/indicator Scoreformulier  / label behaald 

Wie Evi 

Timing 2013-2014 

 

Acties Link naar 
doelstelling 

Voltooid 
☺ 
Deels 
voltooid 
 
niet voltooid 
 

Resultaten meting 

Kwaliteitslabel herwerken zodat nieuw 
aangesloten clubs ook kunnen 
deelnemen aan het project.  

 (Actie 3_bis) 

SD1; OD1.1 

 
 
 

Herwerking 
kwaliteitslabel is 
gestart maar nog niet 
helemaal 
gebruiksklaar voor de 
clubs. 
 

 
 

Conclusies 
Het blijft belangrijk om de nodige aandacht te besteden aan de kwaliteitswerking binnen de 
Dansligaclubs/-scholen. Toch willen we de aangesloten clubs en scholen niet te veel administratief 
belasten. 
Er wordt afgezien van het eerste idee (zie rapportering 2013) om kwaliteitsproject te koppelen aan 
jeugdsportproject gezien dat niet haalbaar is. 



Rapportering 2014 

Dansliga Sportfederatie vzw Pagina 37 

Het kwaliteitsproject wordt aangepast naar een online-vragenlijst die men op een tijdstip naar eigen 
voorkeur kan invullen om al dan niet het label ‘kwaliteitsvolle Dansclub/-school’ te behalen. 
 
 
 

Basisopdracht 4.bgl 2 
Begeleiding inzake sporttechnische werking 

 
 

Operationele doelstelling 2.1 (SD2/BO4.bgl 2.) 
Vanaf 2013 is de nieuwe website voor de leraren met sporttechnische informatie 
operationeel. 
 

Resultaten effectmeting: 
De website is operationeel. Alle aangesloten lesgevers hebben toegang tot de website. 

Evaluatie: 
De website is operationeel en wordt gebruikt door zowel lesgevers actuele dans als 
standaarddans. Er wordt regelmatig nieuwe informatie toegevoegd. 

 

Operationele doelstelling 2.2 (SD2/BO4.bgl 2.) 
Vanaf 2016 zijn er drie certificaten (disco – street – basis) beschikbaar voor clubs. 
 

Resultaten effectmeting: 
 Nvt, pas meten in 2016 

 
 

Evaluatie: 
 2 studenten van de Hogeschool (VIVES Torhout) zouden dit mee uitwerken. Voor één 

studente is dat erg tegengevallen. De student die dit voor streetdance zou afhandelen is 
nog bezig. Aan zijn eindwerk rond leerlijnen en danstesten. Resultaten zijn normaal 
beschikbaar vanaf juni 2015. 

 

Overzicht acties 2014 en relatie met de doelstelling 
 

Acties link naar 
doelstelling 

Voltooid ☺ 
Deels 
voltooid  
niet voltooid  

Resultaten 
meting 

Sporttechnische info 
verzamelen en 
bundelen 
(Actie 2) 

SD2; OD2.1 

☺ 
Alles is verzameld. 

Sporttechnische info 
op website voor 
lesgevers plaatsen 
(Actie 3) 

SD2; OD2.1 

☺ 
Alles wat verzameld is 
staat op de 
lesgeverswebsite. 
 

Inbreng lesgevers  
 

SD2; OD2.1 
 Veel inbreng van 

lerarencommissie, 
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(Actie 4) 
 

maar weinig van 
jeugdcommissie 
of deelnemers. 

 
 

Evaluatie van de acties 

Er werd heel wat sporttechnische info verzameld, maar de inbreng komt vooral van de 
leraren. De inbreng van de jeugd komt vooral van het secretariaat zelf. Dit komt 
hoogstwaarschijnlijk omdat de jeugd nog niet goed op de hoogte is van de 
lesgeverswebsite. 

 

Conclusies 
Het promoten van de lesgeverswebsite blijft noodzakelijk zodat deelnemers van bijscholingen 
zelf meer sporttechnische info gaan inbrengen. 
 
 
 

Basisopdracht 4.bgl 3 
Begeleiding inzake bestuurs- en administratieve werking 

 

Operationele doelstelling 3.1 (SD3/ BO4.bgl 3.) 
Vanaf 2015 beschikt Dansliga over een aangepast online-vademecum ‘administratieve 
werking van de clubs/scholen’. 

 
Resultaten effectmeting: 
nvt, pas tegen 2015 

 
Evaluatie: 
nvt, pas tegen 2015 

 
 

Overzicht acties 2014 en relatie met de doelstelling 
 

Acties link naar 
doelstelling 

Voltooid 
☺ 
Deels 
voltooid  
niet voltooid 
 

Resultaten 
meting 

Vademecum2006/2009 
aanpassen + bijkomende 
informatie verzamelen 
(wetgeving/verzekering). 
(Actie 1) 

SD3; OD 3.1 

 
 

Er werd al info 
opgezocht en 
gebundeld, maar de 
actie loopt nog. De 
doelstelling moet 
pas gerealiseerd zijn 
in 2015. 
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Informatie over 
subsidiekanalen 
verzamelen + 
gebruiksvriendelijk maken 
voor clubs. 
(Actie 2) 
 

SD3; OD 3.1  

 
 

Er werden al 
subsidiekanalen 
gezocht. Maar 
hier moet nog 
aan verder 
gewerkt 
worden. 

 
Evaluatie van de acties 
De uitwerking van verschillende werkdocumenten werd gestart. Sommige documenten zijn 
opgemaakt, aan andere wordt nog gewerkt. Op dit moment zijn de documenten nog niet 
opgenomen in het vademecum, maar dat zal kunnen gebeuren in 2015 

 

Conclusies 
De uitwerking van het bundelen van informatie over administratieve ondersteuning voor clubs/scholen 
is gestart. In 2015 zullen de bestaande documenten worden opgenomen in het vademecum en zal er 
verder gewerkt worden aan nieuwe documenten. 
 

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties 
nvt 
 
 

Basisopdracht 4.bgl 4 
Begeleiding inzake sportpromotionele werking 

 

Operationele doelstelling 3.4 (SD3/ BO4.bgl 4.) 
Tegen 2015 is het aanbod aan promotionele ondersteuning voor de dansclubs/-scholen 
opgenomen in het vademecum (zie BO 3.3) 

 
Resultaten effectmeting:  
In 2013 werd bekeken welke info over sportpromotionele ondersteuning in het vademecum 
moet komen. Er werd gestart met het maken van kant-en-klare werkinstrumenten. 

Evaluatie:  
De uitwerking van verschillende werkdocumenten werd gestart. Sommige documenten zijn 
opgemaakt, aan andere wordt nog gewerkt. Op dit moment zijn de documenten nog niet 
opgenomen in het vademecum, maar dat zal kunnen gebeuren in 2015. 

 
 

Overzicht acties 2014 en relatie met de doelstelling 
 

Acties Link naar 
doelstelling 

Voltooid 
☺ 
Deels 
voltooid 
 
niet voltooid 
 

Resultaten meting 

Kant-en-klare SD3/OD3.4  Er werd al info 
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werkinstrumenten maken 
- informatie opzoeken en 
bundelen 
 
 
 
 
 
- onderwerpen: perslijst, hoe 
persbericht opstellen, firma’s 
voor drukwerk, wat moet er 
op affiche staan, draaiboek: 
organiseren show/initiatie op 
school/…, waar kan je 
bijscholingen volgen over: 
promotie/sponsoring/website 
maken/affiche maken/…, 
websites waar je 
clubactiviteiten gratis kan 
promoten, … 
(Actie 1) 
 
Aanbod aan promotionele 
ondersteuning opnemen in 
vademecum 
(Actie 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SD3/OD3.4 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

opgezocht en 
gebundeld, maar dat is 
een blijvende actie, 
omdat er over steeds 
nieuwe onderwerpen 
informatie kan gezocht 
worden. 
 
Er werden al 
onderwerpen gekozen 
en uitgewerkt, maar 
aan andere wordt nog 
gewerkt. De lijst is ook 
niet beperkt en kan dus 
steeds aangevuld 
worden met nieuwe 
ideeën. 
 
 
 
De documenten zijn 
nog niet opgenomen in 
het vademecum. Dat 
zal in 2015 kunnen 
gebeuren. 

 

Conclusies 
De uitwerking van kant-en-klare werkinstrumenten voor promotionele ondersteuning is gestart. In 2015 
zullen de bestaande documenten worden opgenomen in het vademecum en zal er verder gewerkt 
worden aan nieuwe documenten. 

 

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties 
De werkinstrumenten zijn in 2014 nog niet kunnen opgenomen worden in het vademecum. Dat zal in 
2015 kunnen gebeuren. 
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Basisopdracht 4.inf 1 

Informatieverstrekking met betrekking tot het eigen beleid en de eigen organisatie aan de sportclubs 
en hun aangesloten leden 

 
 

Operationele doelstelling 1.1. (SD1/BO4.inf 1.) 
In deze beleidsperiode blijft Dansliga 4x per jaar de tijdschriften  Swing en Just4you  
uitgeven. 

Resultaten effectmeting: 

Grafiek 1 : Lijst abonnees – aantal tijdschriften Swing per uitgave 

 
 

Opmerking  : leden sluiten aan per sportjaar (1 september – 31 augustus) , aantal abonnees is 
minder in november dan in augustus. 

 
Grafiek 2 : Lijst abonnees – aantal tijdschriften Just4you per uitgave 
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Opmerking  : leden sluiten aan per sportjaar (1 september – 31 augustus). Voor de zending 
van september nemen we echter de adressen van de leden van het afgelopen sportjaar. 
Begin september zijn er immers nog maar heel weinig dansers lid gemaakt. 

Evaluatie:  
De doelstelling is bereikt: zowel het tijdschrift Swing als Just4You is 4x verschenen in 2014. 

 
Overzicht acties 2014 en relatie met de doelstelling 
 
Acties link naar 

doelstelling 
Voltooid ☺ 
Deels 
voltooid  
niet voltooid  

Resultaten 
meting 

Tijdschrift Swing verschijnt 
4*/jaar telkens rond de 25e van 
de maanden februari-mei-
augustus-november 
- Teksten verzamelen 
- Samenstelling tijdschrift naar 

drukker + drukproeven 
controleren 

- Verzendingslijsten maken 
(Actie 1) 

 
SD 4; OD 4.1. 

☺ 
 

Verschenen 
tijdschriften 
in 2014 : 
Swing 44 
Swing 45 
Swing 46  
Swing 47 
 

Tijdschrift Just4you verschijnt 
4*/jaar telkens rond de 15e van 
de maanden maart-juni-
september-december 
- Teksten verzamelen 
- Samenstelling tijdschrift naar 

drukker + drukproeven 
controleren 

- Verzendingslijsten maken 
(Actie 2) 

 
SD 4; OD 4.1. 

☺ 
 

Verschenen 
tijdschriften 
in 2014 : 
Just4you 50 
Just4you 51  
Just4you 52  
Just4you 53 

 

Conclusies 
Informatieverstrekking met betrekking tot het eigen beleid en de eigen organisatie aan de sportclubs 
en aangesloten leden gebeurt door onze 2 tijdschriften Swing en Just4you. De vooropgestelde 
doestelling voor die basisopdracht is gerealiseerd voor het jaar 2014. De tijdschriften worden 
verzonden aan alle leden, clubs/scholen, lesgevers, VIPS.  
Ondertussen wordt er ook veelvuldig gebruik gemaakt van andere kanalen : website, facebook, 
twitter en mailings. 

 

Operationele doelstelling 1.2. (SD1+SD2 / BO4.inf 1+2) 
Vanaf 2015 gebruiken alle medewerkers van Dansliga het communicatieplan voor 
informatieverstrekking met betrekking tot eigen beleid en organisatie van de sportclubs en 
leden. 
 (uitwerking zie BO 4. Inf.2) 
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Basisopdracht 4.inf 2 
Maatregelen om alle interne en externe communicatie te verbeteren 

 

Operationele doelstelling 5.1 (SD 5 / BO 4.inf.2) 
Vanaf 2013 heeft Dansliga een online activiteitenkalender die voor iedereen toegankelijk is. 

 
Resultaten effectmeting:  
Dansliga heeft via google een online activiteitenkalender gemaakt die voor iedereen 
toegankelijk is. Als je op een activiteit klikt, krijg je meer informatie (vb. doorverwijzing naar 
pagina op www.dansliga.be). Dansliga houdt die wekelijks up-to-date. 

Evaluatie:  
Doelstelling is bereikt. 

 
 

Operationele doelstelling 5.2 (SD5 / BO 4.inf.2) 
Vanaf 2015 gebruiken alle medewerkers van Dansliga het communicatieplan voor alle 
interne en externe communicatie. 

 
Resultaten effectmeting:  
Het communicatieplan voor 2015 is opgesteld: de jaarlijks terugkomende communicatieacties 
van alle medewerkers zijn gebundeld in een algemeen communicatieplan en op basis daarvan 
is een specifiek plan opgesteld voor 2015, met daarin de specifieke acties gepland voor 2015. 
Voor grote communicatiecampagnes (zoals de naamsverandering van onze federatie in 2015) 
zullen aparte communicatieplannen worden opgesteld. 

Evaluatie:  
In 2014 is een algemeen communicatieplan opgesteld dat als basis kan dienen voor de 
communicatieplannen van elk jaar. Ook is er een specifiek communicatieplan voor 2015 
opgesteld en uitgewerkt. In 2015 moet dat document een werkinstrument worden. 
 

Overzicht acties 2014 en relatie met de doelstelling 
 

Acties Link naar 
doelstelling 

Voltooid 
☺ 
Deels 
voltooid 
 
niet voltooid 
 

Resultaten meting 

Activiteiten toevoegen 
op online kalender 
(Actie 2) 

SD5; OD 5.1 

☺ 

Elke vrijdag kijkt medewerker 
dat na en voegt nieuwe 
activiteiten toe + doet 
aanpassingen bij wijzigingen 
in activiteiten. 

Communicatieplan 
opstellen 
- Alle medewerkers 
maken overzicht van 
huidige communicatie 

SD 5; OD 
5.2; OD 5.2 

☺ 

Communicatieacties van alle 
medewerkers zijn gebundeld 
in 1 overzicht, dat de basis is 
voor specifieke 
communicatieplannen van 

http://www.dansliga.be/
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- Bundelen in één 
communicatieplan (in 
de mate van het 
mogelijke – het moet 
praktisch werkbaar zijn) 
(Actie 3) 

elk jaar. Het specifieke 
communicatieplan van 2015 
is ook opgesteld. 

 

Conclusies 
Dansliga is goed op weg om het communicatieplan tegen 2016 op punt te hebben zodat alle interne en 
externe communicatie nog beter verloopt dan nu. 

 

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties 
nvt 
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Basisopdracht 5: 
Promoten van de eigen sporttak 

 
 

Strategische doelstelling 1 (SD1) 
In de beleidsperiode 2013-2016 ondersteunt en organiseert Dansliga Vlaamse en regionale 
activiteiten. 

 
Resultaten effectmeting: 
• Ondersteuning: Dansliga organiseert de activiteit niet zelf, maar biedt hulp aan de 

organisator 
- Dansliga was aanwezig op verschillende evenementen in Vlaanderen (zie operationele 

doelstelling 1.2). 
- Dansliga heeft veel aanvragen voor lesgevers ontvangen, van verschillende 

organisatoren (vb. sportdag op school, workshop, sportdienst, verenigingen,…). 
Dansliga heeft de zoekertjes op de website voor onze aangesloten lesgevers geplaatst. 
Geïnteresseerde lesgevers konden zelf contact opnemen met de organisatoren. 

- Dansliga heeft oproepen voor dansers verspreid (vb. voor videoclips, kortfilms, 
reportages, flashmobs, demonstraties,…). Geïnteresseerde dansers konden zelf contact 
opnemen met de organisatoren. 

- Activiteiten van dansligaclubs/-scholen werden bekend gemaakt via www.dansliga.be – 
clubnieuws en www.facebook.com/dansliga indien de club dat aanvraagt. 

- Samenwerking/contacten met andere organisaties die “dans” aanbieden: Time To 
Dance, Twirling Federatie, Danspunt, BDSF, Buldo, Belgische Rolstoeldans Federatie, 
Recreas vzw, Partyrobics, Bokwa. 

• Organisatie: Dansliga is zelf de organisator van de activiteit 
- Zie operationele doelstelling 1.1 

• Algemene promotie van activiteiten: via facebookpagina en websites, persberichten, flyers & 
affiches (zowel digitaal als op papier), via FO jeugdsport,… 

Evaluatie: 
Doelstelling voor 2014 werd behaald: In 2014 heeft Dansliga Vlaamse en regionale activiteiten 
ondersteund en georganiseerd, en dat op verschillende manieren. Dansliga stimuleert ook de 
aangesloten dansclubs/-scholen, lesgevers en dansers om promotie te voeren via verschillende 
kanalen en zo de danssport bekend te maken. Het promoten van de danssport blijft immers zeer 
belangrijk. 

 

Operationele doelstelling 1.1 (SD 1) 
Elk jaar organiseert Dansliga min. 1 Vlaamse dansactiviteit voor leden en niet-leden. 

 
Resultaten effectmeting: 

• Op 11 november 2014 heeft Dansliga de jaarlijkse dansdag georganiseerd. Die ging door te 
Gent. De dansdag is een actieve dag met verschillende workshops en een show, voor alle 
leeftijden en niveaus, zowel leden als niet-leden. Aantal deelnemers: 341. Aantal extra tickets 
show: 12. 

• In 2014 heeft Dansliga verschillende danskampen georganiseerd. Die zijn toegankelijk voor 
leden en niet-leden.  

- Internaatskampen: zie facultatieve opdracht 2 voor meer info. 
- Externaatskampen:  

▪ Blankenberge 3-5 maart 2014: 23 deelnemers 
▪ Bocholt 7-9 april 2014: 49 deelnemers 

http://www.dansliga.be/
http://www.facebook.com/dansliga


Rapportering 2014 

Dansliga Sportfederatie vzw Pagina 46 

▪ Bocholt 25-28 augustus 2014: 41 deelnemers 
▪ Turnhout 27-29 oktober 2014: 71 deelnemers 
▪ Leuven 26-28 december 2014: 34 deelnemers 

 

• In 2014 heeft Dansliga breakdancewedstrijden georganiseerd, die toegankelijk waren voor 
leden en niet-leden: zie basisopdracht 1 voor meer info. 

Evaluatie: 
In 2014 heeft Dansliga de doelstelling behaald. Dansliga heeft verschillende activiteiten 
georganiseerd voor leden en niet-leden en zal dat blijven doen. 

 

Operationele doelstelling 1.2 (SD 1) 
 Elk jaar is Dansliga (of haar clubs/scholen/lesgevers) aanwezig met dansinitiaties op minimum  
    1 evenement per Vlaamse provincie. 

 
Resultaten effectmeting: 
Dansliga (of haar clubs/scholen/lesgevers) was aanwezig met dansinitiaties op verschillende 
evenementen verspreid in Vlaanderen 

• Vlaams-Brabant: 7 

• Oost-Vlaanderen: 3 

• West-Vlaanderen: 9 

• Antwerpen: 4 

• Limburg: 0  

 
Evaluatie: 
De doelstelling werd net niet behaald. Dansliga probeert op zo veel mogelijk evenementen 
aanwezig te zijn, maar moet soms “nee” zeggen omdat we over onvoldoende kandidaten 
beschikken. De prijs van wat dansscholen aan docenten betalen als uurprijs is te concurentiëel 
met de barema’s van Bloso om docenten dans uit te betalen. 
 

Strategische doelstelling 2 (SD2)  
Tegen het einde van de beleidsperiode wil Dansliga breakdance als topsport kenbaar maken bij het 
grote publiek door meer toeschouwer op de activiteiten te krijgen en meer in de media te 
verschijnen.  

 
Resultaten effectmeting: 
In 2014 heeft breakdance weer een erkenning gekregen bij topsport Vlaanderen en 
werd Unbreakable uitgezonden op het Journaal en VTM nieuws + een samenvatting 
op ATV en live uitzending op STUBRU van 13u tot 19u. Er zijn in totaal evenveel media 
items gehaald als in 2013. 
 
Evaluatie: 
Het is positief dat onze grootste breakdance activiteiten in 2014 nog hebben kunnen 
plaatsvinden, want vooral met deze activiteiten maken we breakdance bekend bij het grote 
publiek. Media items halen blijft zeer onvoorspelbaar, maar we zijn tevreden als dit aantal 
stabiel blijft. De interesse blijft hoog voor breakdance. 
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Operationele doelstelling 2.1 (SD 2)  
Elk jaar zal Dansliga meer toeschouwers op de breakdance activiteiten en bestaande of 
nieuwe media items halen. 

 
Resultaten effectmeting: 
Zie SD2 

Evaluatie: 
Zie SD2 

 

Overzicht acties 2013 en relatie met de doelstelling 
 

Acties Link naar 
doelstelling 

Voltooid 
☺ 
Deels 
voltooid 
 
niet voltooid 
 

Resultaten meting 

Dansdag organiseren 
a.d.h.v. draaiboek met o.a.: 
- Locatie / lesgevers / 

dansers voor show / 
sponsors / vrijwilligers 
zoeken 

- Promotie voeren 
- Inschrijvingen / 

betalingen verwerken 
- Materiaal voorzien 
(Actie 1) 

SD1; OD1.1 

☺ 

Dansdag werd met 
succes georganiseerd 
a.d.h.v. draaiboek. 

Van zodra Dansliga info van 
organisator evenement 
ontvangt 
- Clubs/scholen/lesgevers 

vragen wie interesse 
heeft om dansstand te 
voorzien 

- Promotiemateriaal 
Dansliga voorzien 

- Materiaal aanvragen 
- Briefen van 

lesgevers/clubs 
- Contracten maken 
- Promotie voeren 
- … 
(Actie 2) 

SD1; OD1.2 

☺ 

Dansliga heeft voor 
verschillende 
evenementen lesgevers 
gezocht en alle nodige 
taken hieromtrent 
vervuld. 

wedstrijd organiseren waar de 
media belangstelling in zou 

SD2; OD2.1 
☺ Er zijn meerdere 

wedstrijden 
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kunnen tonen 

(Actie 3) 
georganiseerd die de 
media hebben gehaald. 

 

Conclusies 
Dansliga heeft zich in beleidsplan 2013-2016 vooral gericht op de actieve promotie van dans via 
activiteiten en initiaties om de mensen letterlijk aan het dansen te krijgen. Daarnaast moet Dansliga oog 
blijven hebben voor de andere vormen van promotie, wat in 2014 gelukt is. 
Dansliga is goed bezig om dans te promoten op verschillende manieren: actief via activiteiten en 
initiaties van verschillende organisaties (Dansliga, clubs/-scholen, externen, partners,…) en via alle 
mogelijke communicatiekanalen (websites, drukwerk, media, persberichten, mails,…). De werkwijze zal 
behouden blijven, en eventueel uitgebreid waar mogelijk. 

 

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties 
nvt 
 
 
 
 


