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Danssport Vlaanderen 
RAPPORTERING 2017  

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 2017 96,26 98,15 84,76 66,22 

Tevredenheidspercentage bijscholingen actuele dans: 

 onderwerp kwaliteit docent aantal bijscholingen locatie spreiding 

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

Gemiddelde 2017 83,37 100 48,78 65,62 

Tevredenheidspercentage bijscholingen seniorendans: 

 onderwerp kwaliteit docent aantal bijscholingen locatie spreiding 

Gemiddelde Beleidsperiode 2013-2016 96,25 98,67 56,67 66,67 

Gemiddelde 2017 90,28 100 61,11 63,89 

Conclusie: 

Het gemiddelde percentage met score voor 4 op 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 loopt in 2017 gelijkaardig met de vorige beleidsperiode.  

De georganiseerde bijscholingen scoren zeer goed voor het behandelde ‘onderwerp’ en de ‘docenten’. 

De ‘spreiding’ en ‘aantal bijscholingen’ scoren tussen 49% en 66%, en zijn dus blijvende 

aandachtspunten voor de bijscholingen. 

A0001: Jaarlijks minstens 3 sporttechnische bijscholingen/workshops organiseren, in samenwerking met 

andere organisaties (clubs, federaties, …) om aan de vraag naar betere geografische spreiding  en aantal 

bijscholingen tegemoet te komen. 
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In 2017 werden er 7 bijscholingen georganiseerd. De bijscholingen werden verspreid over de 

verschillende Vlaamse provincies. 

A0002: Jaarlijks één thema/onderwerp extra aandacht belichten door parallelsessies te organiseren in 

meerdere provincies. 

In 2017 werd het thema disco dance georganiseerd. In 2018 werd het beleid aangepast en zullen de 

parallelsessies niet meer georganiseerd worden. Er werd besloten om meer in te zetten op de 

bijscholingen georganiseerd door de clubs (A0001). 

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

In 2017 organiseerde Danssport Vlaanderen 2 bijscholingen lijndans.  

• 5/02/2017: bijscholing lijndans & country line dance in Vlimmeren 

• 16/09/2017: bijscholing lijndans & gemeenschapsdansen in Mol 

A0005: Alle sporttechnische stages, voorafgaand aan een opleiding, openstellen voor iedereen, als extra 

bijscholing. 

In 2017 organiseerde Danssport Vlaanderen 1 technische stage als voorbereiding op de opleiding 

initiator jazzdans. Er waren 10 deelnemers (zie danskampen). 

A0006: Na elke sporttechnische bijscholing wordt een eenvormige tevredenheidsbevragingen 

afgenomen en dit voor alle doelgroepen. 

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 sportjaar 2016-2017 werden 7 bijscholingen georganiseerd: 1 keer modern/urban, 4 keer disco en 2 

keer een bijscholing clipdance/jurycursus. Er zijn gemiddeld 26 personen aanwezig op een bijscholing. 

Per bijscholing is gemiddeld 71% lesgever en 29% clublid (aangesloten bij Danssport Vlaanderen in 2016 

– 2017). Per bijscholing is gemiddeld 19% van alle deelnemers een gediplomeerde lesgever. 

Van de 94 aangesloten gediplomeerde lesgevers actuele dans is 69% op geen enkele bijscholing 

aanwezig, 24% op 1 bijscholing en 6% op 2 of 3 bijscholingen. 

Van de 257 aangesloten niet-gediplomeerde lesgevers actuele dans is 56% op geen enkele bijscholing 

aanwezig, 33% op 1 bijscholing en 11% op 2 of 3 bijscholingen. 

Van het totaal aantal aangesloten lesgevers is 60% op geen enkele bijscholing aanwezig, en 40% op 1 

tot 3 bijscholingen.  

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. 
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Resultaten: 

 2016 2017  2018 

Aanbod 5 6 (1 geannuleerd) 6  

Jazzdans, Rolstoeldans, 

Urban Dance, Seniorendans, 

Standaarddans 

Jazzdans (2x), Urban Dance, 

Seniorendans, Standaarddans, 

Rolstoeldans (geannuleerd) 

Jazzdans (2x), Urban Dance, 

Seniorendans (geannuleerd), 

Standaarddans, Recreatief Dansen 

Nieuw-

gediplomeerden** 

66 48 nog niet gekend 

** ongeacht of ze aangesloten zijn bij Danssport Vlaanderen.  

Conclusie: het aantal georganiseerde opleidingen neemt toe. Het aantal nieuw-gediplomeerden daalt 

echter licht van 2017 t.o.v. 2016. Dat heeft te maken met: 

- In 2017 ging 1 opleiding minder door, nl. Initiator Rolstoeldans, wat het grootste verschil in 

gedaald aantal nieuw-gediplomeerden in 2017 uitmaakt.  

- In 2016 startte bovendien opleiding een Instructeur B Standaarddans die eindigde in 2017. 

Instructeur B-opleidingen zorgen voor minder nieuw-gediplomeerden t.o.v. initiatoropleidingen.  

We kunnen dus besluiten dat het aantal opleidingen nauw samenhangt met het aantal nieuw-

gediplomeerden. In de toekomst blijven we enerzijds minstens evenveel of meer opleidingen 

organiseren.  Anderzijds moeten we er op 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 2017:  

A0001••  Jaarlijks minstens één opleiding jeuddans (jazz of urban) in provincie Antwerpen organiseren 

A0002  Opleidingen initiator jazzdans ontdubbelen, 2 per jaar i.p.v. 1 vanaf 2017 

A0001: Jaarlijks minstens één opleiding jeugddans (jazz of urban) in provincie Antwerpen organiseren. 

Er zijn in 2017 twee opleidingen gestart in provincie Antwerpen: Initiator Jazzdans in Tongerlo en Initiator 

Urban Dance in Heist-op-den-Berg. 

A0002: Opleidingen initiator jazzdans ontdubbelen, 2 per jaar i.p.v. 1 vanaf 2017. In 2017 zijn er twee 

opleidingen Initiator Jazzdans gestart: 1 opleiding in Sint-Niklaas en 1 opleiding in Tongerlo. 

A0010: Opleidingsstramienen nieuwe cursus Initiator Recreatief dansen uitwerken en cursusorganisaties 

voorzien in september 2018. 

Alles met betrekking tot de ontwikkeling van die nieuwe opleiding verloopt volgens schema. Eind 2017 

werden de opleidingsstramienen vastgelegd en goedgekeurd. Er werd een cursusorganisatie gepland, 

die start op 9 september 2018 in Tongerlo. 

A0011: Docententeam jaarlijks uitbreiden. 

In 2017 werden 8 nieuwe docenten erkend door de Denkcel Dansen voor de nieuwe opleiding Initiator 

Recreatief Dansen. 

A0012: Jaarlijks statistieken van aantal gediplomeerden bijhouden (per sportjaar). 

Wegens de langdurige afwezigheid van de DSKO werden niet alle statistieken van het sportjaar 2016-

2017 bijgehouden. Wel werd het volgende geconcludeerd: 

file:///C:/Users/DSV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/SD01OD02A01_spreiding%20opleidingen%20AD%202010-2015.xlsx
file:///C:/Users/DSV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/A0008_spreiding%20opleidingen%20AD%202010-2015.xlsx


 
 

4
 

- Totaal aangesloten gediplomeerden = 189 (= 39,5% van totaal lesgevers); 

- Totaal aangesloten gediplomeerden lesgevers Actuele Dans = 94  

(= 26,8% van alle lesgevers Actuele Dans); 

- Totaal aangesloten gediplomeerden lesgevers Standaarddans = 95 (=74,2% van alle lesgevers 

Standaarddans). 

Er zijn voor 2016-2017 geen statistieken over de verdeling van gediplomeerden per provincie en de 

trainersgraad (aantal gediplomeerden t.o.v. totaal aantal leden per provincie). In 2018 zullen deze 

statistieken er wel zijn. 

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 het voorjaar van 2017 werden 3 opleidingen afgerond, waarvan 2 opleidingen geëvalueerd 

konden worden. In het najaar van 2017 zijn er nieuwe opleidingen gestart, maar deze opleidingen worden 

pas in 2018 afgerond (en geëvalueerd). 

Algemene conclusie:  

  aantal opleidingen spreiding inhoud  docenten 

procentuele verhouding (gemiddeld) in 2017 

dat minstens een voldoende geeft.  

88% 65% 88% 100% 

procentuele verhouding (gemiddeld)  

in BP 2013-2016 dat minstens een voldoende geeft. 

90% 70% 96% 97% 

Zowel bij de Initiator Jazzdans als de Instructeur B Standaarddans opleiding scoorden alle items goed, 

behalve het item ‘geografische spreiding van de opleidingen’. Dat is in lijn met de resultaten van de vorige 

beleidsperiode. Als er in de toekomst meer cursusorganisaties per opleiding per jaar georganiseerd 

zouden kunnen worden (in geval van een hogere vraag), dan zou dat probleem zich oplossen. 

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 reeds uitgevoerd: 

- (Her)aansluiting (toekomstige) gediplomeerden aanmoedigen door gratis lidmaatschap voor 

cursisten die gestart zijn met een opleiding vanaf juli 2017. Op het einde van hun opleiding zullen 

zij een interessante informatiemap krijgen 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 ontwikkeld en verspreid op diverse 

evenementen zoals de Dansdag, wedstrijden en beurzen; 

- Promotie van de opleidingen:  

o ontwikkeling en verspreiding van een papieren en digitale flyer; 

o ontwikkeling en verspreiding van een e-mailbanner; 
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o verzending maandelijkse e-mailnieuwsbrieven per dansstijl naar aangesloten lesgevers; 

o in ontwikkeling: promotiefilmpje van de opleidingen. 

OD003: In 2017-2018 ligt de kwalificatiegraad voor jeugddans (aantal 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 sportjaar 2016-2017 is de kwalificatiegraad voor jeugddans: 26,8%. In 

2017-2018 zou dat 30% moeten zijn. Die stijging kan te maken hebben met het feit dat het 

slagingspercentage van de toelatingsproeven én van de opleidingen is gestegen in 2017 t.o.v. de vorige 

beleidsperiode. Er worden ook acties ondernomen 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 2017 op de toelatingsproeven is 79%. Dat percentage is 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 die werden afgerond in 2017 is 77%. Dat is 

hoger dan in de vorige beleidsperiode (= 58,44%). 

A0003: Gediplomeerde initiators 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. 

Dit werd in 2017 mede mogelijk gemaakt door het Promotieplan VTS-opleidingen en 

lesgeverslidmaatschap (zie ook SD001-OD002 - A0014). 

Volgende acties van het plan werden reeds uitgevoerd: 

- (Her)aansluiting (toekomstige) gediplomeerden aanmoedigen door gratis lidmaatschap voor 

cursisten die gestart zijn met een opleiding vanaf juli 2017. Op het einde van hun opleiding zullen 

zij een interessante informatiemap krijgen dat 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 2017 tevens een grote rol. In (het voorjaar 

van) 2017 werden 7 bijscholingen Actuele Dans/jeugddans georganiseerd: 1 keer modern/urban, 4 keer 

disco en 2 keer een bijscholing clipdance/jurycursus. Die bijscholingen kunnen als kwalitatief beschouwd 

worden gezien de goede evaluaties (zie ook SD001 - OD001). 

A0001 •••••••  Toezien dat het niveau van de toelatingsproeven (jazz + urban) niet te hoog wordt.  

A0002 ••••••  Toezien dat het niveau van de Initiatoropleidingen niet te hoog wordt. 

A0003 Gediplomeerde initiators 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. 

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. 

file:///C:/Users/DSV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/SD01OD03A0001_slagingspercentage_TP_VTS.xlsx
file:///C:/Users/DSV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/SD01OD02_Aantal%20opleidingen%20en%20geslaagden%20VTS.xlsx
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In 2016 zijn er 29 juryleden, waarvan 4 nieuwe. 

 In 2017 zijn er 28 juryleden, waarvan 6 nieuwe. 

Streetdance: in 2015 zijn er 27 juryleden. 

 In 2016 zijn er 30 juryleden, waarvan 10 nieuwe. 

 In 2017 zijn er 18 juryleden, waarvan 3 nieuwe. 

Jazzdans, modern en showdance: wordt in 2017 voor de 1ste maal georganiseerd. In dansseizoen 2016-

2017 zijn er 15 juryleden. 

A0001: Jurycursussen organiseren voor alle stijlen. 

In 2017 werden er op 2 data jurycursussen aangeboden in alle dansstijlen. 

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

Er werd een digitaal examen gemaakt dat de juryleden moeten invullen. 

A0003: Tevredenheidsbevraging doen na elke jurycursus. 

Er werd een tevredenheidsbevraging gedaan na elke jurycursus. 

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 2017 werd de clubmeeting vervangen door de ‘Danssport Vlaanderen vernieuwt’. Die meeting was 

noodzakelijk om de hervorming* binnen Danssport Vlaanderen te realiseren (A0001). 

‘Danssport Vlaanderen vernieuwt’ vond plaats te Malle, in het Provinciaal Vormingscentrum. Er waren 

40 clubs vertegenwoordigd (*info: SD11 Hervorming Goed Bestuur). 

In volgende beleidsjaren organiseren we terug clubmeetings en kan de tevredenheid gemeten worden. 

Uit de resultaten van de vragenlijst, opgesteld door de commissie recreatief dansen, blijkt dat 74% van 

de clubs toch interesse heeft in bijscholingen die georganiseerd worden door Danssport Vlaanderen. 

(A0002). Er is interesse in uiteenlopende thema’s. 

De dag van de sportclubbestuurder werd aangekondigd in 6 e-flashes voor clubs. Tevens werd promotie 

gemaakt voor de terugbetaling van het deelnamegeld (A0003). Slechts 3 clubs hebben een aanvraag 

voor terugbetaling van het deelnamegeld ingediend. 
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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 verloopt volgens schema: de acties gepland voor 2017 

(A0001 en A0002) zijn voltooid. In de volgende beleidsjaren zullen, zoals voorzien, de andere acties 

uitgewerkt worden om de operationele doelstelling te vervullen tegen 2020. 

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

opgesteld en aangevuld. 

In augustus 2017 is er een extern communicatieplan opgemaakt voor het sportjaar 2017-2018 (A0001) 

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

Voor 2017 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 2017 vonden 6 teamvergaderingen en 1 teamdag plaats. De ‘maandelijkse’ norm is dit jaar niet 

gehaald, maar zal vanaf 2018 consequenter opgevolgd worden. Van elke vergadering werd een kort 

verslagje gemaakt dat voor alle collega’s te raadplegen is op Sharepoint. 

Op 28/09/2017 werd een teamdag georganiseerd. Er werd vergaderd over verschillende beleidsthema’s, 

in het bijzonder ‘gediplomeerde lesgevers in de clubs’, ‘Ethisch Verantwoord Sporten’ en ‘ondersteuning 

en promotie van activiteiten’. 
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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 verloopt alles volgens schema. Er zijn in 2017 26 nieuwsbrieven verstuurd naar de 

clubs (A0001) en 13 naar leden en lesgevers (A0002). Ook onze tijdschriften zijn volgens plan uitgegeven 

(A0005), met 4 edities van Swing en 4 edities van Just4You. Er zijn daarnaast ook 32 persberichten 

verstuurd (A0010) om de persaandacht voor dans te verhogen. 

Verder is ook de website vernieuwd, waardoor de intranetten voor clubs en lesgevers geïntegreerd zijn 

in de publieke website, eerder dan een aparte site te vormen (A0003), wat het gebruiksgemak voor clubs 

en lesgevers zal verhogen. Ook A0004 (50 nieuwsberichten op de website plaatsen) is meer dan 

voldaan, met in 2017 maar liefst 109 nieuwsberichten. Bezoekers vonden dus regelmatig nieuwe 

informatie op onze website. 

Ook op social media vonden geïnteresseerden voldoende informatie: er werden dit jaar minstens 255 

berichten gepost op Facebook (A007), met daarnaast ook nog Facebookevenementen voor de 

verschillende activiteiten die we organiseerden en regelmatig berichten op Twitter en foto’s op Instagram. 

In 2017 is het vademecum volledig geüpdatet (A0008) in functie van de nieuwe organisatie van ons 

bestuur en werd het vademecum ook publiek gemaakt op onze nieuwe website. 

Tot slot zijn er in 2017 ook verschillende clubbezoeken uitgevoerd (A0009): 11 in functie van G-dans en 

3 in functie van clubs die nieuw zijn in de federatie.   

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. 

Gezien veel van de acties voor OD002 overlappen met die voor OD001, verloopt ook hier alles volgens 

schema. Er zijn in 2017 13 nieuwsbrieven naar leden gestuurd (A0001). Ook onze tijdschriften zijn 

volgens plan uitgegeven (A0004), met 4 edities van Swing en 4 edities van Just4You. Er zijn daarnaast 

ook 32 persberichten verstuurd (A0007) om de persaandacht voor dans te verhogen. 

Verder is ook de website vernieuwd (A0002), wat het gebruiksgemak ervan zal verhogen. Ook A0003 

(50 nieuwsberichten op de website plaatsen) is meer dan voldaan, met in 2017 maar liefst 109 

nieuwsberichten. Bezoekers vonden dus regelmatig nieuwe informatie op onze website. 

Ook op social media vonden geïnteresseerden voldoende informatie: er werden dit jaar minstens 255 

berichten gepost op Facebook (A006), met daarnaast ook nog Facebookevenementen voor de 

verschillende activiteiten die we organiseerden en regelmatig berichten op Twitter en foto’s op Instagram.  
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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 is 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 voorlopig even on hold gezet. In functie van de maatregelen rond SGG 

zal er in 2018 namelijk een adviesraad ethisch en gezond sporten komen en het lijkt ons beter om die 

eerst te betrekken bij de uitwerking van OD001, dan de leden van die adviesraad voor ‘voldongen feiten’ 

te plaatsen van partners en tools die al vaststaan. A0002 wordt dus verschoven naar 2018. 

Verder is er wat de uitwerking van ons preventief beleid wel een bijkomende bijscholing rond 

blessurepreventie (A0006) georganiseerd, Get Fit 2 Dance (die was oorspronkelijk niet opgenomen in 

het actieplan 2017) en een eerste stap gemaakt voor de oprichting van de adviesraad (A0007), namelijk 

de oprichting ervan is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Danssport Vlaanderen. 

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 2017. Zo is er een artikel over een ethisch thema 

verschenen in de ledentijdschriften (A0001), namelijk over seksueel grensoverschrijdend gedrag en het 

vlaggensysteem “Sport met grenzen”. Omdat die problematiek in de zomer van 2017 extra in de media 

is gekomen, is dat artikel wel verschoven van het najaar (wat voorzien was) naar de zomer (om korter 

op de bal te kunnen spelen). 

Verder zijn er ook in de nieuwsbrieven verschillende ethische thema’s aan bod gekomen (A0002): TOP 

in de sport, motiverend coachen, transgenders in de sport, seksueel grensoverschrijdend gedrag, het 

aanspreekpunt ethiek in de federaties en de week van de official. Die onderwerpen zijn goed voor 10 

nieuwsbrieven naar de clubs en 7 nieuwsbrieven naar de leden/lesgevers waarin die ethische thema’s 

aan bod kwamen. Ook op Facebook 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 2017. Zo is er een artikel over een medisch thema 

verschenen in de ledentijdschriften (A0001), namelijk over eetproblemen in de sport. Dat is wel in het 

najaar verschenen i.p.v. in het voorjaar. 
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Verder zijn er ook in de nieuwsbrieven verschillende medische thema’s aan bod gekomen (A0002): 

overbelasting bij sporters, ongevalcijfers, antidoping en letselpreventie. Die onderwerpen zijn goed voor 

7 nieuwsbrieven naar de clubs en 5 nieuwsbrieven naar de leden/lesgevers waarin die medische thema’s 

aan bod kwamen. Ook op Facebook werden regelmatig (10 keer) berichten gepost waarin bovenstaande 

ethische thema’s aan bod kwamen. 

OD004: Gedurende de beleidsperiode 2017-2020 worden de ethische en medische 

problemen die zich voordoen in de federatie, gemonitord. 

In januari 2017 is een bestand opgemaakt op ethische problemen te monitoren (A0001) en zijn de leden 

en clubs van onze federatie zowel aan het begin van het nieuwe jaar als aan het begin van het nieuwe 

sportjaar ervan op de hoogte gebracht dat ze ethische problemen kunnen melden (A0002). De gemelde 

problemen worden ook bijgehouden en opgevolgd (A0003). In 2017 waren er zo 2 (kleine) cases, die 

beide zijn opgelost. 

Wat betreft de ongevallen in 2017 zijn die cijfers ook bijgehouden (A0004): er zijn er in 2017 126 geweest. 

Dat is een aantal vergelijkbaar met andere jaren en een getal dat heel laag ligt (op meer dan 40 000 

leden). Wat betreft de analyse van de ongevalcijfers van 2016 door een arts (A0005), dat is helaas niet 

kunnen gebeuren omdat de arts in kwestie daarvoor geen tijd had. Gezien de ongevalcijfers 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). Die zaken in acht genomen, 

samen met de mogelijke oprichting van een adviesraad ethisch en gezond sporten (met daarin een 

nieuwe arts), is actie A0005 voorlopig dan ook on hold gezet: als we gaan samenwerken met een nieuwe 

arts, is het beter om die meteen ook te contacteren voor een analyse van onze ongevalcijfers en samen 

met hem het beleid verder uit te werken. 

Wat betreft de monitoring van medische problemen die niet rechtstreeks in onze ongevalcijfers 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. Daarover is echter op dit moment nog niet meer 

informatie. 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 in 2017 on 

hold te zetten en te verschuiven naar 2018, waarin we hopelijk bovenstaande informatie wel zullen 

verkrijgen. Daardoor zullen A0007 en A0008, gepland om van start te gaan in 2018, ook pas van start 

kunnen gaan in 2019. 

Bijkomend is in 2017 gestart met de oprichting van een tuchtcommissie (A0009), die een tuchtreglement 

zal uitvaardigen. Op dit manier zullen ethische (en eventueel medische) problemen niet enkel 

gemonitord, maar ook bestraft kunnen worden. In 2017 heeft de Raad van Bestuur goedkeuring gegeven 

voor de oprichting. In 2018 zal de feitelijke oprichting dan gerealiseerd worden. 
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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) 

Zondag 22 oktober 2017 Disco 1 

Zondag 29 oktober 2017 Streetdance 1 

Zondag 5 november 2017 Disco 2 

Zaterdag 18 november 2017 Jazzdance, Modern & Showdance 1 

Zondag 19 november 2017 Disco 2 

Zondag 26 november 2017 Streetdance 2 

Zondag 14 januari 2018 Streetdance 3 

Zondag 21 januari 2018 Disco 3 

Zondag 28 januari 2018 Jazzdance, Modern & Showdance 2 

Zondag 4 februari 2018 Disco 3 

Zondag 18 februari 2018 Jazzdance, Modern & Showdance 3 

Zondag 25 februari 2018 Disco 4 

Zondag 4 maart 2018 Disco 4 

Zondag 11 maart 2018 Streetdance 4 

Zaterdag 31 maart 2018 Disco 5 

Paasmaandag 2 april 2018 Jazzdance, Modern & Showdance 4 

Zondag 8 april 2018 Streetdance 5 

Zondag 22 april 2018 Streetdance 

Zaterdag 28 april 2018 Jazzdance, Modern & Showdance 

Zondag 29 april 2018 Disco 

zaterdag 12 mei 2018 Jazzdance, Modern, Showdance & Streetdance 

zondag 13 mei 2018 Disco 

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

dansstijlen disco, street, show, modern en jazz. 

• Op 17/06/2017 en op 13/08/2017 werd er een jurycursus aangeboden in die dansstijlen. 

• De wedstrijdcommissies gingen door op 02/03/2017, 15/06/2017, 24/08/2017, 07/12/2017, op 

verschillende locaties. 

• Er werden adviesraden samengeroepen in de verschillende stijlen. 

• Er werden enkele workshops per stijl georganiseerd, zowel voor de wedstrijddansers als voor hun 

lesgevers. 

OD003: Tegen 2020 willen we 1 internationale samenwerking. 

In 2017 werden de eerste contacten gelegd met WDSF en IDO. Die worden verder ontwikkeld in deze 

beleidsperiode. 
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OD004: Danssport Vlaanderen organiseert jaarlijks 3 breakdancewedstrijden op nationaal 

niveau. 

• BK breakdance op 26/11/2017 

• Hall Of Fame op 10/9/2017 

• Benelux -16 kampioenschap op 12/8/2017 

OD005: Danssport Vlaanderen organiseert jaarlijks 1 breakdancewedstrijd op 

internationaal of wereldniveau. 

• Unbreakable world championship op 22/4/2017 

• De samenwerking met Undisputed (World Bboy Series) wordt verder ontwikkeld. Er worden 

volgende stappen gezet in september 2018. 

OD006: In deze beleidsperiode wordt een wedstrijdcircuit standaard en latin uitgewerkt 

waar recreatieve dansers kunnen instappen. 

Als  voorbereidingen op startwedstrijden Standaard en Latin werd op 10/12/2017 ‘Danssport op maat’, 

een proefwedstrijd, georganiseerd (OD006). 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. 

Er waren 80 koppels ingeschreven maar wegens hevige sneeuwval waren er uiteindelijk 56 koppels die 

effectief deelgenomen hebben. De activiteit vond plaats in het Provinciaal Vormingscentrum te Malle. 

In 2017 vergaderde de sportcommissie 7 keer (A0001). 
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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. 

 Nulmeting 2016 Meting 2017 

Totaal aantal leden 39467 43916 

# clubs die recreatief dansen aanbieden: 263 282 

# clubs recreatief + competitief aanbod 114 135 

# recreatieve dansers 37499  41751 

 

Het aantal clubs dat recreatief dansen aanbiedt, stijgt meer dan het aantal clubs die zowel een recreatief 

als een competitief aanbod hebben. 

A0001: In 2017 werden er 4 teamhappenings gepland; 3 daarvan zijn effectief door gegaan. 

Teamhappenings datum aantal koppels aantal clubs 
aanwezig 

Deelnemers uit 
prov. Limb. 

Deelnemers uit 
prov. Antw. 

Dansclub Turnhout 17/02/2017 14 2   2 

Danza 17/03/2017 0 Teamhappening werd geannuleerd 

DC80 8/04/2017 32 6 4 2 

Baila 18/11/2017 6    

 

In de provincie Limburg kent de teamhappening het meest succes. In de provincies Oost- en West-

Vlaanderen en Vlaams-Brabant is er geen interesse in de activiteit.  

A0002: Op 11 november 2017 vond de Dansdag Actuele dans plaats in het Sporta-centrum te Tongerlo. 

Dat is een activiteit voor dansers die hun sport recreatief beoefenen. De deelnemers kunnen een keuze 

maken uit 20 workshops. Via een kleurindicatie wordt aangegeven welk niveau aangeboden wordt in de 

workshops. 

Er waren 367 deelnemers. Dat is minder dan in 2015 (in 2016 was de Dansdag gericht op 

Standaard/Latin, dus die cijfers zijn niet vergelijkbaar), maar alle 20 workshops hadden ruim voldoende 

deelnemers. De dag werd afgesloten met een mooie slotshow.  

A0003: Danssport Vlaanderen organiseerde 1 nationale dansnamiddag ballroom & latin en 14 

dansnamiddag in samenwerking met clubs. 

locatie datum adres 

Retie woensdag 25 januari 2017 Turnhoutsebaan 23, 2470 Retie Parking via Burchtstraat 

Vlimmeren donderdag 2 februari 2017 Polyvalente hal: De Pegger, Wetschot 2, 2340 Vlimmeren 

Hechtel-Eksel Donderdag 9 februari 2017 Waterhofkens, Eindhovensebaan 103, 3940 Hechtel 

Arendonk woensdag 15 februari 2017 Danszaal Baila, De Brulen 57, 2370 Arendonk 

Turnhout donderdag 23 februari 2017 zaal Hertoginnedal, Brugstraat 67, 2300 Turnhout 

Beerse vrijdag 10 maart 2017 Gemeenschapscentrum ‘t Heilaar, Heilaarstraat 35, Beerse 

Leopoldsburg woensdag 15 maart 2017 Parochiezaal Strooiendorp, Rodekruisstraat 2, Leopoldsburg  
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Alken zondag 7 mei 2017 Gemeenschapscentrum d'Erckenteel, Parkstraat 2, 3570 

Alken/Terkoest 

Mol donderdag 1 juni 2017 Parochiecentrum Mol-Gompel, O.L.Vrouw-straat 82, 2400 Mol 

Retie woensdag 25 oktober 2017 DANS vzw, Turnhoutsebaan 23, 2470 Retie Parking via 
Burchtstraat 

Zandhoven vrijdag 3 november 2017 Dansclub Danza, Sportcomplex Het veld, Schildebaan 22b, 
2240 Zandhoven 

Arendonk woensdag  22 november 2017 Dansclub Baila, De Brulen 57, 2370 Arendonk  

Malle vrijdag 8 december 2017 Vormingscentrum, Smekenstraat 61, 2390 Malle, met live 
orkest 

Sint-Gillis-
Waas 

donderdag 14 december 2017 Danscenter Waasland, Hangar 135, Sint-Niklaasstraat 135, 
9170 Sint-Gillis-Waas 

A0004: Danssport Vlaanderen organiseerde in 2017 5 dansvakanties ballroom & latin voor senioren.  

datum Locatie deelnemers 

8-12 mei 2017 Kinkhoorn Oostende 38 

13-20 mei 2017 Kreta Griekenland 42 

29 mei-2 juni 17 Houffalize 22 

12-16 juni 2017 Kinkhoorn Oostende 31 

18-22 sept 2017 Almelo Nederland 26 

 

A0005: Danssport Vlaanderen organiseerde in 2017 slechts 1 externaatskamp: het breakdancekamp in 

Leuven van 26-28 december 2017 (zie breakdance). 

Het organiseren van externaatskampen wordt afgebouwd, gezien die reeds veel door onze clubs worden 

aangeboden. 

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 

A0001: lopend: tijdens elke dansnamiddag ballroom & latin wordt een nieuwe, eenvoudige lijndans 

aangeleerd. De info van elke aangeleerde dans wordt verzameld en meegedeeld aan de organiserende 

clubs. Zo komt ook de nieuw aangeleerde dans aan bod bij de volgende dansnamiddag. 

A0002: Danssport Vlaanderen organiseerde 1 nationale dansnamiddag lijndansen en country line dance 

in Malle op 26/10/17 (met 138 deelnemers) en 1 dansnamiddag in samenwerking met dansclub Scratch 

(met 170 dansers). 

Malle 
donderdag 26 oktober 
2017 

Lijndansen & Country Line Dance: Vormingscentrum, 
Smekenstraat 61, 2390 Malle 

Beerzel 
(Mechelen) 

zondag  19 november 
2017 

Country namiddag: Zaal Forum, J. De Cordestraat 19, 2580 
Beerzel (ism dansclub Scratch) 

A0003: Danssport Vlaanderen organiseerde 2 dansvakanties lijndansen in 2017. 
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datum Locatie # inschr. 

5-9 juni 2017 Royal Astrid Oostende 43 

18-22 sept 2017 Almelo Nederland 10 

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. 

01/08/2017 Roba’s dancefactory Limburg 

01/08/2017 Dansschool Diamands Limburg 

08/08/2017 Dansschool Street-vibe West-Vlaanderen 

08/08/1017 Body Fit Poperinge West-Vlaanderen 

10/08/2017 De Dansstudio Oost-Vlaanderen 

10/08/2017 Danshuis Leuven Vlaams-Brabant 

11/08/2017 Dancarta Antwerpen 

18/08/2017 Studio Kadans Vlaams-Brabant 

24/08/2017 Upstream Temse Oost-Vlaanderen 

12/09/2017 Dansstudio Swing Antwerpen 

12/09/2017 Born4dance Antwerpen 

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

2 dansscholen bestelden flyers in 2017, 6 dansscholen bestelden stickerkaarten met bijhorende stickers 

en 7 dansscholen bestelden diploma’s G-dans. 

Flyers: 

9/03/2017 Thuishaven Ritmica 200 

17/08/2017 Het Sportateljee 250 

Stickerkaarten met stickers: 

19/09/2017 Hypnosis Dance Academy 8 1 x 6 vellen 

21/09/2017 Het Sportateljee Ramsel 5 1 x 6 vellen 

22/09/2017 De Dansstudio 15 1 x 6 vellen 

10/10/2017 Roba's dancefactory Halen 10 1 x 6 vellen 

3/11/2017 Serbatoio 12 1 x 6 vellen 

3/11/2017 2 the point gym and dance (GSK Volharding) 6 1 x 6 vellen 

Diploma’s 

16/05/2017  Serbatoio 9 

16/05/2017  Movere 16 

16/05/2017  Hypnosis 25 

16/05/2016  Dance Desire 12 

17/05/2017  DANSjeFIT 4 

17/05/2017  Dansclub Optimi 20 

1/06/2017  RoBa's Dancefactory 16 
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A0003: Jaarlijks een G-dansdag aanbieden. 

In 2017 werd de G-dansdag georganiseerd op woensdag 20 december in het Vormingscentrum Malle. 

37 deelnemers krijgen 2 dansworkshops aangeboden, dat in twee groepen. Nadien konden ze zich 

uitleven op de G-dansfuif. 

A0004: Een G-danskamp organiseren. 

In de zomervakantie van 2017, 30 juli – 4 augustus, organiseerde Danssport Vlaanderen een 

rolstoeldanskamp voor kinderen/jongeren/jongvolwassenen 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 en de Belgische Rolstoeldansfederatie. 
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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 2017 werden er 3 clubbezoeken gedaan bij clubs die zich in dit jaar aansloten bij de federatie. Die 

clubs gaven aan interesse te hebben in ondersteuning en informatie over Sabam, verzekeringen en 

ledenadministratie. Daarnaast zijn er 11 clubbezoeken geweest in het teken van de oprichting van G-

dansafdelingen (A0001). 

In 2017 is een welkomstpakket (A0003) uitgewerkt waarin alle informatie wat betreft ondersteuning is 

samengevat. Dat zal vanaf 2018 kunnen gebruikt worden bij clubbezoeken, om clubs wegwijs te maken 

in wat Danssport Vlaanderen is en wat we hen te bieden hebben. 

Om de ledenadministratie te vereenvoudigen werd een Excelsjabloon ter beschikking gesteld. Clubs 

kunnen leden importeren voor aansluiting via de  Excellijst in plaats van handmatig via het 

ledenprogramma (A0004). 

Wat betreft de promotionele ondersteuning is er in 2017 een handleiding gemaakt om Snapchat te 

gebruiken als club (A0005). Dat is naar de clubs gecommuniceerd (A0006) in de nieuwsbrief naar clubs 

en via een nieuwsbericht op onze website. Verder is ook de website vernieuwd, waardoor het intranet 

voor club geïntegreerd is in de gewone website en dus gemakkelijker vindbaar is voor clubs (A0007). 

In 2017 is daarnaast ook samengewerkt met externe partners ter promotie van de danssport (A0008): 

Danssport Vlaanderen heeft deelgenomen aan 8 evenementen, verdeeld over 14 dagen: Spring Dance 

Event (Hasselt, 19/03), Sportsterrendagen Tienen (20-21/04), Stadskriebels (Brussel, 07/05), 

Sportsterrendagen Gent (9-11-12/05), Zee van Sporten (Oostende, 11-12/05), SVS Apotheose (Gent, 

20/06), Doe-aan-sportbeurs (Kortrijk, 27-28-29/06) en de Sport-na-school promotiedag (Brussel, 19/09). 

Het is echter zeer moeilijk gebleken om daarin een samenwerking aan te gaan met onze dansclubs (wat 

de doelstelling was), dus naar de volgende jaren wordt herbekeken of actie A0008 behouden moet 

blijven. Zonder de samenwerking met clubs is er namelijk heel weinig return on investment wat deze 

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

dansclubs. 

Verder is er in de nieuwsbrief naar clubs en op de website 4 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 9 oproepen gedaan via Facebook, 6 via een nieuwsbericht 

op de website en 5 via de nieuwsbrief. 

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. 
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50 clubs hebben in 2017 gebruik gemaakt van de promotionele ondersteuning. Het totale budget dat 

Danssport Vlaanderen uit betaalde was €6968.68. Niet elke club gebruikte het volledig bedrag op. 

Tot slot is, wat de promotionele ondersteuning betreft, in 2017 een lijst van materialen die clubs bij de 

federatie kunnen lenen, opgemaakt, gepubliceerd en gecommuniceerd (A0012) en is er ook twee keer 

in de nieuwsbrief gecommuniceerd naar clubs 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), maar is dat project even on hold gezet in 

functie van de nieuwe adviesraad ethisch en gezond sporten (zie rapportering SD004, OD001). Verder 

is er een tweede pakket “Sport met Grenzen” verworven en is er naar de clubs regelmatig 

gecommuniceerd dat ze dat pakket gratis kunnen lenen bij de federatie (A0016). 
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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 2017 

1. Technische stage jazzdans 3-5 januari 2017  10 deelnemers 
2. Danskamp Kasterlee  3-7 april 2017  18 deelnemers 
3. Danskamp Genk   3-7 juli 2017  27 deelnemers 
4. Wedstrijdstage Dworp  10-14 juli 2017  geannuleerd 
5. Danskamp Malle   10-14 juli 2017  26 deelnemers 
6. Breakdance Malle  10-14 juli 2017  18 deelnemers 
7. Danskamp Blankenberge  17-21 juli 2017  38 deelnemers 
8. Danskamp Wachtebeke  31 juli-4 aug 2017  geannuleerd 
9. Wedstrijdstage Dworp  14-18 aug 2017  28 deelnemers  
10. Danskamp Kasterlee  14-18 aug 2017  39 deelnemers 
11. Danskamp Neerpelt  21-25 aug 2017  13 deelnemers 
12. Danskamp Malle  27-31 aug 2017  33 deelnemers 
 

In totaal namen in 2017 250 dansers deel aan onze danskampen met overnachting. 

A0001: Danssport Vlaanderen bood 8 gesubsidieerde danskampen aan in 2017. Daaraan namen 212 

dansers deel. 

1. Danskamp Kasterlee  3-7 april 2017  18 deelnemers 
2. Danskamp Genk   3-7 juli 2017  27 deelnemers 
3. Danskamp Malle   10-14 juli 2017  26 deelnemers 
4. Breakdance Malle  10-14 juli 2017  18 deelnemers 
5. Danskamp Blankenberge  17-21 juli 2017  38 deelnemers 
6. Danskamp Kasterlee  14-18 aug 2017  39 deelnemers 
7. Danskamp Neerpelt  21-25 aug 2017  13 deelnemers 
8. Danskamp Malle  27-31 aug 2017  33 deelnemers 

A0003: Ook in 2017 organiseerde Danssport Vlaanderen een niet-gesubsidieerde dansstage voor 

wedstrijddansers in het vormingscentrum Destelheide in Dworp.  Er namen 28 dansers deel. Die 

dansstage is gericht op de gevorderde danser die de gewone danskampen ontgroeid is en een nieuwe 

uitdaging zoekt.  

Ook organiseerde Danssport Vlaanderen een voorbereidende stage op de VTS-opleiding initiator 

jazzdans. Daaraan namen 10 dansers deel. De stage is vooral gericht op het oefenen van 

danstechnische vaardigheden, bewegingsinzicht, adaptatie van danscombinaties,…  



 
 

2
0

 
A0004: Per kampplaats werden enkele plaatsen voor kansarmen ter beschikking gesteld. 17 werden 

opgenomen.  

1. Danskamp Kasterlee  3-7 april 2017  2 kansarmen 
2. Danskamp Genk  3-7 juli 2017  2 kansarmen 
3. Danskamp Malle   11-15 juli 2017  2 kansarmen  
4. Danskamp Blankenberge  17-21 juli 2017  3 kansarmen  
5. Dansstage Dworp  14-18 aug 2017  1 kansarme 
6. Danskamp Kasterlee  14-18 aug 2017  2 kansarmen  
7. Danskamp Neerpelt  21-25 aug 2017  1 kansarme 
8. Danskamp Malle  27-31 aug 2017  4 kansarmen 

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 

Resultaten van ingevulde evaluaties tijdens de danskampen van Danssport Vlaanderen: 

aantal deelnemers 240          

ingevulde evaluaties 226          

           
 Zeer goed Goed Matig Slecht Zeer slecht 

het kamp: in het algemeen 112 49,56% 107 47,35% 7 3,10% 0 0,00% 0 0,00% 

je slaapplaats 64 28,32% 121 53,54% 37 16,37% 3 1,33% 1 0,44% 

het eten 46 20,35% 122 53,98% 56 24,78% 1 0,44% 1 0,44% 

sanitair (douches/wc) 60 26,55% 92 40,71% 63 27,88% 10 4,42% 1 0,44% 

dagindeling 102 45,13% 106 46,90% 15 6,64% 2 0,88% 0 0,00% 

danslessen 149 65,93% 69 30,53% 7 3,10% 0 0,00% 1 0,44% 

moeilijkheid van dansen 83 36,73% 106 46,90% 32 14,16% 5 2,21% 0 0,00% 

afwisseling dansstijlen 128 56,64% 78 34,51% 18 7,96% 1 0,44% 1 0,44% 

avondactiviteiten 102 45,13% 103 45,58% 21 9,29% 0 0,00% 0 0,00% 

monitoren 174 76,99% 48 21,24% 4 1,77% 0 0,00% 0 0,00% 

kampleiding 150 66,37% 70 30,97% 6 2,65% 0 0,00% 0 0,00% 

 

Evaluatie: 

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

kampleiding wordt dat heel goed opgevolgd: 226 van de 240 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: 49,56% van de deelnemers beoordeelden het danskamp in het algemeen als 

‘zeer goed’ en 47,35% van de deelnemers beoordeelde het danskamp als ‘goed’. Een totaal van 

97%. 

• Danslessen: 65,93% van de deelnemers beoordeelden de danslessen als ‘zeer goed’ en 30,53% 

als ‘goed’. Een totaal van 96,46 % 
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• Monitoren: 76,99% van de deelnemers beoordeelden de monitoren als ‘zeer goed’ en 21,24% als 

‘goed’. Een totaal van 98,23%. 

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 Commissie 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 kleuter- en jeugddanslesgever. 

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 acties 

SD005). 

A0004: Dansdag (zie ook SD006OD001A002). 

De Dansdag voor jeugd werd georganiseerd op 11 november 

2017 en was een succes: 

• 360 deelnemers aan meer dan 20 verschillende 

workshops; 

• 50 extra kijkkaarten voor de slotshow. 

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 2017 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 2017 een bedrag van 35.000 euro over 77 clubs en bereikten in totaal 16.715 

aangesloten jeugddansers en naar schatting 3.750 niet-aangesloten leden. Via 'De Schatkist Jeugddans' 

kunnen alle aangesloten clubs te weten komen wat wij als federatie belangrijk vinden. Onze federatie 

geeft met het jeugdsportproject een aanzet van wat de 'perfecte' jeugdclub kan zijn. Dat is een club die 

op alle domeinen van 'De Schatkist Jeugddans' hoge punten scoort. Hoe meer punten een club scoort, 

hoe meer financiële ondersteuning ze zal ontvangen. Een punt staat in relatie tot een bepaald bedrag 

dat de club zal ontvangen. Clubs worden via '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 2017: 

Naam dansclub/-school 
Toegekend 
subsidiebedrag 

Aartselaar - Team Get Wild vzw €                   300 

Antwerpen - Ballet Workout €                   318 
Antwerpen - Free time dancers €                   411 

Antwerpen - Obelixx Popping Factory €                   219 

Antwerpen - Dance Unlimited €                   401 

Arendonk - Dansclub Baila €                   292 

As - Dansclub CLAP €                   358 

Avelgem - Dance4Friends €                   233 

Beerse - Dansclub Beerse vzw €                   244 

Begijnendijk - Let's Move €                   396 

Berchem - Danzateljee €                   577 

Berlaar - Dance Feeling vzw €                   337 

Berlare - Balletschool Terpsichore €                   198 

Beveren-Leie - Let's Dance €                   278 

Bocholt - Dansschool MkM vzw €                   559 

Brecht - Dancarta vzw €                   406 

Bree - Gerdak vzw €                   271 

Deinze - Dance 4 life €                   428 
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Deurne - Easy Moving €                   746 

Diest - Dansatelier TWIST €                   532 

Diest - Dansstudio Yo! €                   470 

Eeklo - Dansschool S-pression Meetjesland vzw €                   952 

Genk - Dansstudio PatCo €                     97 

Gent - Dance-Revolution vzw €                   548 

Gent - eMOTION €                   641 

Gent - P.U.R.E. Dance Academy €                   607 

Gijzegem - Dance Planet €                   723 

Gistel - vzw Gestellae Ballet €                   519 

Halen - Roba's Dancefactory €                   504 

Ham - Dansclub Happy Dancer €                   272 

Heist-op-den-Berg - Dansclub Happy Feet vzw €                   326 

Heist-op-den-Berg - Dansstudio Kick it €                   734 

Herselt - Bouger vzw €                 1 137 

Herzele - Move It €                   579 

Heusden - iDancity vzw €                   458 

Hingene - The Young Bouncers vzw €                   314 

Huldenberg - Step by Step €                   702 

Koningshooikt - Dansclub Scratch! Vzw €                   338 

Landen - Serbatoio vzw €                   768 

Langemark - Dansschool Donatha €                   767 

Ledegem - Dansschool Mattliss €                   883 

Lierde - Love2Dance €                   371 

Lille - Mouvémenté €                   369 

Lokeren - D.I.O.P €                   728 

Mariakerke - Impact Dance €                   449 

Mechelen - DanSrijk €                   207 

Mechelen - Dansschool K!Dans €                   652 

Meeuwen-Gruitrode - Crescendo €                   586 

Meeuwen-Gruitrode - Jedagro €                   218 

Melle - NB Dancers €                   420 

Merelbeke - Dream dance €                   533 

Mol - Mad Hatters €                   295 

Neerpelt - Dansclub Lida €                   377 

Nijlen - Studio Dance?Fun! €                   128 

O.L.V. Waver - Dansschool Balanze €                   350 

Olen - Dance Company Olen vzw €                   340 

Oostende - dansschool Gevada €                   528 

Oosterzele - 147dancestudio €                   105 

Opwijk - Dansstudio Dance 2B €                   391 

Ramsel - Het Sportateljee €                   470 
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Retie - FREEze €                   241 

Ronse - Moves&Fun €                   531 

Stekene - dansschool Stepbystep vzw €                   390 

St.Gillis-Waas - Waasland danscenter €                   307 

Tienen - Dansclub DANSjeFIT vzw €                   502 

Turnhout - Dance studio Movenza €                   484 

Turnhout - JayBeeS Dancers vzw €                 1 064 

Turnhout - Dance Desire vzw €                   423 

Weelde - Wannadance €                   240 

Westerlo - Dance !t €                   334 

Westerlo - Shake €                   809 

Wevelgem - Go4dance €                   398 

Wilsele (Leuven) - vzw pump €                   726 

Zandhoven - Danza €                   264 

Zichem - Dansclub Optimi €                   154 

Zonhoven - Vlaamse Twirl Sport Federatie €                   295 

Zottegem - De Dansstudio €                   469 

Van de 77 clubs die in 2017 een aanvraag indienden waren er 8 clubs die nog nooit eerder een 

aanvraag hadden ingediend: 

Antwerpen - Ballet Workout 

Arendonk - Dansclub Baila 

Avelgem - Dance4Friends 

Beveren-Leie - Let's Dance 

Diest - Dansstudio Yo! 

Mariakerke - Impact Dance 

Retie - FREEze 

St.Gillis-Waas - Waasland danscenter 

Van de 77 clubs hebben uiteindelijk 2 clubs de toegekende subsidie niet ontvangen:  

• 147dancestudio (club is niet opnieuw lid van de federatie geworden in jaar 17-18); 

• Meeuwen-Gruitrode – Jedagro (club heeft bewijsstukken niet op tijd ingeleverd, ook niet na 

herhaaldelijke herinneringen). 

De geplande infosessie voor het jeugdsportproject is niet doorgegaan omdat het clubcongres (tijdens de 

welke de workshop gepland was) werd afgelast. 

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 77 clubs die in 2017 een aanvraag indienden hebben er 50 clubs de enquête ingevuld (zie grafiek 

voor de resultaten). Van de 50 clubs die op de vraag antwoordden, scoorden alle clubs 3/5 of hoger: 
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Vraag 2: Heeft u opmerkingen over 'De Schatkist'? 

neen (5) 

Neen (4) 

Nee (4) 

nee (2) 

Geen 

Alles prima 

Neen 

Zeer goede steun en supergoede communicatie 

Teveel gericht naar stijldansen en competitie. Het aantal kinderen een dansschool kan aan het dansen brengen is 

van onderliggend belang zoals eveneens de inzet hiervoor. Voor het recreatief dansen (uitgezonderd stijldansen) 

zijn er minder punten te verdienen, maar dit is nochtans het grootste deel van alle dansers over heel Vlaanderen. 

Bovendien is het recreatief dansen meestal de start van alles. 

de berekeningswijze mocht meer doorzichtig zijn zodat je ook weet voor welke punten je nog beter kan scoren en 

zodat je ook weet hoe je eigen bedrag tot stand komt. 

Meer punten toekennen voor clubs ( zoals bij andere sportclubs) die actief mee werken met scholen en 

sportraden en hierin initiatieven nemen.... 

Neen, alles is duidelijk 

ja, waarom krijg iemand met een diploma meer subsidie dan iemand die al jaren ervaring 

Diplomas van andere organisatie moeten ook erkende worden. 

Dat is een mooi initiatief 

Heel veel administratie en papierwerk, het loont wel achteraf natuurlijk :) 

/ 

Zeer duidelijk 

Er ligt teveel nadruk op diploma's van de lesgevers. Tot onze spijt hebben we meermaals moeten vaststellen dat 

externe gediplomeerde lesgevers enkel komen voor de centen of prestige. Binnen onze dansclub is geen vraag 

naar deelname aan wedstrijden en zeker niet naar de stress die dat met zich meebrengt. -Anderzijds worden 

Internationaal erkende Diploma's voor dansstijlen (oa Orientaalse dans)waarvoor in Belgie geen opleidingen 

bestaan, niet aanvaard.  

De criteria zijn nogal streng (diplomavereisten bv) 

mooi dat dit er is. 

Dit jaar ging de aanvraag voor ons al wat vlotter. Misschien is dat enerzijds doordat we het al wat meer gewend 

zijn. Maar volgens mij moesten we dit jaar ook minder bijlagen geven in functie van de ledenaantallen en 

verdeling. Het ging dus redelijk vlot, waarvoor dank! :-) 
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Geen opmerkingen 

een gediplomeerde lesgever is daar om niet meer waard dan een bekwame lesgever 

Nee, alles prima! 

Te veel op clubs met competitie gericht, wij werken enkel recreatief 

goed georganiseerd. 

/ 

Vraag 3: Hoe vindt u dat Danssport Vlaanderen meer ondersteuning kan bieden aan uw club? 

- (2) 

Geen 

Geen idee, het nodige wordt gedaan. 

Meer aandacht voor de recreatieve danser 

Doe zo voort ... 

Momenteel geen idee waar er ergens wat extra kan gedaan worden. 

doen al heel veel 

wij zijn ook geabonneerd op VDSC en dynamoproject : met alles te samen hebben we wel genoeg informatie en 

mogelijkheden voor bijscholingen 

Over het algemeen zijn we tevreden als we iets vragen krijgen we meestal een goed antwoord op onze vragen 

? 

Voorlopig geen opmerkingen 

ik vind het goed 

wij hadden geen noemenswaardige problemen dus voor ons is de ondersteuning OK. 

Het mogelijk maken dat de onkosten voor kleine clubs ook haalbaar zijn door groepsaankopen( verzekeringen , 

materiaal/programma's....)bij een sterke speler op de markt. Enkele clubs gaven te kennen dat de flyers een 

grotere meerkost zijn nu dit niet gezamelijk wordt gedaan.Prijs per exemplaar is soms 250% duurder. 

Bij de online inschrijving een document opmaken dat door de mutualiteiten aanvaard wordt. Als dit digitaal 

verstuurd zou kunnen worden zou dit een serieuze administratiewinst opleveren. 

Alles is in orde zo 

om u dansdiploma te halen ligt de lat veel te hoog, hopelijk komt daar verandering in 

tot nu toe altijd meteen antw op onze vragen en noden 

Meer activiteiten in Gent. (Midden van Vlaanderen) 1u van de kust, minder dan 1 u van Antwerpen. 

Alles ok. 

/ 

/ 

Informatie over nieuw statuut sportinstructeur ipv vrijwilligersvergoeding 

Ik ben de mening toegedaan dat er voldoende ondersteuning geboden wordt. 

Buiten Ballroom, Latin, Rock & Roll is er ook jeugd die geïnteresseerd is in countrydance (in al zijn stijlen) of 

oriëntaalse dans(Buikdans, Bollywood, Gipsy...)  

JUst4You vrezen wij is vrij onbekend bij onze jonge leden. FB pagina maken? 

leuke bijscholingen organiseren 

Het zou handig zijn dat de deelname aan wedstrijden direct uit de registraties van danssport gehaald worden 

zodat we dit niet zelf moeten doen. 

Het verzekert mijn leden tegen ongevallen. Ik ben tevreden. 

door ook rekening te houden met alle factoren voor het subsidie bedrag 

bijscholing 

Geen idee. 

Prima zo! 

als ik met vragen zit kan ik steeds bij jullie terecht waarvoor dank. 

oké 
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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. 

OD001: Tegen september 2017 hebben de 6 commissies, de Raad van Bestuur en de 

Algemene Vergadering een nieuwe samenstelling. 

In het kader van de decretale verplichting Goed Bestuur werd na analyse duidelijk dat een hervorming 

op niveau van commissies, Raad van Bestuur en Algemene Vergadering nodig was. 

Daarom heeft de Raad van Bestuur sedert september 2016 inspanningen gedaan om een hervorming te 

realiseren, met het oog op een vertegenwoordiging van de federatie via de commissies in de Algemene 

Vergadering. Die hervorming vond plaats op 1 mei 2017 (SD011). 

Het Vademecum werd herwerkt en de aangepaste omschrijving van elke commissie werd opgenomen. 

Daarin staat voor elke commissie het doel en ook de samenstelling (OD011).  

Aan de aangesloten clubs werd gevraagd een commissie aan te duiden waarin zij vertegenwoordigd 

willen zijn. Elke club kon een bestuurslid afvaardigen naar een commissiebestuur. Het commissiebestuur 

werd verkozen door de aanwezige clubs in die commissie (volledige omschrijving: zie Vademecum 4.7 

– art. 7: Samenstelling commissies). 

• De besprekingen van die hervormingen gebeurden op de bestuursvergaderingen (RvB dd. 

24/02/2017 – 24/03/2017 – 16/06/2017) (A0001). 

• Het vademecum werd aangepast. De besprekingen vonden plaats op de vergaderingen van de 

raad van bestuur. (Vademecum versie 1/03/2017 – nogmaals aangepast op 01/12/2017) (A0002). 

• Brief en e-flash en uitnodigingskaart werden verstuurd in maart 2017 aan alle dansclubs/scholen 

en dansleraars (A0003). 

• Op 1 mei 2017 vond de hervorming plaats te Malle, Provinciaal Vormingscentrum. Op het 

programma stonden de voorstelling van de commissies en de verkiezing van de bestuursleden in 

de commissies (40 clubs aanwezig – 65 personen) (A0004). 

• Tenslotte kwam de nieuw samengestelde Algemene Vergadering samen op 26 juni 2017 op het 

kantoor van Danssport Vlaanderen te Turnhout. Op die vergadering werd de nieuwe Raad van 

Bestuur van Danssport Vlaanderen gekozen en bekrachtigd door de AV (A0005). 
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Omgaan met goed bestuur 

In 2017 werden de nodige inspanningen geleverd in het kader van ‘Goed Bestuur’ naar de decretale 

opdracht. De zelfscan ‘goed bestuur’ werd op de vergadering van de RvB dd. 06/11/2017 uitgevoerd. 

Volgens de eigen meting behalen we een score van 88%. 

De code wordt zo goed als mogelijk gevolgd met uitzondering van enkele punten: 

1.5c Tot en met 2017 werden enkel de beslissingen genoteerd in de verslagen van de AV. In de  

            toekomst zal een samenvatting van de besprekingen opgenomen worden. 

2.1.  Er is gekozen om niet te werken met bestuursprofielen voor de Raad van Bestuur. Er is een  

            gekozen voor een vertegenwoordiging in de RvB via de commissies (gekozen door de clubs).  

Die samenstelling laat niet toe om daarnaast profielen voorop te stellen. 

3.8.  In 2017 heeft de RvB geen zelfevaluatie gedaan, gezien de RvB opnieuw samengesteld is. 

 

Er werden 2 Algemene Vergaderingen gehouden: 

1) De jaarlijkse AV met goedkeuring van de financiën op 24/03/2017; 

2) De uitzonderlijk AV met verkiezing van de nieuwe Raad van Bestuur op 26/06/2017. 

Remuneratieverslag  

De leden van de Raad van Bestuur krijgen geen vergoedingen in de zin van zitpenningen of dergelijke. 

Zij krijgen uitsluitend een kilometervergoeding voor aanwezigheid op de vergaderingen van de Raad van 

Bestuur of voor een (afgesproken) vertegenwoordiging van de federatie op bepaalde events.  

De voorzitter heeft een expliciete vertegenwoordigingsfunctie en krijgt de kosten verbonden aan 

netwerkingactiviteiten terugbetaald. 

Belangenconflicten  

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

Vlaanderen’ zijn de onverenigbaarheden voor bestuurders uitgebreid. In 2017 werden geen 

belangenconflicten vastgesteld. 

Er bestaat echter nog geen formele rapportering over belangenconflicten; dat zal in de loop van 2018 

bekeken worden. 

Inspanningsverbintenis:  

rapportering ‘Kaderopleiding en bijscholing’ 

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

gerapporteerd onder SD001. 

Verder is Danssport Vlaanderen de verbintenis aangegaan om extra in te zetten op ‘gediplomeerde 

lesgevers’ in de dansclubs. Dat onderzoek werd gestart in januari 2018 en daaraan wordt nog verder 

gewerkt. Al onze 284 aangesloten dansclubs werden gecontacteerd met de vraag om hun actieve 

lesgevers door te geven (ongeacht of ze aangesloten zijn) en de vraag of die lesgevers al dan niet 

gediplomeerd zijn. Ondertussen hebben we in totaal 68 reacties ontvangen, die we verwerken in onze 

lijst met (al dan niet gediplomeerde) lesgevers per dansclub/-school.  
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De volgende stap is een lijst opstellen van dansclubs die géén gediplomeerde lesgevers hebben 

(ongeacht of ze aangesloten zijn) en op basis daarvan verdere acties ondernemen. 

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. 

Huidige score: 2 - De organisatie publiceert het aantal aangesloten clubs op de website. 
Score 2017: 3   

• 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. 
  Die gegevens zijn te vinden op de www.danssportvlaanderen.be / op zoek? Zoekrobot 

 dansclubs. Om de gegevens te zien moet men doorklikken op de clubnaam. 
                         

Nr. 4 De organisatie heeft gelimiteerde ambtstermijnen. 

Huidige score: 0 – De mandaten van de leden van de Raad van Bestuur zijn niet beperkt in de tijd. 
Score 2017: 1 

• De mandaten van een deel van de leden van de Raad van Bestuur zijn beperkt. 
 In 2017 kreeg de Raad van Bestuur een nieuwe samenstelling:  

De Raad van Bestuur van Danssport Vlaanderen is samengesteld uit 1 afgevaardigde uit 
elke commissie die zetelt in de AV + boekhouder + max. 3 experten. 
De huidige bestuursleden (van 2017, voor de nieuwe samenstelling) kunnen blijven zetelen 
tot en met de volgende herverkiezing. 
De mandaten van de commissieleden en RvB zijn beperkt, 1 mandaat is 4 jaar. Om de 2 jaar 
is de helft uittredend en herverkiesbaar. 

 

Nr.9 De organisatie heeft een gedragscode. 

Huidige score: 0 
Score 2017: 1 

• De Raad van Bestuur legt een gedragscode vast die van toepassing is op de leden van de Raad 

van Bestuur. 

 De Raad van Bestuur heeft een gedragscode opgesteld; die werd ondertekend door alle   

bestuursleden (verslag RvB 17/08/2017). 

Nr.13 De Raad van Bestuur delegeert op gepaste wijze taken aan comités. 

Huidige score: 0 – De Raad van Bestuur onderneemt geen stappen om het doel, de gedelegeerde taken 
en bevoegdheden, samenstelling en rapporteringsverplichtingen van de comités vast te leggen in het 
intern reglement. 
Score 2017: 1 

• De Raad van Bestuur onderneemt stappen om het doel, de gedelegeerde taken en 
bevoegdheden, samenstelling en rapporteringsverplichtingen van de comités vast te leggen in 
het intern reglement. 
 In 2017 werden de commissies opnieuw samengesteld. Het Vademecum (= intern reglement) 

werd volledig herwerkt. De bevoegdheden, samenstelling en rapporteringsverplichtingen van 

de comités werden daarin opgenomen. 

http://www.danssportvlaanderen.be/

