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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 bijscholing die Danssport Vlaanderen organiseert van 2017-2020 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 2019 93,93% 89,22% 76,50% 67,72%

Tevredenheidspercentage bijscholingen Actuele dans

Onderwerp Kwaliteit docent Aantal bijscholingen Locatie/spreiding

Gemiddelde beleidsperiode 
2013-2016

85,50% 97,25% 48,25% 43,50%

Gemiddelde 2019 81,90% 88,20% 53,30% 36,90%

Tevredenheidspercentage bijscholingen Seniorendans

Onderwerp Kwaliteit docent Aantal bijscholingen Locatie/spreiding

Gemiddelde beleidsperiode 
2013-2016

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

Gemiddelde 2019 79,29% 79,29% 52,47% 44,59%

Tevredenheidspercentage bijscholingen Seniorendans

Onderwerp Kwaliteit docent Aantal bijscholingen Locatie/spreiding

Gemiddelde 2019 92,00% 100% 92,00% 50,00%

Conclusie

Het gemiddelde percentage met score 4 of 5 moet in 2017-2020 minstens even hoog zijn als in de periode 
2013-2016. De tevredenheid over de sporttechnische bijscholingen actuele dans, seniorendans en standaarddans 
ligt in 2019 iets lager t.o.v. de vorige beleidsperiode. Behalve bij de bijscholingen actuele dans is er voor het item 
‘aantal bijscholingen’ een lichte stijging.

De georganiseerde bijscholingen scoren steeds zeer goed op de items ‘onderwerp’ en ‘kwaliteit docent’. 
Het item ‘locatie/spreiding’ scoort steeds het minst goed. Het gaat om cijfers tussen 36,9% en 69,72%, en is dus een 
blijvend aandachtspunt voor de bijscholingen. 

A0001: Jaarlijks bijscholingen/workshops promoten georganiseerd door onze clubs om aan de vraag naar betere 
geografische spreiding en aantal bijscholingen tegemoet te komen. 

In 2019 werden er 13 workshops, georganiseerd door onze clubs, mee ondersteund. De bijscholingen werden 
door 8 clubs (locaties) georganiseerd.  

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

In 2019 werd het Dansposium (38 deelnemers) georganiseerd. De volgende onderwerpen werden behandeld: 
de Bijkluswet, Get Fit 2 Dance en The Kick Off. Er werden in 2019 ook twee urban-latin challenge bijscholingen 
georganiseerd met 21 deelnemers in totaal.  

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

In 2019 organiseerde Danssport Vlaanderen 2 bijscholingen lijndans.  
 - 14.04.2019  bijscholing lijndans in Haacht 
 - 06.10.2019  bijscholing lijndans & gemeenschapsdansen in Oud-Turnhout 

A0004: Jaarlijks minstens één bijscholing G-dans organiseren 

Op 16 juni 2019 ging tegelijkertijd de bijscholing rolstoeldans als de bijscholing G-dans voor personen met een 
mentale beperking door in Sint-Katelijne-Waver. 

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

In 2019 organiseerde Danssport Vlaanderen 1 technische stage als voorbereiding op de opleiding initiator jazzdans. 
Er waren 11 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 2018-2019 werden 6 bijscholingen georganiseerd: het Dansposium, 1 jurycursus/clipdance streetdance/
urban-latin bijscholing, 1 jurycursus/clipdance modern/urban-latin bijscholing, 1 juryweekend met clipdance bijscho-
ling disco en 2 afzonderlijke clipdance disco bijscholingen.  
 
Er zijn gemiddeld 17 personen aanwezig op een bijscholing. Per bijscholing is gemiddeld 82% een lesgever 
en 18% een danser. Per bijscholing is gemiddeld 30% van alle deelnemers gediplomeerd.  
 
Van de 132 aangesloten gediplomeerde lesgevers actuele dans is 78% op geen enkele bijscholing aanwezig, 19% op 
1 bijscholing en 3% op 2 bijscholingen. Van de 368 aangesloten niet-gediplomeerde lesgevers actuele dans is 88% 
op geen enkele bijscholing aanwezig, 11% op 1 bijscholing en 1% op 2 bijscholingen.   
 
Conclusie: van het totaal aantal aangesloten lesgevers is 84% op geen enkele bijscholing aanwezig, en 15% is  
aanwezig op 1 of 2 bijscholingen. Deze cijfers zijn gelijkaardig als die van vorig jaar.  
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OD002: 
In 2020 is het aanbod binnen de VTS-kaderopleidingen uitgebreider voor de dansopleidingen 
dan in 2016 en light 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 Rolstoeldans en Seniorendans)

Status: Lopend. In 2020 zouden er meer dan 5 opleidingen moeten georganiseerd worden, 
en in 2021 zouder en minsten 58 nieuw-gediplomeerden moeten zijn.

2016 2017 2018 2019

Aanbod

5

- Jazzdans
- Rolstoeldans
- Urban Dance
- Seniorendans

- Standaarddans

6 (1 geannuleerd)

- Jazzdans (2)
- Urban Dance
- Seniorendans

- Standaarddans
- Rolstoeldans

 

6 (2 geannuleerd)

- Jazzdans (2)
- Urban Dance
- Seniorendans

- Standaarddans
- Recreatief dansen

10

- Initiator Jazzdans (2)
- Urban Dance
- Seniorendans
- Rolstoeldans

- Recreatief dansen (3)
- Instructeur B Jazzdans

Nieuw-
gediplomeerden*

66 48 43 80

* Ongeacht of ze aangesloten zijn bij Danssport Vlaanderen

Conclusie

Actiepunten in 2019

Het aantal georganiseerde opleidingen neemt toe. Het aantal nieuw-gediplomeerden is verdubbeld in 2019 t.o.v. 
2018. Er zijn dan ook dubbel zoveel opleidingen in 2019 als in 2018 van start gegaan (10 t.o.v. 4), en de opleidingen 
Initiator Recreatief Dansen trekt veel cursisten aan.

A001
Jaarlijks minstens één opleiding jeugddans (jazz of urban) in provincie Antwerpen organiseren

A002
Opleidingen Initiator Jazzdans ontdubbelen, 2 per jaar i.p.v. 1 vanaf 2017

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

A0001: Jaarlijks minstens één opleiding jeugddans (jazz of urban) in provincie Antwerpen organiseren.  
Er zijn in 2019 vier opleidingen gestart in provincie Antwerpen: Initiator Jazzdans in Brasschaat, Initiator Urban Dan-
ce  in Antwerpen, Initiator Recreatief Dansen in Antwerpen en Instructeur B Jazzdans in Brasschaat.  
 
A0002: Opleidingen initiator jazzdans ontdubbelen, 2 per jaar i.p.v. 1 vanaf 2017.   
In 2019 zijn er twee opleidingen Initiator Jazzdans gestart: 1 opleiding in Brasschaat en 1 opleiding in Waarschoot.  
 
A0006: Opleidingen instructeur B jazzdans uitwerken + tweejaarlijs organiseren vanaf sportjaar 2019-2020.  
In 2019 werd de opleiding Instructeur B Jazzdans vernieuwd. Op 28 oktober 2019 ging de opleiding van start in Bras-
schaat. 
 
A0010: Opleidingstramienen nieuwe cursus Initiator Recreatief dansen uitwerken en cursusorganisatie voorzien 
in september 2018, en vanaf 2019 3x per jaar.  
Opleidingstramienen nieuwe cursus Initiator Recreatief dansen werden in 2017 uitgewerkt en een cursusorganisatie 
ging met succes van start in september 2018. In 2019 werden 3 verschillende opleidingen georganiseerd (1 in Leu-
ven, 1 in Merelbeke en 1 in Antwerpen).  
 
A0011: Docententeam jaarlijks uitbreiden.  
In 2019 werden 6 nieuwe docenten erkend door de Denkcel Dansen voor diverse opleidingen.
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A0012: Jaarlijks statistieken van aantal aangesloten gediplomeerden bijhouden (per sportjaar). A0013: Tevredenheidsbevraging afnemen na elke VTS-opleiding

A0014: Promotieplan VTS-opleidingen en lesgeverslidmaatschap ontwikkelen en uitvoeren.

A0015: Volledige organisatie van Initiator Dans voor senioren vanuit Danssport Vlaanderen (en niet meer vanuit 
Okra) vanaf 2019.

1. Algemeen

2. Verdeling aangesloten lesgevers per provincie

3. Trainersgraad: aantal gediplomeerden t.o.v. aantal leden (per provincie)

4. Totaal (aangesloten) nieuw-gediplomeerden in 2019

Totaal aangesloten lesgevers: 648 
Totaal aangesloten gediplomeerden: 236 (36,4% van totaal lesgevers)

       * Totaal aangesloten gediplomeerde lesgevers Actuele Dans: 132 (26,4% van alle lesgevers Actuele Dans)
       * Totaal aangesloten gediplomeerde lesgevers Standaarddans: 104 (70,3% van alle lesgevers Standaarddans) 
 
De kwalificatiegraad van al onze aangesloten lesgevers is 36,4%

Antwerpen Limburg Vlaams-
Brbant

Oost-
Vlaanderen

West-
Vlaanderen

Brussels
Hoofdstelijk
Gewest

Niet 
gekend

TOTAAL

Totaal 
gediplomeerden 
Actuele Dans

54
(41,9%)

10
(7,6%)

18
(13,6%)

23
(17,4%)

21
(15,9%)

0 6
(4,5%)

132

Totaal 
niet-gediplomeerden
Actuele Dans

108
(29,4%)

33
(9%)

49
(13,3%)

110
(30%)

47
(12,7%)

2
(0,5%)

19
(15,1%)

368

Totaal
Gediplomeerden
Standaarddans

41
(39,4%)

15
(14,4%)

12
(11,5%)

25
(24%)

8
(7,7%)

1
(1%)

2
(2%)

104

Totaal
niet-gediplomeerden
Standaarddans

19
(43,2%)

7
(15,9%)

4
(9%)

9
(20,4%)

5
(11,4%)

0 0 44

1e plaats
2e plaats

236 gediplomeerden t.o.v. 46.841 leden = 0,5%. Dit is 5 lesgevers op 1000 leden, ofwel 1 op 200 leden.

Het totaal nieuw gediplomeerden in 2019 was 80 (rechtstreeks via een opleiding of inschaling, en dus niet via een 
assimilatie). Hiervan waren 49 (= 61%) in 2018-2019 aangesloten bij Danssport Vlaanderen als ‘gediplomeerde 
lesgever’. Er zijn dus meer nieuw gediplomeerden die aangesloten zijn bij Danssport Vlaanderen dan vorige jaren.  

Per provincie 
 * Antwerpen:   95 gediplomeerden t.o.v. 15.950 leden   --  0,60%
 * Limburg:   25 gediplomeerden t.o.v. 6.259 leden  -- 0,40%
 * Vlaams Brabant:  30 gediplomeerden t.o.v. 6.771 leden  -- 0,44%
 * Oost-Vlaanderen: 48 gediplomeerden t.o.v. 8.609 leden -- 0,56%
 * West-Vlaanderen: 29 gediplomeerden t.o.v. 5.132 leden  -- 0,57%

Conclusie 
Limburg heeft de laagste trainersgraad, maar de trainersgraad verschilt nauwelijks tussen de provincies.

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 de eerste zit van de opleiding. In 
het voorjaar van 2019 werden 7 opleidingen afgerond en geëvalueerd. In het najaar van 2019 zijn er nieuwe 
opleidingen gestart, maar die opleidingen eindigen pas in 2020 (en worden dan geëvalueerd).

In 2019 werd de opleiding volledig vanuit Danssport Vlaanderen georganiseerd. De opleiding ging van start op 
16.02.2019 in Brasschaat.

Er werd een promotieplan ontwikkeld dat enerzijds (gediplomeerde) lesgevers moet stimuleren om zich aan te 
sluiten bij Danssport Vlaanderen (zie ook: SD001-0D003-A0003) en anderzijds de opleidingen meer en beter moet 
promoten.  
Volgende acties van het plan werden uitgevoerd:  

 - Ontwikkelen van online tutorials voor aangesloten lesgevers; 
 - Werkkansen van gediplomeerde lesgevers verhogen; 
 - Subsidie voor clubs per aangesloten gediplomeerde lesgever;  
 - Her)aansluiting (toekomstige) gediplomeerden aanmoedigen door gratis lidmaatschap voor cursisten. Op  

    het einde van hun opleiding krijgen zij een interessante informatiemap die hen moet stimuleren om zich        
    opnieuw aan te sluiten;  
 - Docenten van de opleidingen aanmoedigen om zich aan te sluiten;  
 - Postkaarten van de federatie met (lidmaatschap)info werden verspreid op diverse evenementen zoals de  

    Dansdag, wedstrijden en beurzen;  
 - Promotie van de opleidingen via:  

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

Er is sprake van een verbetering t.o.v. de resultaten van de vorige beleidsperiode. Het enige wat iets minder goed 
scoort, en dan voornamelijk bij de Initiator Jazzdans opleiding in Sint-Gillis-Waas en de Initiator Urban Dance oplei-
ding in Temse, is het item ‘spreiding van de opleidingen’.

aantal opleidingen spreiding inhoud docenten

Procentuele verhouding (gemiddeld) in 2019
dat minsten een voldoende geeft

96% 81% 100% 99%

Procentuele verhouding (gemiddeld) in BP 2013-2016 
dat minsten een voldoende geeft

90% 70% 96% 97%
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OD003: In 2017-2018 ligt de kwalificatiegraad voor jeugddans (aantal aangesloten  
gediplomeerde lesgevers t.o.v. aantal lesgevers) minsten 5% hoger dan de nulmeting in 2015. 

In 2019-2020 is dat minsten 10% hoger.

De nulmeting in 2015 is 25%. In 2018-2019 is dat 26,4%, wat een lichte stijging betekent. Opmerkelijk is dat het 
aantal niet-gediplomeerde lesgevers gestegen is met 18,3% t.o.v. vorig jaar en het aantal gediplomeerde lesgevers is 
gestegen met 33%.

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

A0001: Toezien dat het niveau van de toelatingsproeven (Jazz + Urban) niet te hoog wordt. 

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

A0003: Gediplomeerden stimuleren aan te sluiten bij Danssport Vlaanderen door onder andere promotie van de 
federatie, beloning en een ruim en kwalitatief aanbod van bijscholingen te voorzien.

Het gemiddeld slagingspercentage in 2019 op de toelatingsproeven is 81%. Dat percentage is hoger dan vorig jaar 
( 68%) en dan in de vorige beleidsperiode; toen slaagde gemiddeld 49.63% op een toelatingsproef. 

Het gemiddelde slagingspercentage van de opleidingen jeugddans die werden afgerond in 2019 is 63%. Dat is 
lager dan vorig jaar (84%), maar hoger dan in de vorige beleidsperiode (58,44%).  

Dat werd in 2019 mede mogelijk gemaakt door het Promotieplan VTS-opleidingen en lesgeverslidmaatschap 
(zie ook SD001-OD002 - A0014).  

Volgende acties van het plan werden reeds uitgevoerd:  
 - Ontwikkelen van online tutorials voor aangesloten lesgevers; 
 - Werkkansen van gediplomeerde lesgevers verhogen; 
 - Subsidie voor clubs per aangesloten gediplomeerde lesgever;   
 - (Her)aansluiting (toekomstige) gediplomeerden aanmoedigen door gratis lidmaatschap voor cursisten.  

 Op het einde van hun opleiding krijgen zij een interessante informatiemap die hen moet stimuleren om zich  
    opnieuw aan te sluiten;  
 - Docenten van de opleidingen aanmoedigen om zich aan te sluiten.  

 
Daarnaast speelt het kwalitatieve aanbod van bijscholingen in 2019 tevens een grote rol. In sportjaar 2018-2019 
werden 6 bijscholingen georganiseerd: het Dansposium, 1 jurycursus/clipdance streetdance/urban-latin bijscholing, 
1 jurycursus/clipdance modern/urban-latin bijscholing, 1 juryweekend met clipdance bijscholing disco en 2 
afzonderlijke clipdance disco bijscholingen. Die bijscholingen kunnen als kwalitatief beschouwd worden gezien de 
goede evaluaties (zie ook SD001 - OD001).  
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OD004: In 2018 is het totale jurykorps uitgebreid met 10% t.o.v. de nulmeting in 2015 en in 
2020 met 15%. 

OD005: Voor de bijscholingen en/of informatievergaderingen die Danssport Vlaanderen  
organiseert in de beleidsperiode 2017-2020 voor clubbestuurders zijn de jaarlijkse scores op 

de tevredenheidsschaal minsten 4 op 5.

Disco

Streetdance

Jazz, modern & show

In 2015 zijn er 32 juryleden
In 2016 zijn er 29 juryleden, waarvan 4 nieuwe
In 2017 zijn er 28 juryleden, waarvan 6 nieuwe
In 2018 zijn er 18 juryleden, waarvan 3 nieuwe
In 2019 zijn er 18 juryleden, waarvan 3 nieuwe

In 2015 zijn er 27 juryleden
In 2016 zijn er 30 juryleden, waarvan 10 nieuwe
In 2017 zijn er 18 juryleden, waarvan 3 nieuwe
In 2018 zijn er 21 juryleden, waarvan 11 nieuwe
In 2019 zijn er 21 juryleden, waarvan 5 nieuwe

In 2017 zijn er 15 juryleden
In 2018 zijn er 19 juryleden, waarvan 10 nieuwe
In 2019 zijn er 19 juryleden, waarvan 7 nieuwe

vanaf dit jaar is er voor disco een verplicht juryweekend

A0001: Jurycursussen organiseren voor alle stijlen

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

A0003: Tevredenheidssbevraging doen na elke jurycursus

In 2019 werden er 2 data voor de clipdance en de jurycursussen aangeboden (street en modern). Voor disco werd 
er een verplicht juryweekend  georganiseerd in september 2019/ Juryleden dienen dat minsten 1 keer om de 2 jaar 
te volgen. De clipdance werd op het juryweekend aangeleerd, maar ook nog op 2 andere dagen.

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

Er werd een tevredenheidsbevraging gedaan na elke jurycursus.

Voor het disco juryweekend was er een aparte, uitgebreidere, tevredenheidsbevraging.

Cursus % Bruikbaarheid % Docent % Voldaan aan verwachting %

zeer interessant 47,32 zeer goed 46,42 zeer goed 73,21 zeer goed 66,07

interessant 39,28 goed 39,28 goed 19,64 goed 19,64

goed 13,39 voldoende 14,28 voldoende 7,14 voldoende 14,28

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

slecht 0,00 slecht 0,00 slecht 0,00 slecht 0,00

In 2019 werden er geen clubmeetings georganiseerd (A0001), maar heeft de commissie Recreatief Dansen in plaats 
daarvan ingezet op clubbezoeken. De commissie heeft in 2019 5 clubbezoeken gedaan. 
 
De dag van de sportclubbestuurder werd aangekondigd in 6 e-flashes voor clubs. Tevens werd promotie gemaakt 
voor de terugbetaling van het deelnamegeld (A0003). Er werd geen aanvraag voor terugbetaling ingediend. 
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SD002: Tegen eind 2020 verloopt zowel de interne als externe 
communicatie van Danssport Vlaanderen gestructureerd.

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 de beleidsperiode 2017-2020 wordt een gestructureerd crisiscommunicatieplan 
opgesteld dat de federatie voorbereidt op crisissen.

OD001: In de beleidsperiode 2017-2020 wordt een gestructureerd crisiscommunicatieplan 
opgesteld dat de federatie voorbereidt op crisissen.

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. 

OD002: In de beleidsperiode 2017-2020 wordt per sportjaar een extern communicatieplan 
opgesteld en aangevuld.

OD003: In de beleidsperiode 2017-2020 wordt er maandelijks een teamvergadering  
georganiseerd waarbij de lopende projecten worden besproken.

De uitwerking van het crisiscommunicatieplan loopt voor op schema: de actie gepland voor 2019 (A0005) is voltooid 
en er is al gestart met het opmaken van standaardteksten (A0006, voorzien in 2020). In het volgende beleidsjaar  
zullen, zoals voorzien, de andere acties kunnen worden uitgewerkt om de operationele doelstelling te vervullen 
tegen eind 2020. 

Wat betreft OD001 verloopt alles volgens schema. In 2018 werd een enquête uitgevoerd om te peilen naar de 
tevredenheid van clubverantwoordelijken en lesgevers over de communicatie vanuit Danssport Vlaanderen (A0011). 
Daaruit bleek dat maar liefst 97% van de clubverantwoordelijke en 100% van de lesgevers de communicatie een 3 
op 5 of meer gaf (zie grafiek). In 2019 zijn we dus verder gegaan op hetzelfde elan en hebben we onze communicatie 
voortgezet op dezelfde manier als in 2018.

In augustus 2019 is er een extern communicatieplan opgemaakt voor het sportjaar 2019-2020 (A0001) en gedu-
rende het sportjaar is dat communicatieplan aangevuld in functie van nieuwe activiteiten (A0002). Voor 2019 is de 
operationele doelstelling dus vervuld. 

In 2019 vonden 8 teamvergaderingen plaats op volgende data: 17/1 – 28/2– 21/5 – 18/6 – 12/9 – 14/11 – 12/12. Van 
elke vergadering werd een kort verslag gemaakt dat voor alle collega’s te raadplegen is op Sharepoint. 
Op 05/12/2019 werd een teamdag georganiseerd. In de voormiddag werd er in verschillende werkgroepen  
vergaderd over het beleidsplan 2021-2024. In de namiddag werd een teambuilding-activiteit georganiseerd. 

Voor OD002 verloopt alles volgens schema. Er zijn in 2019 13 nieuwsbrieven naar leden gestuurd (A0001). Ook ons 
tijdschrift Swing is volgens plan uitgegeven (A0004). Het tijdschrift Just4You is echter stopgezet wegens gebrek aan 
belangstelling & een grote overlap met de inhoud van andere communicatietools. Er zijn daarnaast ook 25  
persberichten verstuurd (A0007) om de persaandacht voor dans te verhogen. 
Ook A0003 (50 nieuwsberichten op de website plaatsen) is meer dan voldaan, met in 2019 maar liefst 96  
nieuwsberichten. Bezoekers vonden dus regelmatig nieuwe informatie op onze website. 
Ook op social media vonden geïnteresseerden voldoende informatie: er werden dit jaar minstens 237 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. 
In 2019 werd bovendien een enquête uitgevoerd om te peilen naar de tevredenheid van leden over de  
communicatie vanuit Danssport Vlaanderen (A0008). Daaruit bleek dat maar liefst 96% van de respondenten de 
communicatie een 3 op 5 of meer gaf. De doelstelling is dus zeker behaald. 
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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 gedrags-
code uit in praktische tools voor de clubs (Bv.: affiches, flyers, gezelschapsspel, ...)

OD002: Gedurende de beleidsperiode 2017-2020 communiceert Danssport Vlaanderen om 
de 2 maanden met haar leden over ethische thema’s.

OD003: Gedurende de beleidsperiode 2017-2020 communiceert Danssport Vlaanderen om 
de 3 maanden met haar leden over medische thema’s.

OD004: Gedurende de beleidsperiode 2017-2020 worden de ethische en medische  
problemen die zich voordien in de federatie, gemonitord

Er was in 2017 begonnen met de uitwerking hiervan door op basis van de gedragscode thema’s te bepalen  
waarrond gewerkt zou worden (A0001). Er was ook begonnen met het zoeken naar organisaties die ons zouden 
kunnen helpen in de uitwerking van de tools (A0002), maar gezien alles wat er rond seksueel grensoverschrijdend 
gedrag (SGG) gebeurd is, en de maatregelen die daarrond gekomen zijn, is de verdere uitwerking van OD001 on hold 
gezet. Gezien ook in 2018 en 2019 het thema SGG veel tijd heeft gevraagd, zijn de acties A0002, A0003 en A004 ook 
in 2019 on hold gebleven. Ook A0005 zal dus in 2020 niet kunnen gerealiseerd worden. We herbekijken deze OD in 
functie van de planning van de nieuwe beleidsperiode. 
Verder is er wat de uitwerking van ons preventief beleid, op vraag van enkele clubs, in 2018 een groepsaankoop voor 
AED-toestellen georganiseerd (A0008). In 2019 hebben we dan instructies georganiseerd voor het gebruik van een 
AED (A0009). 

Voor OD002 zijn alle acties gerealiseerd voor 2019. Zo zijn er artikels over een ethisch thema verschenen in de le-
dentijdschriften (A0001), namelijk over de API’s. 
Verder zijn er ook in de nieuwsbrieven verschillende ethische thema’s aan bod gekomen (A0002): de week tegen 
pesten, een jaar tegen pesten, de API’s (herhaaldelijk), de toolkit SGG voor sportclubs, de wijzigingen van dopingre-
gels voor minderjarigen,…. Die onderwerpen zijn goed voor 7 nieuwsbrieven naar de clubs en 5 nieuwsbrieven naar 
de leden waarin die ethische thema’s aan bod kwamen. Ook op Facebook (A0003) werden regelmatig (gemiddeld 1 
keer per 2 maanden) berichten gepost waarin bovenstaande ethische thema’s aan bod kwamen. 

Voor OD003 zijn alle acties gerealiseerd voor 2019. Zo zijn er artikels over medische thema’s verschenen in de leden-
tijdschriften (A0001), namelijk over het gebruik van een AED. 
Verder zijn er ook in de nieuwsbrieven verschillende medische thema’s aan bod gekomen (A0002): AED’s, sporten 
bij warm weer, het belang om ongevallen aan ons te melden, het boek Sportouders, het congres over diabetes en 
sport,…. Die onderwerpen zijn goed voor 7 nieuwsbrieven naar de clubs en 5 nieuwsbrieven naar de leden waarin 
die medische thema’s aan bod kwamen. Ook op Facebook (A0003) werden berichten gepost waarin bovenstaande 
ethische thema’s aan bod kwamen (gemiddeld 1 keer per 2 maanden). 

In januari 2019 is een bestand opgemaakt op ethische problemen te monitoren (A0001) en de leden en clubs van 
onze federatie zijn er verschillende keren in het jaar van op de hoogte gebracht dat ze ethische problemen kunnen 
melden (A0002). De gemelde problemen worden ook bijgehouden en opgevolgd (A0003). In 2019 waren er 4 cases. 
Wat betreft de ongevallen in 2019 zijn die cijfers ook bijgehouden (A0004): er zijn er in 2019 157 geweest. Dat is 
een aantal vergelijkbaar met andere jaren en een getal dat heel laag ligt (op meer dan 46 000 leden). Wat betreft de 
analyse van de ongevalcijfers van 2017 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). 
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. In 2019 bleek uit een gesprek met Gezond Sporten Vlaanderen echter dat die actie was stopgezet. 
Daarnaast is de informatie wat betreft dans uit sportkeuring.be opgevraagd, maar ondanks herhaaldelijke vragen, 
nog steeds niet verkregen. Gezien deze context is beslist om A0006 ook in 2019 on hold te zetten. Daardoor staat 
ook A0008, gepland om van start te gaan in 2018, on hold.  
Wat betreft A0007 hebben we de actie – in het licht van voorgaande omtrent A0006 – aangepast en gefocust op de 
bewustmaking van het melden van ethische problemen en ongevallen. Dat is gebeurd door herhaaldelijke berichten 
in de nieuwsbrief voor clubs (2x), nieuwsbrief voor leden (2x), tijdschrift (1x), Facebook (2x) en nieuwsberichten op de 
website (2x).
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Datum    Stijl     Regio   Club
Zondag 13 januari 2019  Street 3     Oost-Vlaanderen Dream Dance
Zondag 20 januari 2019  Disco 3     Limburg  MkM
Zondag 27 januari 2019  Jazz/Modern/Show 2   Antwerpen  Diluna
Zondag 3 februari 2019  Disco 3     Oost-Vlaanderen De Dansstudio
Zondag 10 februari 2019 Jazz/Modern/show 3   West-Vlaanderen Let's Dance
Zondag 17 februari 2019 Disco 4     Antwerpen  Movenza
Zondag 24 februari 2019 Street 4     Oost-Vlaanderen Move-it
Zondag 3 maart 2019    Disco 4         West-Vlaanderen  Dance Passion
Zondag 10 maart 2019  Street 5     Oost-Vlaanderen Dance-Revolution
Zondag 17 maart 2019    Jazz/Modern/Show 4      Oost-Vlaanderen  S-Pression
Zondag 7 april 2019  Disco 5     West-Vlaanderen Dance NRGY
Paasmaandag 22 april 2019  Jazz/Modern/Show      Oost-Vlaanderen  D.I.O.P.
Zondag 28 april 2019  Street     Antwerpen  Diluna
Zondag 5 mei 2019  Disco     Antwerpen  Jaybees
Zaterdag 11 mei 2019    Jazz/Modern/Show + Streetdance  Vlaams-Brabant   Pump
Zondag 12 mei 2019    Disco          Vlaams-Brabant   Pump
Zondag 20 oktober 2019 Disco 1     Limburg  Mkm
Zondag 27 oktober 2019 Street 1     Oost-Vlaanderen Dance-Revolution
Zondag 3 november 2019 Disco 2     Antwerpen  Shake
Zaterdag 9 november  Jazz/Modern/Show 1   West-Vlaanderen DanceNRGY
Zondag 17 november  Disco 2     West-Vlaanderen Kcikx N Moves
Zondag 24 november 2019  Street 2         Antwerpen    Easy Moving

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)

OD002: Jaarlijks worden er minsten 5 wedstrijdgerichte activiteten aangeboden voor de dans-
stijlen disco, street, show, modern en jazz.

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

OD005: Danssport Vlaanderen organiseert jaarlijks 1 Breakdancewedstrijd op internationaal 
of wereldniveau.

OD006: In deze beleidsperiode wordt een wedstrijdcircuit Standaard en Latin uitgewerkt waar 
recreatieve dansers kunnen instappen.

OD003: Tegen 2020 willen we 1 internationale samenwerking.

22 wedstrijden
10 Discowedstrijden
7 Streetdancewedstrijden
6 wedstrijden Jazz, Modern & Show
2 Limburg
6 Antwerpen
2 Vlaams-Brabant
7 Oost-Vlaanderen
5 West-Vlaanderen
17 clubs

De wedstrijdcommissies gingen door op 18.03.2019, 24.05.2019, 18.11.2019 op verschillende locaties. Er werden 
adviesraden samengeroepen voor het internationaal project DanceNation.

In 2018 werd een eerste internationale wedstrijd (DanceNation) georganiseerd in België in samenwerking met de 
WDSF. Die samenwerking wordt verder uitgebouwd in deze beleidsperiode.

Legacy League Meise 19.10.2019
Doelstelling niet gehaald aangezien we onze Breaking competitie vanaf 2019 hebben laten samenvallen met het 
schooljaar i.p.v. met het kalenderjaar. Daarodoor hebben we minder wedstrijden georganiseerd dan gepland. Dit is 
enkel voor dit ene overgangsjaar. De redenen voor deze kalender-aanpassing zijn:

 - De veranderingen in cultuursubsidies en de afhankelijkheid van onze samenwerkende clubs hiervan;
 - De opstart en het onderzoek van en naar een Olympisch Breaking team zorgde voor tijdsgebrek en  

 personeelstekort;
 - De groei van Unbreakable van een 1-dag event met 2000 bezoekers naar een 2-daags evenement met 

 17500 bezoekers.

Unbreakable World Championship op 20/09/2019 en 21/09/2019

 - Gratis openluchtfestival op de Groenplaats te Antwerpen
 - Aantal toeschouwers over het hele weekend: 17.500
 - Totaal aantal deelnemers: 713

 o Aantal binnenlandse deelnemers: 200
 o Aantal buitenlandse deelnemers: 513
 o Aantal nationaliteiten: 42
 o

De samenwerking met Undisputed (World Bboy Series) wordt verder ontwikkeld, naast het bekijken om Unbreakable 
te linken als Wereldbeker wedstrijd bij WDSF.

Als  voorbereidingen op startwedstrijden Standaard en Latin werd vanaf 2018 de activiteit ‘Danssport op maat’ ge-
organiseerd (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.  
In 2019 werd de Danssport op maat 2 keer georganiseerd: 

 - 24/03/2019  in Avelgem  – 26 koppels 
 - 08/12/2019 in Ham   – 37 koppels 

 
De activiteit loopt positief, enkele koppels maken de overstap naar de cursistenwedstrijden. In 2019 vergaderde de 
sportcommissie 6 keer (A0001). Op 27.04.2019 organiseerde de sportcommissie van Danssport Vlaanderen een 
preselectiewedstrijd Standaard/Latin gelijktijdig met het BK 10-dansen. Er namen 90 koppels deel (A0002).
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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.

2016 2017 2018 2019

Totaal aantal leden 39467 43916 45201 46841

#clubs die recreatief dansen aanbieden: 263 282 299 273

#clubs recreatief + competitief aanbod 114 135 77 88

#recreatieve dansers 37499 41751 42045 44502

A0001:Teamhappenings organiseren in samenwerking met clubs uit verschillende regio’s

A0002: in de beleidsperiode 2017-2020 wordt meer gefocust op lijndansen.

A0003: Dansnamiddagen ballroom & latin organiseren: 1 nationale + 10 in samenwerking met clubs

A0004: Dansvakanties voor senioren organiseren

Teamhappenings  organiserende club Datum Aantal koppels Aantal deelnemende clubs

Dansibo 23.03.2019 28 2

MkM 30.03.2019 31 3

Er werden in 2019 2 teamhappenings georganiseerd.

Op 11 november 2019 vond de Dansdag Actuele dans plaats in het Sportacentrum te Tongerlo. Dat is een activiteit 
voor dansers die hun sport recreatief beoefenen. De deelnemers kunnen een keuze maken uit 12 workshops. Via 
een kleurindicatie wordt aangegeven welk niveau aangeboden wordt in de workshops. 
Er waren 191 deelnemers. De dag werd afgesloten met een mooie slotshow.

Danssport Vlaanderen organiseerde 1 nationale dansnamiddag ballroom & latin en 13 dansnamiddagen Ballroom & 
Latin in samenwerking met clubs. 

Danssport Vlaanderen organiseerde in 2019 4 dansvakanties ballroom & latin voor +50 jarigen.  

Locatie Datum Adres

Vlimmeren donderdag 07.02.2019 Dansclub Vlimmeren, Polyvalente hal: De Pegger, Wetschot 2, 2340 
Vlimmeren

Hechtel-Eksel donderdag 28.02.2019 Waterhofkens, Eindhovensebaan 103, 3940 Hechtel

Beerse vrijdag 29.03.2019 Dansclub Beerse, Gemeenschapscentrum ‘t Heilaar, Heilaarstraat 35, 
Beerse

Alken zondag 14.04.2019 Dansclub Animo, Gemeenschapscentrum d’Erckenteel, Parkstraat 2, 
3570 Alken/Terkoest

Leopoldsburg zondag 28.04.2019 Horsten-Jivers, Parochiezaal Strooiendorp, Rodekruisstraat 2, 
Leopoldsburg 

Bocholt woensdag 15.05.2019 Dansschool MKM vzw, Kaulillerweg 6-A001, 3950 Bocholt 

Mol donderdag 06.06.2019 Dansclub Mol-Gompel, Parochiecentrum, O.L.Vrouw-straat 82, 2400 
Mol

Roeselare dinsdag 17.09.2019 Dansibo, Beversesteenweg 490, 8800 Roeselare

Turnhout donderdag 17.10.2019 Dance Center Hertoginnedal, Brugstraat 67, 2300 Turnhout

Retie woensddag 23.10.2019 Dansschool Retie, Turnhoutsebaan 23, 2470 Retie Parking via Burcht-
straat 

Tildonk zondag 27.10.2019 zaal Familia, Kruineikestraat 2, 3150 Tildonk

Zandhoven vrijdag 08.11.2019 Dansclub Danza, Sportcomplex Het veld, Schildebaan 22b, 2240 Zand-
hoven

Arendonk donderdag 21.11.2019 Dansclub Baila, De Brulen 57, 2370 Arendonk

Malle vrijdag 13.12.2019 Vormingscentrum, Smekenstraat 61, 2390 Malle

Locatie Datum Aantal deelnemers

Side Turkijke i.s.m. Thomas Cook 17-24 mei 2019 24

Houffalize 3-7 juni 2019 30

Vayamundo Oostende 10-14 juni 2019 27

Vayamundo Oostende 24-28 juni 2019 32
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OD002: In de beleidsperiode 2017-2020 wordt meer gefocus op Lijndansen. OD003: In de beleidsperiode 2017-2020 stijgt het aantal clubs die G-dans aanbieden met 10%

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

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

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

A0003: Jaarlijk een G-dansdag aanbieden.

A0004: Een G-danskamp organiseren.

A0002: Dansnamiddag lijndansen organiseren

A0003: Dansvakantie Lijndansen aanbieden. Locaties en lesgevers zoeken, promotie, inschrijvingen en evaluatie.

Seniorencommissie heeft een lijst opgesteld met populaire lijndansen. Hulpmiddel voor clubs en lesgevers die  
lijndansen aanbieden. Deze info werd aan alle clubs en lesgevers bezorgd in oktober 2019. 

1 dansschool bestelde flyers in 2019, 6 dansscholen bestelden stickerkaarten met bijhorende stickers en 13 
dansscholen bestelden diploma’s G-dans. 

Flyers:

In 2019 werd de G-dansdag georganiseerd op maandag 11 november in het Sportacentrum te Tongerlo. 29 deel-
nemers krijgen 2 dansworkshops aangeboden, dat in twee groepen (kinderen/jongeren en volwassenen). Nadien 
konden ze zich uitleven op de G-dansfuif. Aan het einde van de dag konden ze mee genieten van een dansschow. 

In de zomervakantie van 2019 (28 juli – 2 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.

Stickerkaarten en stickers:

Danssport Vlaanderen organiseerde 1 nationale dansnamiddag lijndansen en country line dance in Malle op 
4/10/2019 (met 130 deelnemers) en 1 dansnamiddag country in Bonheiden in samenwerking met dansclub Scratch 
(op 13/10/2019).

Danssport Vlaanderen organiseerde 2 dansvakanties Lijndansen in 2019. 

Malle vrijdag 4.10.2019 Lijndansen & Country Linde Dance: Vormingscentrum, Smekenstraat 61, 
2390 Malle

Bonheiden zondag 13.10.2019 Country-namiddag met live muziek: Parochiecentrum ‘De Krekel’, Dorp 65, 
2820 Bonheiden

Datum Locatie Aantal inschrijvingen

5-12 mei 2019 Kos Griekenland i.s.m. Thomas Cook 20

10-14 juni 2019 Royal Astrid Oostende 43

23.06.2019 NBD Melle Oost-Vlaanderen

05.07.2019 Dansstudio Attitude Limburg

23.05.2019 De Hamse Dansklub 250

Datum Dansclub #Stickerkaarten #Stickervellen

19.02.2019 Hypnosis Dance Academy 0 6 vellen

08.08.2019 NBD Melle 20 6 vellen

13.09.2019 Dansstudio Crazy Movves vzw 8 6 vellen

17.09.2019 De Hamse Dansklub 20 6 vellen

08.10.2019 Roba’s Dancefactory 16 6 vellen

08.10.2019 De Dansstudio 26 6 vellen
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SD007: Gedurende de beleidsperiode 2017-2020 zet Danssport  
Vlaanderen in op een kwalitatieve ondersteuning voor haar  
aangesloten clubs

OD001: In deze beleidsperiode blijft het aantal clubs die recreatief dansen aanbieden en het 
aantal recreatieve dansers minstens op status quo.

In 2019 werden er 2 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 verzekeringen en ledenadministratie. Daarnaast zijn 
er 2 clubbezoeken geweest in het teken van de oprichting van G-dansafdelingen en 5 clubbezoeken gedaan door de 
commissie Recreatief Dansen, in het kader van clubondersteuning in het algemeen (A0001). 

In 2019 is het welkomstpakket (A0003) uitgebreid met nuttige gadgets om er een echt “welkomstgeschenk” van te 
maken voor clubs en is gestart met de verdeling van de pakketten aan clubs. 
Wat betreft de promotionele ondersteuning is er in 2019 door tijdsgebrek geen handleiding gemaakt (A0005). Dat is 
dus ook niet naar de clubs gecommuniceerd (A0006). 

In 2019 is niet meer samengewerkt met externe partners ter promotie van de danssport (A0008), gezien de voor-
gaande jaren was gebleken dat het heel moeilijk is om daarin een samenwerking aan te gaan met onze dansclubs 
(wat de doelstelling was). Zonder samenwerking met clubs is er heel weinig return on investment wat deze actie be-
treft: de kosten zijn groot, maar er is geen ‘terugvloeiing’ van nieuwe dansers naar onze dansclubs. Daarom is 2019 
dus beslist om niet meer deel te nemen aan zulke evenementen, tenzij de vraag expliciet kwam vanuit onze clubs om 
hen te ondersteunen. Dat laatste is niet gebeurd. 

Verder is er in de nieuwsbrief naar clubs en op de website 4 keer een item opgenomen wat betreft de mogelijkhe-
den voor promotie van clubactiviteiten via de federatiewebsite (A0009) en zijn er ook verschillende oproepen gelan-
ceerd van externe organisaties die op zoek waren naar dansers, dansgroepen,… (A0010). In totaal zijn er zo 2 oproe-
pen gedaan via Facebook, 2 via een nieuwsbericht op de website en 1 via de nieuwsbrief. 

Danssport Vlaanderen voorziet voor elke club een budget van €150 waarmee ze promotiemateriaal kunnen bestel-
len voor hun activiteiten (A0011). Om die subsidie te ontvangen, moet het logo van Danssport Vlaanderen opgeno-
men worden in de promotie van de club. 
60 clubs hebben in 2019 gebruik gemaakt van de promotionele ondersteuning. Het totale budget dat Danssport 
Vlaanderen uit betaalde was €8250. Niet elke club gebruikte het volledig bedrag op. 

Tot slot is, wat de promotionele ondersteuning betreft, ook in 2019 de lijst van materialen die clubs kunnen ontle-
nen, ter beschikking gesteld en gepromoot (A0012) en is er naar clubs gecommuniceerd over de mogelijkheden tot 
promotionele ondersteuning vanuit de federatie (A0013). 

Wat betreft de ondersteuning op vlak van ethisch en gezond sporten is in 2017 begonnen met de uitwerking van de 
gedragscode in tools voor clubs (A0014-A0015), maar is dat project on hold gezet en ook in 2019 on hold gebleven 
(zie rapportering SD004, OD001). Verder stonden ook nu de pakketten “Sport met grenzen” ter beschikking van de 
clubs (A0016). Bijkomend zijn in 2019 die pakketten aangekocht voor alle clubs om ze via het Welkomstpakket (zie 
OD001, A0003) te verdelen en zo de drempel te verlagen om gebruik te maken van het pakket “Sport met Grenzen”. 
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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.

OD002: Vanaf 2017 beoordeelt minstens 70% van de deelnemers het danskamp als zijnde: 
‘zeer goed’ of ‘goed’.

Alle danskampen 2019:

 - Dankamp Genk    1-5 juli 2019   -- 36 deelnemers
 - Danskamp Malle   8-12 juli 2019   -- 27 deelnemers
 - Danskamp Blankenberge  15-19 juli 2019   -- 18 deelnemers
 - Danskamp Kasterlee  19-23 augustus 2019  -- 29 deelnemers
 - Danskamp Malle  26-30 augustus 2019  -- 51 deelnemers
 - Wedstrijdstage Malle  26-30 augustus 2019  -- 36 deelnemers
 - Technische stage Jazz  1-3 november 2019  -- 11 deelnemers

 - Dankamp Genk    1-5 juli 2019   -- 36 deelnemers
 - Danskamp Malle   8-12 juli 2019   -- 27 deelnemers
 - Danskamp Blankenberge  15-19 juli 2019   -- 18 deelnemers
 - Danskamp Kasterlee  19-23 augustus 2019  -- 29 deelnemers
 - Danskamp Malle  26-30 augustus 2019  -- 51 deelnemers

In totaal namen in 2019 208 dansers deel aan onze danskampen met overnachting.

Danssport Vlaanderen bood 5 gesubsidieerde danskampen aan in 2019. Daaraan namen 197 dansers deel.

Evaluatie: 
Elke deelnemer mag de laatste dag van het danskamp een evaluatieformulier invullen. Dankzij onze kampleiding 
wordt dat heel goed opgevolgd: 194 van de 197 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, dans-
lessen en monitoren. 
 
Danskamp algemeen: 60,31% van de deelnemers beoordeelden het danskamp in het algemeen als ‘zeer goed’ en 
37,11% van de deelnemers beoordeelde het danskamp als ‘goed’. Een totaal van 97%. 
Danslessen: 74,23% van de deelnemers beoordeelden de danslessen als ‘zeer goed’ en 23.71% als ‘goed’. 
Monitoren: 85,05% van de deelnemers beoordeelden de monitoren als ‘zeer goed’ en 13,40% als ‘goed’. 
De beoogde 70% tevredenheid (zeer goed + goed) over danskamp/danslessen en monitoren werd bereikt. 

Ook in 2019 organiseerde Danssport Vlaanderen een dansstage voor wedstrijddansers in het Provinciaal  
Vormingscentrum in Malle.  Er namen 36 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 11 dansers deel. Die dansstage is een voorbereiding voor de opleiding ‘initiator jazzdans’ van de Vlaamse 
Trainersschool van Sport Vlaanderen. De stage is vooral gericht op het oefenen van danstechnische vaardigheden, 
bewegingsinzicht, adaptatie van danscombinaties, … Deze stage werd niet gesubsidieerd. 

Per kampplaats werden enkele plaatsen voor kansarmen ter beschikking gesteld. 18 plaatsen werden opgenomen.

 - Dankamp Genk    1-5 juli 2019   -- 0 kansarmen
 - Danskamp Malle   8-12 juli 2019   -- 6 kansarmen
 - Danskamp Blankenberge  15-19 juli 2019   -- 5 kansarmen
 - Danskamp Kasterlee  19-23 augustus 2019  -- 3 kansarmen
 - Danskamp Malle  26-30 augustus 2019  -- 3 kansarmen

A0001: Organiseren van gesubsidieerde danskampen voor minstens 200 deelnemers per jaar.

A0001: Opstellen, uitdelen en verwerken van evaluatieformulieren voor elk danskamp.

A0003: Organiseren van minstens 1 vervolmakingsdanskamp (niet-gesubsidieerd).

A0004: Per danskamp wordt minstens 1 plaats ter beschikking gesteld voor kansarme deelnemers.

Zeer goed Goed Matig Slecht Zeer slecht

Het kamp: algemeen 117 60,31% 72 37,11% 5 2,5% 0 0,00% 0 0,00%

Je slaapplaats 44 22,68% 111 57,22% 38 19,59% 1 0,52% 0 0,00%

Het eten 64 32,99% 91 46,91% 35 18,04% 3 1,55% 1 0,52%

Sanitair 43 22,16% 85 43,81% 48 24,74% 16 8,25% 2 1,03%

Dagindeling 98 50,52% 86 44,33% 9 4,64% 1 0,52% 0 0,00%

Danslessen 144 74,23% 46 23,71% 4 2,06% 0 0,00% 0 0,00%

Moeilijkheid van de dansen 69 35,57% 94 48,45% 31 15,98% 0 0,00% 0 0,00%

Afwisseling dansstijlen 100 51,55% 74 38,14% 19 9,79% 1 ,052% 0 0,00%

Avondactiviteiten 96 49,48% 79 40,72% 19 9,79% 0 0,00% 0 0,00%

Monitoren 165 85,05% 26 13,40% 3 1,55% 0 0,00% 0 0,00%

Kampleiding 159 81,96% 32 16,49% 3 1,55% 0 0,00% 0 0,00%
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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.

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

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.  

OD004: In de periode 2017-2020 wordt de clubs jaarlijks de mogelijkheid geboden om subsi-
dies aan te vragen bij Danssport Vlaanderen voor hun jeugdwerking. 

Er is een Lerarencommissie Actuele dans opgericht in 2017; die volgt de trends op en staat mee in voor de beleids-
bepalingen en visiebepaling van de federatie. 
We hebben een expertengroep ingezet om een nieuwe opleiding te creëren die inspeelt op de noden van recreatie-
ve dans, kleuterdans en jeugddans.  

 - De ontwikkelingslijnen en doelen van de verschillende opleidingen zijn op elkaar afgesteld; 
 - Er is een nieuwe opleiding ontwikkeld voor recreatieve danslesgevers.  

We hebben een functionerende lerarencommissie maar het is moeilijk om jonge actieve dansexperts te engageren 
voor deze commissie.   
We houden voor de vorming van onze visie rekening met de opmerkingen die we lezen in de enquête van het 
Jeugdsportproject en van de docenten. Op deze manier houden we onze visie actueel en kunnen we bijsturen waar 
nodig.  

Zie rapportering SD001 - OD003

Dit is in 2019 gebeurd. De nodige voorbereidingen om het op te volgen en verder te zetten zijn getroffen.

A0001: In sportjaar 2019-2020 is het aanbod binnen de VTS-kaderopleidingen uitgebreider voor de dansoplei-
dingen dan in sportjaar 2015- 2016 
Zie rapportering: SD001OD002.  

A0002: Organisatie van een kwalitatief wedstrijdcircuit. 
Zie rapportering: SD005.  
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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). 

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 tevre-
denheidsschaal. 

We verdeelden in 2019 een bedrag van € 32 553,00 over 69 clubs en bereikten in totaal 15.538 aangesloten  
jeugddansers en naar schatting 4000 niet-aangesloten leden. 
Clubs worden via het jeugdsportproject ‘De Schatkist’ aangemoedigd om in te zetten op de categorieën en domeinen 
die we als federatie belangrijk vinden. 
Overzicht gesubsidieerde clubs via Jeugdsport Project in 2019:

Van de 69 clubs die in 2019 een subsidie ontvingen, hebben er 57 clubs de enquête ingevuld. Zie de grafiek voor de 
resultaten. Alle clubs gaven een 3/5 of hoger.

Vraag: Heeft u opmerkingen over ‘De Schatkist’?

 - Het is jammer dat er geen rekening gehouden wordt met ‘elders verworven competenties’. Bv.: een Break 
 dance lesgever kan veel prijzen gewonnen hebben, maar heeft niet echt een diploma... hij is nochtans een  
 bekwame lesgever! 
 - Goed beheer van de club wil voor ons zeggen dat er goede lesgevers staan, dat elk lid op zijn gewenst niveau  

 kan dansen en dat de communicatie goed verloopt. Ons antwoord op deze laatste vraag omvat dus alles.  
 Het ene kan niet zonder het andere.  
 - Het is moeilijk kiezen aan welk thema we het meeste belang hechten want zonder lesgevers, zonder leden  
  en zonder het financiële kan een club niet bestaan 
 - Vind het spijtig dat geschoolde leerkrachten ook bij Danssport Vlaanderen moeten aangesloten zijn terwijl zij  

 al bij Bv. danspunt etc. zitten  
 - Dank je wel! 
 - Vele stappen die op verschillende momenten moeten worden ondernomen. Beter alles in 1 keer afhandelen. 
 - Tip: eventueel een online invulformulier in plaats van een word document 
 - Lesgevers kunnen ook via andere weten kwaliteitsvolle lesgevers zijn.  
 - Onze leerkrachten volgen allemaal cursus bij danskant. Jammer dat dit niet-erkend wordt. 
 - Kan maar 1 optie aanduiden in de vorige vraag. Maar ook de kwaliteit van de lesgevers vinden wij belangrijk. 
 - Eventueel een meerwaarde laten gelden bij actieve deelname van de club/clubbestuur aan activiteiten / 

 bestuursfuncties commissies ingericht door de federatie. 
 - Geen opmerkingen 
 - Neen 
 - Ik wil heel graag opleidingen promoten, maar helaas is er nooit een opleiding in West-Vlaanderen.  
 - Wij zijn heel blij met de subsidies 
 - Er wordt inderdaad veel belang gehecht aan gediplomeerde lesgevers. Probleem: hele goede lesgevers heb 

 ben meestal te veel werk en daardoor niet de tijd om de opleidingen te volgen. Veel van de lesgevers die de  
 opleiding wel volgen zijn niet noodzakelijk slechte lesgevers maar vaak een pak minder sterk dan de lesge 
  vers zonder diploma. Vele van onze sterke lesgevers zijn leerkrachten onderwijs. Persoonlijk vind ik dat er  
 een mogelijkheid moet bestaan voor deze lesgevers (met onderwijsdiploma) waarbij er minder verplichte  
 aanwezigheid gevraagd wordt. Op die manier zouden er veel meer danslesgevers voor een diploma gaan  
 denk ik. 
 - Bedankt voor al het werk dat jullie daarin steken! 

Conclusies uit de enquête
 - De clubs die een aanvraag indienden, zijn zeer tevreden over ‘De Schatkist’.
 - Ondanks dat de clubs gediplomeerde docenten belangrijk vinden, worden er nog steeds enorm veel niet- 

 gediplomeerde docenten ingezet bij de clubs.
 - Bepaalde diploma’s van andere federaties of uit cultuur worden niet goedgekeurd. Hier hebben enkele clubs  

 wel klachten over.
 - Adminisitratief vereenvoudigen is een vraag die bij meerdere clubs terugkeert.

Er vond een daling plaats in het aantal clubs dat een dossier indiende voor het Jeugdsportproject. We merkten op 
dat we afgelopen jaar geen nieuwe clubs hebben mogen verwelkomen die een dossier instuurde voor ‘De Schatkist’. 
 
Van de 70 clubs heeft uiteindelijk 1 club de toegekende subsidie niet ontvangen. Ze werden niet ontvankelijk  
verklaard, omdat ze niet voldeden aan de subsidievoorwaarden: 
Evy’s Dance Vibes – Herent/Wilsele

Balletschool Terpsischore
Cricus- & Dansatelier TWIST
Dancarta
Dance !t vzw
Dance & Show Academy
Dance 2B
Dance 4 Life
Dance Company Olen vzw
Dance Desire vzw
Dance Feeling vew
Dance Planet
Dance Studio Movenza
Dance Unlimited
Dance4Friends
Dansclub Baila
Dansclub CLAP
Dansclub DANSjeFIT vzw
Dansclub Danza vzw
Dansclub Dream Dance
Dansclub Gerdak vzw
Dansclub Happy Dance
Dansclub Happy feet vzw
Dansclub Optimi
Dansclub Scratch! vzw
Dansgroep JADA vzw
Dansgroep Syrah
DansPit
Dansschool Balanze
Dansschool D.I.O.P.
Dansschool Dance-Revolution vzw
Dansschool Diamonds vzw
Dansschool Donatha
Dansschool eMotion
Dansschool FREEze
Dansschool i-Dance

Dansschool iDancity
Dansschool K!dans
Dansschool MkM
Dansschool PURE
Dansschool Serbatoio vzw
Dansstudio Bouger
Dansstudio crescendo
Dansstudio Kick-iT
Dansstudio Shake
Dansstuido Timeless
Dansstudio Yo!
Danzateljee
DCHT vzw
De Dansstudio
Easy Moving vzw
Gestellae Ballet
Hamse Dansklub vzw
Het Sportateljee
Impact Dance
Let’s Dance
Love 2 Dance
Mad Hatters Dance Company
Mattliss
Move it Dansclub
Move On Beatzz
Moves & Fun
Pump vzw
S-Pression
Step by Step Huldenberg vzw
Studio Kadans
Studio XO
Team Get Wild
Wannadance
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SD011: Bij de start van deze beleidsperiode worden inspanningen  
geleverd om de hervormingen in het kader van “Goed bestuur”  
door te voeren.

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

Omgaan met goed bestuur

Vanaf 2017 werden de nodige inspanningen geleverd in het kader van ‘Goed Bestuur’ voor de decretale opdracht. 
Danssport Vlaanderen behaalde volgende scores:  
2017: 65.18% 
2018: 81.32%  
2019: 91.38% 

Indicatoren die verbeterd zijn in 2019, zijn o.a.: 
Dimensie Transparantie – score 2019: 100% 

 - Vanaf 2019 Danssport Vlaanderen rapporteert in het jaarverslag over de remuneratie van de leden van de  
 RvB (indicator 1.7). Het exacte bedrag wordt opgenomen in deze rapportering. 

Dimensie Democratie – score 2019: 86.11% 
 - Vanaf 2019 werd zowel voor het bestuur als voor de Algemene Vergadering een gepast quorum opgenomen  

 in de statuten (indicator 2.3).  

Dimensie Interne verantwoording en controle – score 2019: 88.64% 
 - De statuten verbieden de cumulatie van de functie van voorzitter van de raad van bestuur en de functie van  

 directeur. (indicator 3.2) 
 - De statuten bepalen de onverenigbaarheden met het lidmaatschap van de raad van bestuur (indicator 3.3).  

In 2019 werden 2 Algemene Vergaderingen gehouden: 
De jaarlijkse AV met goedkeuring van de financiën op 25/03/2019. 
De Bijzondere AV met o.a. verkiezing bestuursleden en afvaardiging naar de AV BDSF. 

Remuneratieverslag  
De leden van de Raad van Bestuur krijgen geen vergoedingen in de zin van zitpenningen of dergelijke. Zij krijgen  
uitsluitend een kilometervergoeding en vrijwilligersvergoeding (€150/jaar) voor aanwezigheid op de vergaderingen 
van de Raad van Bestuur of voor een (afgesproken) vertegenwoordiging van de federatie op bepaalde events. In 
2019 werd in totaal € 6518.98 aan km-vergoeding betaalt aan bestuursleden. 
De voorzitter heeft een expliciete vertegenwoordigingsfunctie en krijgt de kosten verbonden aan netwerkings- 
activiteiten terugbetaald (€1000). 

Belangenconflicten  
Bij het opstellen van het ‘Good Governance charter voor de bestuurder en personeel van Danssport Vlaanderen’ zijn 
de onverenigbaarheden voor bestuurders uitgebreid. In 2019 werden geen belangenconflicten vastgesteld. 
Vanaf 2019 werd in elk verslag van de bestuursvergadering genoteerd of er  belangenconflicten waren. In 2019 was 
er op geen enkele vergadering een belangenconflict. 

Inspanningsverbintenis:

Rapportering ‘Kaderopleiding en bijscholing’ 
De acties en resultaten betreffende de basisopdracht ‘kaderopleiding en bijscholing’ werden gerapporteerd onder 
SD001. 
Verder is Danssport Vlaanderen de verbintenis aangegaan om extra in te zetten op ‘gediplomeerde lesgevers’ in 
de dansclubs. Om daarin verdere acties te ondernemen, was het interessant om te weten hoeveel gediplomeerde 
lesgevers er in de dansclubs zijn, die niet aangesloten zijn bij Danssport Vlaanderen. Een onderzoek werd gestart in 
januari 2018 bij onze (toenmalige) 287 aangesloten dansclubs. In totaal hebben we 144 (= 50%) reacties ontvangen, 
die we verwerkt hebben in een lijst met (al dan niet gediplomeerde / aangesloten) lesgevers per dansclub. Daaruit 
konden we besluiten dat er minstens 315 niet-aangesloten lesgevers in de dansclubs zijn, waarvan 58  
gediplomeerden.  Vanaf 2018 werden er acties ondernomen om lesgevers en clubs te motiveren om gediplomeerde 
lesgevers aan te sluiten, o.a. via subsidie. 

Rapportering zachte indicatoren Goed Bestuur 
Danssport Vlaanderen is in de inspanningsverbintenis met Sport Vlaanderen overeengekomen om zich in te zetten 
op 4 zachte indicatoren in het teken van Goed Bestuur: 

Nr.3 De website van de organisatie vermeldt basisinformatie over de aangesloten clubs. 
Score 2016: 2  
De organisatie publiceert het aantal aangesloten clubs op de website. 
Score 2017: 3  
Score 2018: 3  
Score 2019: 4 

 - De organisatie publiceert het aantal leden op de website. 
 - De organisatie publiceert het aantal aangesloten clubs op de website. 
 - De organisatie publiceert per aangesloten club de volgende informatie op de website: naam, website, adres  

 en email. 
 - De organisatie publiceert per aangesloten club het competitieve en/of recreatieve aanbod. 

=> dit item werd niet gerealiseerd in 2019 maar wordt operationeel gemaakt in 2020 

Nr. 4 De organisatie heeft gelimiteerde ambtstermijnen. 
Score 2016: 0 
Score 2017: 1 
Score 2018: 1 
Score 2019: 2 

 - De mandaten van een deel van de leden van de Raad van Bestuur zijn beperkt. 
=> De mandaten van de commissieleden en RvB zijn beperkt, 1 mandaat is 4 jaar. Om de 2 jaar is de helft uittre-
dend en herverkiesbaar. 

 - Na een bepaald aantal termijnen moeten alle leden van de raad van bestuur minstens een termijn overslaan  
 voordat ze zich opnieuw herverkiesbaar kunnen stellen. 

=> Enkel voor de taak van voorzitter is voorlopig een beperking van 3 termijnen omschreven. 

Nr.9 De organisatie heeft een gedragscode. 
Score 2016: 0 
Score 2017: 1 
Score 2018: 2 
Score 2019: 3 

 - De Raad van Bestuur legt een gedragscode vast die van toepassing is op de leden van de Raad van Bestuur,  
 de directie en het uitvoerende personeel en verankert die in de statuten en het intern reglement. 

=> gedragscode is verankert in het Vademecum 
 - De gedragscode bevat minstens volgende elementen: de verplichting om integer te handelen; een onkosten 
  regeling, een geschenkenregeling; procedures inzake belangenconflicten die waarborgen dat gepercipieerde  
  of daadwerkelijke belangenconflicten worden gemeld en dat de commerciële transacties met een derde par 
 tij waarmee een bestuurslid een relatie heeft voorafgaand ter goedkeuring worden voorgelegd aan de  
 Algemene Vergadering of een door de Algemene Vergadering gemandateerd orgaan. 

=> gedragscode: Vademecum vanaf p.77 
 - De Raad van bestuur heeft de Algemene Vergadering in kennis gesteld van de codes. 

=> OK 2018 
 - De leden van de raad van bestuur, de directie en uitvoerende personeel hebben de code ondertekend. 

=> OK 2018 

Nr.13 De Raad van Bestuur delegeert op gepaste wijze taken aan comités. 
Score 2016: 0  
Score 2017: 1 
Score 2018: 2 
Score 2019: 3 

 - De Raad van Bestuur onderneemt stappen om het doel, de gedelegeerde taken en bevoegdheden, samen 
 stelling en rapporteringsverplichtingen van de comités vast te leggen in het intern reglement. 
 - De raad van bestuur behoudt te allen tijde de bevoegdheid voor het nemen van belangrijke beslissingen en  

 het uitzetten van de strategie. 
 - Het intern reglement bepaalt dat de comités de mogelijkheid hebben hun adviezen/beslissingen toe te  

 lichten. 
 - Het intern reglement bepaalt dat in het geval de raad van bestuur besluit af te wijken van een advies/ 

 beslissing van een comité, dat gemotiveerd wordt toegelicht. 
=> In de praktijk wordt dit toegepast maar dit staat niet expliciet vermeld in het Vademecum.  
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EXTRA
Interne verbeteringen 2019-2020 i.f.v. Professionalisering

Einde Jaarverslag

2019
Interne werking werd in kaart gebracht
De toekomst van Danssport Vlaanderen werd bepaald: Wat is nodig om DSV een niveau hoger te brengen?
Hierover werd zowel binnen de personeelsgroep als samen met de bestuursleden over vergaderd.

Personeelsvergaderingen gingen door op 12/09/2019 en 24.10.2019

Status 2019

 - Iedereen voelt zich goed bij DSV
 - Iedereen doet zijn/haar job graag
 - Iedereen zou graag zijn taken, verantwoordelijkheden in de toekomst willen behouden 

Toekomst - Verbeteringen

Visie
 - Duidelijke keuze qua projecten
 - Gerichte langetermijndoelstellingen

HR en intern personeelsbeleid
 - Aflijnen takenpakket personeel + professionaliseren
 - Betrokkenheid en creativiteit

Communicatie/Marketing
 - Sponsoring
 - Uniformiteit
 - Merchandising
 - Webshop

ICT
 - Nieuwsbrieven
 - Ledenprogramma
 - Automatisering wedstrijdcircuit

Kwaliteit
 - Meer op maat werken
 - Meer gediplomeerde leraars en juryleden 

To Do
 - Personeel: sturing/taakverdeling/opleiding
 - Evaluatie
 - Langetermijnvisie
 - Digitalisering/Automatisering
 - Sponsors/Marketing
 - Merchandising
 - Evenementen 

Bestuursleden: Beleidsdag 22.10.2019
In samenwerking met ‘Vrijwilligerswerk werkt’ werd op zoek gegaan naar de status van de smaenwerking tussen  
bestuur en personeel van Danssport Vlaanderen. Het resultaat was positief. Als verbeterpunt werd geadviseerd om 
de verschillende rollen van de bestuursleden en personeelsleden duidelijker te omschrijven.

De meeste aanpassingen zullen gerealiseerd worden vanaf 2020
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