
 
 
2. FACULTATIEVE OPDRACHT JEUGDFONDS ZWEMMEN 
 
Jeugdsportproject van de sportfederatie met als doelstelling de kwaliteit van de 
jeugdsportwerking in de sportclubs te verhogen, met bijzondere aandacht voor 

de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd 
 
 
A. Omschrijving, effectmeting en evaluatie van de in het beleidsplan 2013-2016/ 

jaarlijks actieplan 2013 geformuleerde doelstellingen: 
 
Strategische doelstelling: 
 
S10 Eind 2016 is het aantal leden van 0 tot 18 jaar gestegen met 4% 
 
Resultaten effectmeting: 

 
Leeftijd 2011 2012 2013 2014   

0 32 17 60 62 30 
1 13 35 31 45 32 
2 24 29 66 62 38 
3 145 185 322 361 216 
4 921 972 1326 1433 512 
5 2183 2377 2934 2943 760 
6 3180 3555 3765 4036 856 
7 3197 3722 4051 3963 766 
8 3103 3464 3857 3831 728 
9 2692 3149 3350 3415 723 

10 2320 2666 2815 2851 531 
11 2176 2169 2492 2323 147 
12 1683 2194 1922 2013 330 
13 1400 1369 1801 1477 77 
14 1149 1226 1262 1457 308 
15 950 1044 1129 1048 98 
16 814 825 930 934 120 
17 656 732 768 757 101 
18 535 607 616 593 58 

  27.173 30.337 33.497 33.604 6.431 

  
11,64% 10,42% 0,32% 
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Evaluatie: 
 

We hebben de doelstelling van “ledenaangroei van 4 % tegen 2016” (tov 2011) reeds   ruimschoots   
behaald. In 2014 was er een heel lichte stijging van  het ledenaantal tov 2013, met name een stijging 
van 0,32%. De grootste stijging was dus in 2012-2013” ten gevolge van de integratie nieuwe VZF - 
ledenregistratie. 
 
 
Operationele doelstelling: 

            
           S 10.1 Tegen 2016 kent de VZF bij de  0- tot 12-jarigen een ledenaangroei van minimum 4%. 

 
Resultaten effectmeting: 

 
Ledenaantal 0 - 12 jaar  
 
  2012 2013 2014 

0 17 60 62 
1 35 31 45 
2 29 66 62 
3 185 322 361 
4 972 1326 1433 
5 2377 2934 2943 
6 3555 3765 4036 
7 3722 4051 3963 
8 3464 3857 3831 
9 3149 3350 3415 

10 2666 2815 2851 
11 2169 2492 2323 
12 2194 1922 2013 

Eindtotaal 26546 29004 29352 
    9% 1% 

 
      

Evaluatie: 
 

Er is een aangroei bij de 0 - 12-jarigen van 1%. t.o.v. 2013. De vooropgestelde doelstelling voor 
2016 werd reeds in 2013 behaald. 

 
 

Operationele doelstelling: 
 

S10.2 Tegen 2016 is het aantal 13 tot 18-jarigen leden van de VZF minstens gelijk gebleven 
 

Resultaten effectmeting: 
 

  2012 2013 2014 
13 1369 1801 1477 
14 1226 1262 1457 
15 1044 1129 1048 
16 825 930 934 
17 732 768 757 
18 607 616 593 

Eindtotaal 7815 8519 8280 
    9% -3% 

 
 
 



Evaluatie: 
 

Er is een aangroei bij de 13 - 18-jarigen, terwijl de doelstelling was ledenbehoud voor deze 
leeftijdsgroep, al kennen we in  2014 een daling van het aantal leden voor deze doelgroep van 13- 
tot 18-jarigen met 3%. 

 
 

Strategische doelstelling: 
 

 S11 Tegen 2016 hebben 30% van de Vlaamse zwemclubs een gouden kwaliteitslabel. 
 
Resultaten effectmeting: 
 
Aantal kwaliteitslabels 2014 Zwemclubs Percentage   
Gouden kwaliteitslabel 11/ 45 24,4%  
Zilveren kwaliteitslabel 19/45 42,2% 88,8%:kwaliteitslabel  
Bronzen kwaliteitslabel 10/45 22,2%  
Geen kwaliteitslabel 5/45 11,2% 11,2%: GEEN kwaliteitslabel  

 
Aantal kwaliteitslabels 2013 Zwemclubs Percentage   
Gouden kwaliteitslabel 8/ 33 24%  
Zilveren kwaliteitslabel 10/33 30% 94%: kwaliteitslabel  
Bronzen kwaliteitslabel 13/33 39%  
Geen kwaliteitslabel 2/33 6% 6%: GEEN kwaliteitslabel  

 
Evaluatie: 
 
In totaal hebben we 45 dossiers ontvangen, waarvan 89% een kwaliteitslabel hebben behaald. 
Hiervan hebben 24% een gouden kwaliteitslabel ontvangen. Zo halen we bijna de beoogde 
doelstellingen tegen 2016. We kunnen stellen dat het kwaliteitsniveau verhoogd gezien de stijging 
in het percentage op het zilveren en gouden niveau. 

 
 
Operationele doelstelling: 

 
S 11.1 Tegen 2016 hebben 50 % van de Vlaamse zwemclubs een dossier ingediend voor het behalen van   
een kwaliteitslabel. 

 
Aantal bewijsdossiers 2014 Zwemclubs Percentage  
Aanvragen 57/121 jeugdclubs 47% 
Ontvangen bewijsdossiers 45/121 jeugdclubs 37% 

 
Resultaten effectmeting: 

 
Volgende zwemclubs hebben een bewijsdossier ingediend:  
  

Antwerpen Vlaams-Brabant Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Limburg 
AZSC 
HZA 

MOZKA 
MZVA 
VWZ 
ZIK 

ZOLA 
ZN 

AEGIR 
AZS 

KLZC 
LSVZ 
SCZ 
STT 

WIOS 
ZORO 

AST 
AZ 

AZL 
BZC 

DDZZ 
EZV 

FIRST 
LZV 

BOAS 
DMI 
KZK 

ISWIM 
ROSC 
RYSC 
RZV 

UZKZ 

DBT 
DMB 
GZVN 
OZV 

ZDKK 
ZBM 

ZWIM 
 



 
 

ZIOS MEGA 
RGSC 
TSZ 
WZK 

ZWEM 

8 9 12 9 7 
 

*BOAS/ DDZZ/ISWIM/OZV/ZDKK voldeden in hun bewijsdossier niet aan de minimumvereisten 
voor het behalen van een kwaliteitslabel. 
 
Van volgende clubs hebben we enkel de aanvraag ontvangen maar geen bewijsdossier:  
 
Antwerpen Vlaams-Brabant Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Limburg 

AZK 
KST 
ZS 

 

TZ 
 

DYB 
DZO 
GZV 

 

SKF HZS 
ZCM 

 

3 1 3 1 2 
 

Evaluatie: 
 

Van de 47 aanvragen die we hebben ontvangen, hebben 45 jeugdclubs hun bewijsdossier ingediend, 
dit wil zeggen 37 % van alle jeugdclubs. Daarmee behalen we niet de beoogde doelstelling van 40 
% voor 2014. De administratieve vereenvoudiging aan de hand van een extra digitale module 
gekoppeld aan de het ledenadministratieprogramma Assist zal moeten bijdragen om de doelstelling 
van 50% van de jeugdclubs te overtuigen om deel te nemen  tegen 2016.  

 
 

Operationele doelstelling: 
 

S11.2 Tegen 2016 heeft de VZF haar eigen financiële inbreng verdubbeld t.o.v. het instapjaar 2012 
 
Resultaten effectmeting: 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

eigen financiële inbreng sportfederatie in jeugdsportfonds 10.000,00 12.500,00 15.000,00 17.500,00 20.000,00 
theoretisch mogelijke maximale Bloso-subsidie 40.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00 
max. Bloso-subsidie overheadkosten 6.000,00 7.500,00 9.000,00 10.500,00 12.000,00 
min.Bloso-subsidie voor clubs 34.000,00 42.500,00 51.000,00 59.500,00 68.000,00 
minimale totale clubsubsidie 44.000,00 55.000,00 66.000,00 77.000,00 88.000,00 
totale kost project 50.000,00 65.250,00 75.000,00 87.500,00 100.000,00 
 
Evaluatie: 
 
De Vlaamse Zwemfederatie probeert de nodige inspanningen te doen om de eigen financiële 
middelen  in het jeugdsportfonds te verhogen met een 2500€ om de beoogde doelstelling te behalen 
binnen het Jeugdfonds zwemmen. Niet alleen de groei van het aantal leden kan hierbij toedragen 
(via lidgeld), ook moeten we op zoek gaan naar extra middelen bij sponsors of andere ondersteuners 
en dit om de jaarlijkse subsidie volgens puntentoekenning/kwaliteitsniveau te garanderen en dit 
voor het toenemende aantal kandidaten aan het Jeugdfonds zwemmen.  
 
De Raad van Bestuur van de Vlaamse Zwemfederatie heeft voor het “Jeugdfonds zwemmen 2014” 
zelfs beslist (vergadering 02/09/2014) om extra financiële middelen (2069€ ) boven op de input 
voor de jeugdfonds subsidiering (15000€) uit te geven.   
 



Voor de  clubs die vorig jaar reeds een dossier hadden ingediend en die over eenzelfde of hoger 
kwaliteitsniveau beschikken t.o.v. 2013 werd de quotiënt van vorig jaar toegepast (7,88) voor de 
“puntentoelage” opdat deze clubs financieel op dezelfde basis zouden worden tegemoetgekomen.   
 
Detail zie bijlage “Beoordeling JF na beslissing RvB” (.pdf)  
 
 
Overzicht acties 2014 en relatie met de doelstelling: 
 
Voor het verhogen van het ledenaantal zijn volgende acties gerealiseerd:  
 

• ondersteunende projecten (PACO-concept, Skill-Up, EVS,…) aanbieden aan de clubs om 
de kwaliteit van hun jeugdwerking te verbeteren (zie BO) 

• het updaten van de webpagina van Jeugdfonds zwemmen met “good practices”  
• dagelijks clubondersteuning: telefonisch en via e-mail 

 
Er werden verschillende acties gerealiseerd om de jeugdwerking naar een kwalitatief hoger niveau 
te brengen:  
 

• we hebben op vraag twee vergaderingen voor het Jeugdfonds zwemmen georganiseerd in 
het voorjaar  

 
Locatie Datum Aantal deelnemers Aantal clubs 
Aalst  28/02/2014 5 personen 2 clubs 
Genk 26/03/2014 13 personen 7 clubs 
Totaal   36 personen 9 clubs 

 
• opvolging van de bewijsdossiers voor opstartende/nieuwe clubs via mailing en telefonisch 
• communicatie van de verwachte acties (volgens de planning: zie reglement Jeugdfonds 

zwemmen) van “Jeugdfonds zwemmen”  
• contacten met een 3-tal bedrijven voor financiële ondersteuning van de jeugdwerking (zie 

BO)  
 
Evaluatie van de acties: 

 
We moeten  de clubs blijven informeren over het bestaan van “Jeugdfonds zwemmen” en hen 
begeleiden in de opstart van het bewijsdossier. Dit vereist meer begeleiding//opvolging bij clubs die 
voor het eerst het dossier indienen, want volgens bovenstaande analyse zie je dat 11% geen 
kwaliteitslabel behaalt en dat dit voornamelijk te zoeken is bij clubs die voor het eerst hun 
bewijsdossier indienen. 
 
De invloed van een voorafgaande infosessie (zie invloed infosessie op vraag in Genk voor provincie 
Limburg) zorgt voor een positief effect naar deelname en niveau toe (aangroei van 4 kwaliteitsvolle 
dossiers). Het aanreiken van ondersteuning  en werkinstrumenten om de kwaliteit van hun 
jeugdwerking te verbeteren ( = clubondersteuning) blijkt een noodzaak te zijn naar de toekomst.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusies: 
 
We blijven promotie voeren en ondersteuning bieden om meer zwemclubs mee te krijgen om deel 
te nemen aan het Jeugdfonds zwemmen om zo onze beoogde doelstellingen te kunnen behalen. 
 
We zijn ervan overtuigd dat de administratieve vereenvoudiging  door de digitalisering van het 
bewijsdossier in 2015 (voorbereidingen medio - najaar 2014) het aantal kandidaten voor het  
Jeugdfonds zwemmen moet doen stijgen om onze beleidsdoelstelling jaarlijks te kunnen halen naar 
aantal deelnemers toe en kwaliteitsniveau toe. 
 
We benaderen vanaf nu ook alle clubs van de federatie, m.a.w. alle clubs die andere disciplines van 
de zwemsport (waterpolo, synchro, schoonspringen, open water) vertegenwoordigen worden ook 
betrokken om deel te nemen aan het dossier, vandaar ook de naamswijziging naar “Jeugdfonds 
zwemsport 2015” om het imago van het bewijsdossier te verruimen voor alle clubs die onze 
federatie rijk is en niet enkel de mogelijkheid te bieden aan de clubs die de discipline zwemmen 
aanbieden. 

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

 
Geen 

 
 


