4. FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID
Project prioriteitenbeleid van de sportfederatie met als doelstelling het
bevorderen van de sportparticipatie van de jeugd en hun aansluiting bij
een sportclub via het stimuleren en activeren van gezond sporten in de
sportclubs
A. Omschrijving, effectmeting en evaluatie van de in het beleidsplan 2013-2016/

jaarlijks actieplan 2013 geformuleerde doelstellingen:
Strategische doelstelling:
S12 Eind 2016 is het aantal bezoekers van het “ open gedeelte” van de website “ Skill up
your physicals” gestegen met 15%.
Resultaten effectmeting:
Niet gerealiseerd.
De opmaak van de web applicatie/ en de website is niet gerealiseerd in 2013.
De samenwerking met het eerste aangestelde IT bedrijf werd stopgezet in september 2013.
Er is een nieuw IT bedrijf gecontacteerd in het najaar 2014 die zal zorgen dat in het voorjaar
2014 de web applicatie en de website operationeel zullen zijn.
Evaluatie:
Geen

Operationele doelstelling:
O12.1 Tegen eind 2013 is de website " Skill Up your physical " operationeel (nulmeting)
Resultaten effectmeting:
Niet gerealiseerd, website pas operationeel in het voorzien 2014.
Evaluatie:
Geen

Strategische doelstelling:
S13 Eind 2016 organiseert 30% van de zwemclubs minimum 1 sessie oefenvormen van het
“Skill Up your Physicals” project per week binnen zijn jeugdwerking.
Resultaten effectmeting:
Niet gerealiseerd, kan pas in 2014 als de database operationeel is.
Evaluatie:
Geen

Operationele doelstelling:
S13.1 Tegen eind 2013 organiseert 15% van de zwemclubs* oefenvormen van het project
binnen zijn jeugdwerking
Resultaten effectmeting:
Niet gerealiseerd, kan pas in 2014 als de database operationeel is .
Evaluatie:
Geen

Strategische doelstelling:
S14 Eind 2016 heeft 30% van de zwemopleiders en trainers de begeleidende workshop van het
“Skill Up your Physical” project gevolgd
Resultaten effectmeting:
12 oktober 2013

Aantal deelnemers
70/1397*

%
5%

Aantal clubs
34/121**

%
28

* het aantal trainers in het ledenbestand in 2013
** is het aantal clubs met jeugdleden tussen de 0 en 18 jaar

Evaluatie:
5% van de jeugdtrainers en dit binnen 34 verschillende jeugdclubs (28% aandeel jeugdclubs) zijn
reeds geïnformeerd van het opzet van Skill-Up.

Operationele doelstelling:
O14.1 Tegen eind 2013 heeft 5% van de zwemopleiders en trainers de workshop van het
project gevolgd.
Resultaten effectmeting:
Er is een inleidende voorstelling geweest van het “ Skill-Up” project op 12 oktober 2013 voor
hoofdtrainers, trainers, lesgevers van onze jeugdclubs.
12 oktober 2013

Aantal deelnemers
70/1397*

%
5%

Aantal clubs
34/121**

%
28

Evaluatie:
We hebben ons doelstelling voor 2013 behaald dankzij de voorstelling van het opzet van “ Skillup” project. De demonstratie van de website en web- applicatie volgen pas in 2014.

Overzicht acties 2013 en relatie met de doelstelling:
Evaluatie van de acties
Alle acties voor het realiseren van de website- web applicatie“ Skill-Up” zijn nagekomen:
- Analyse opmaak web applicatie ( voorjaar 2013)
- Operationeel maken van de web- applicatie ( 2013 bij 2 verschillende bedrijven)
- Opmaken van een website en web applicatie ( Najaar 2013)
Alle acties voor op het opmaken van een database met oefeningen door de sporttechnische expert is
nagekomen :
- Pilootclub aangesteld voor het uittesten van de opgestelde oefeningen
- Opstellen oefenvormen ( medio 2013)
- Film- en fotoreportage ( najaar 2013)
Alle promotionele acties:
- Introductie Skill-Up tijdens de infovergadering jeugdfonds zwemmen, sportevents …
- Organisatie van 1 workshop ( in plaats van 2 workshops)

Conclusies:
Alle acties zijn nagekomen wat we voor 2013 hadden opgesteld mits enig vertraging met het
opmaken van de web applicatie door stopzetting de samenwerking met een eerste IT bedrijf.
Hierdoor zijn we met een tweede IT bedrijf gestart voor het opstellen van een database dat in het
voorjaar 2014 operationeel zal zijn.
De databank met oefeningen waren volgens gestelde planning opgemaakt, als de nodige acties voor
naambekendheid van het Skill-up project zijn achter de rug.

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

