VLAAMSE ROLLERBOND vzw
Jaarverslag 2016
Op 31 december 2016 groepeerde de federatie 34 clubs:
Nr.
2
4
5
7
8
11
12
13
15
18
19
20
21
33
37
41
42

Afk.
ISCE
GAN
HEV
KRV
KLO
KMW
RST
ROL
BSC
ZRC
FTM
RRZ
DSS
STE
KUR
SJF
RMG

Clubnaam
ISC EEKLO
GANSHOREN R.C.
RSC HEVERLEE
KRV de skeelerclub v/d Kempen
KON. KLOPSTOKIA R.H.C.
KON. MODERN SKATERSCLUB Wilrijk
RSC TIENEN
ROLTA R.H.C. Leuven
Inline Team BRUGSE SKEELERCLUB
ZWAANTJES Roller Club
FRATELLI TEAM Mechelen
REKO RC Zemst
RC DE STER Sint-Niklaas
SKEELER TEAM Evergem
KURINK HC Kuringen
SKATE-JE-FIT
ROLLERMAN Gent

Nr.
43
44
45
46
47
52
53
54
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Afk.
U2S
AIL
RCT
WSH
RON
RSW
KRC
AWA
HCB
IRTA
LWD
SIH
OLRD
IZE
FSNLL
KORR
WBHT

Clubnaam
UP2SKATE Aartselaar
ALL-INLINE Lommel
ROLLERCLUB Tongeren
WILD SKATE Herent
ROLL'ON Diepenbeek
RSC WAUTERBOS St-Genesius-Rode
KOEKBELBERG RC
ARTISTIC WHEELS ANTWERP
RED HOT CHERRY BOMBS Mol
Ice Racing Team Antarctica Wilrijk
LAPWINGS Duffel
Spin It Hasselt
One Love Roller Dolls
iSkate
Figure Skating Nieuw Luna Lommel
Keep On Rolling Ronse
White Bears Hockey Team

Samen zijn de 34 clubs goed voor 2.755 leden. Dat is opnieuw een stijging van het aantal leden.
De stijgende tendens van de laatste tien jaar houdt dus aan.
KURINK HC Figure Skating K.V. Rolta RHC
LeuvenRed Hot Cherry
ROLL'ON
Kuringen
Nieuw Luna
Diepenbeek
KON. KLOPSTOKIA
Bombs
Mol
ROLL'ON Belgium
Lommel
ROLLERMAN INLINE
Gent TEAM
R.H.C.
REKO RC Zemst SKATE-JE-FIT
RSC
WAUTERBOS
Izegem
Skate
KRV One
Brugge
Love Roller
KeepDolls
On RollingGANSHOREN R.C.
UP2SKATE
Ronse KOEKBELBERG RC
RSC HEVERLEE
Aartselaar
IRTA
Wilrijk
RC DE
STER SintNiklaas
Boudewijn
Schaatsclub
Brugge
FRATELLI TEAM
RSC TIENEN
Mechelen
ROLLERCLUB
Tongeren
WILD SKATE Herent

ZWAANTJES

SKEELER TEAM
Evergem
Lapwings Duffel

ALL-INLINE
Lommel
KON. MODERN
Spin It Hasselt
ARTISTIC WHEELS ISC EEKLO S.C.Wilrijk
ANTWERP

Aantal leden per club op 31/12/2016
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Evolutie ledenaantal
(2002-2016)

Evolutie van het ledenaantal
per leeftijdsgroep
(2002-2016)
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Evolutie van het aantal leden per leeftijd (2013-2016)
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De federatie werd geleid door de Raad van Bestuur:
Joeri Meeus
Voorzitter
Johnny Grootaert
Ondervoorzitter
Rony Vanderhoydonck Penningmeester
Marc Decraemer
Bestuurder - TD Skeeleren
Luc Spoor
Bestuurder - TD Recreatie
Zij zijn allen verbonden aan en actief in een van onze clubs.
Zij engageren zich als bestuurder op vrijwillige basis, zonder zit- of vergadervergoeding. Enkel hun verplaatsingskosten
worden vergoed aan de maximale officiële kilometervergoeding.
De Raad van Bestuur vergaderde 10 maal:
1 februari
22 februari
24 maart
25 mei
23 mei
27 juni
22 augustus
26 september
24 oktober
28 november
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In de RvB heeft elke bestuurder één stem. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid.
Op de algemene vergadering hebben de leden (clubs) elk één stem.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid:
50% van de aanwezige of vertegenwoordigde clubs +1
Ongeldigde stem, onthouding en blanco stem tellen niet mee
Voor wijziging van de statuten iseen bijzondere meerderheid vereist:
Twee derde van de clubs zijn aanwezig of vertegenwoordigd
Twee derde stemt JA
Ongeldige stem, onthouding en blanco stem tellen als NEEN
Op 31 december 2016 eindigde de beleidsperiode 2013-2016 en dus ook het beleidsplan voor die periode.
Het beleidsplan bepaalt de visie en missie en de strategische doelstellingen die de federatie beoogt.
De realisatie van die doelstellingen is beschreven in bijlage 1: Werkingsverslag 2016 – Basisopdrachten.
Op financieel vlak kunnen we voorzichtig optimistisch zijn: in tegenstelling tot
resultaat.
Resultaat
2016
KOSTEN Werking
€ 144.918,87
Personeel € 237.582,85
Overige
€ 1.516,78
TOTAAL € 384.018,50
OPBRENGSTEN Werking
€ 105.982,80
Subsidies € 308.068,39
Overige
€ 5.130,77
TOTAAL € 419.181,96
RESULTAAT
+ 35.169,46

2015, werd 2016 afgesloten met een positief
2015
€ 147.978,80
€ 240.238,80
€ 1.075,31
€ 389.292,91
€ 73.337,50
€ 271.866,47
€ 1.995,40
€ 347.199,37
- 42.093,54

Meer details over de balans en de resultaatrekening vind je in bijlage 2: Balans en resultatenrekening 2016.
Het positieve resultaat is evenwel geen reden tot euforie. De financiële situatie van de federatie blijft immers een zwak punt.
Omwille van de onzekere impact van het nieuwe decreet op de subsidiëring van de sportfederaties nam de Raad van
Bestuur de vlucht vooruit en ontsloeg in februari twee van de drie personeelsleden (met vooropzeg van respectievelijk 12 en
14 maanden).
De subsidieverdeling op basis van het nieuwe decreet is aan de ene kant een sokkel van 60.000 EUR en aan de andere
kant een korf met daarin drie aspecten:
1. het aantal leden en aantal VTE’s
2. het aantal gediplomeerde lesgevers
3. ‘Goed Bestuur’
Om te weten hoe daarover gerapporteerd zal moeten worden volgde de administratief coördinator op 12 september 2016 de
infosessie rond Goed Bestuur.
Sportieve werking
Van alle disciplines die de federatie telt legde - traditiegetrouw - het skeeleren de grootste activiteit aan de dag.
Het uitgebreid verslag van de skeelerwerking vind je in bijlage 3: Jaarverslag skeeleren 2016.
De tweede competitiepijler van de federatie is het kunstrolschaatsen. In 2016 werd het Belgisch Kampioenschap
Kunstrolschaatsen aan de Vlaamse Rollerbond toevertrouwd. Voor de organisatie ervan op 24 en 25 juni 2016 konden we
rekenen op RSC Wauterbos uit Sint-Genesius-Rode.
Bij gebrek aan TD Kunstrolschaatsen werden er geen vergaderingen met de kunstrolschaatsclubs georganiseerd.
Het skateboarden werd door het IOC opgenomen op het programma van de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo. We
zullen deze discipline zal dan ook verder uitbouwen.
00000
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VLAAMSE ROLLERBOND vzw
Jaarverslag 2016
Bijlagen
bijlage 1: Werkingsverslag 2016 – Basisopdrachten
bijlage 2: Balans en resultatenrekening 2016
bijlage 3: Jaarverslag skeeleren 2016.
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Bijlage 1

Deel III:
Werkingsverslag 2016
Basisopdrachten

VLAAMSE ROLLERBOND vzw

Basisopdracht 1:
Organiseren van competitieve sportbeoefening per provincie
SD1
Strategische doelstelling:
Vanaf 2013 wordt de competitiebeoefening binnen de skatesport uitgebouwd en versterkt.
Resultaten effectmeting:
De competitie situeert zich in twee takken: skeeleren en kunstrolschaatsen.
In rinkhockey is er geen reguliere competitie meer, enkel nog recreatief.
Skeeleren
 Het aantal skeelerclubs bleef in 2016 ongewijzigd op 10.
 Er stonden in 2016 in totaal 37 wedstrijddagen op het programma, 1 meer dan in 2015. Het gaat
hierbij over wedstrijden op provinciaal, landelijk, nationaal en internationaal niveau.
 Het seizoen werd op gang getrokken met enkele indoorwedstrijden (o.m. het Vlaams
kampioenschap Indoor).
 Twee internationale wedstrijden (van ZRC en van FTM) maken deel uit van de Europacup, een
circuit van 10 Europese wedstrijden onder supervisie van CERS/CEC.
Vlaams Kampioenschap Indoor Skeeleren 2016
 Het Vlaams Kampioenschap Skeeleren Indoor (VKSI) bestaat uit vier manches die telkens op een
andere locatie georganiseerd worden, verspreid over Vlaanderen.
 Sinds 2012 is het VKSI voorbehouden aan de jongeren (miniemen t.e.m. cadetten).
 Aan de 31ste editie namen in totaal 125 jonge renners deel (respectievelijk 96, 96, 102 en 96 per
manche), dat zijn er 15% meer dan vorig jaar.

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

2016

2015

2014

2013

2012

2006

2011

2003

2010

2002

# dln
# dln in
eindklassement

2009

73

2008

82 104 104 111 102 91 132 136 96

2007

95 100 92

2005

85

2004

54

2001

77 101 117 132 109 108 124 116 138 127 109 169 179 122 98

# dln in
eindklassement

jaar

# dln

1986

jaar

Vlaams Kampioenschap Skeeleren Indoor
Overzicht aantal deelnemers (alle categorieën)

92 152 114 119 140 117 100 84 124 120 127 116 109 126 109 125
82 104 114 90 100 91

86

63

90 100 94

82

90

94

89

97

Tabel 1: Aantal deelnemers en aantal renners in het eindklassement (d.i. deelname aan min. 3 manches)
in het Vlaams Kampioenschap Skeeleren Indoor (1986-2016).
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Figuur 1: Evolutie van het aantal deelnemers aan het Vlaams Kampioenschap Skeeleren Indoor (1986-2016).

# dln
Miniemen t.e.m. cadetten

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

jaar

Vlaams Kampioenschap Skeeleren Indoor
Overzicht aantal jongeren

99 101 117 110 84 100 102 103 116 109 126 109 125

Tabel 2: Aantal jongeren (miniemen t.e.m. cadetten) dat deelneemt aan het
Vlaams Kampioenschap Skeeleren Indoor (2004-2016).

Figuur 2: Evolutie van het aantal jongeren (miniemen t.e.m. cadetten) dat deelneemt aan
het Vlaams Kampioenschap Skeeleren Indoor (2004-2016).

 In 2016 telden we 157 jeugdrenners met een competitielicentie. Daarvan namen er in totaal 125 deel
aan één of meer manches van het VK Indoor 2016. In absolute cijfers is dat een stijging t.o.v. 2015
(125 t.o.v. 109); in relatieve cijfers is dit een status quo: 79,61% in 2016 t.o.v. 80,14 % in 2015.
 Van de 125 renners die deelnamen, werden er 97 opgenomen in de einduitslag (d.w.z. deelname
aan minstens drie manches).
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Kunstrolschaatsen
 Het aantal kunstrolschaatsclubs bleef stabiel op 9.
 De competitie kunstrolschaatsen bestaat naast het Belgisch kampioenschap en de nationale testen
uit nog 3 wedstrijden.
Rinkhockey
 Het aantal rinkhockeyclubs steeg van 3 naar 4.
 Dat aantal blijft evenwel te gering om een reguliere competitie uit te bouwen. De clubs spelen dan
ook eerder recreatieve wedstrijdjes.
Resultaten effectmeting:
Zowel in het skeeleren als het kunstrolschaatsen bleef de organisatie van de competitie status quo.
Het skeeleren heeft een uitgebreid competitieprogramma met wedstrijden op alle niveaus, van regionaal tot
internationaal.
De kunstrolschaatscompetitie is beperkter, maar voldoet – rekening houdend met het aantal clubs en het
aantal schaatsers - aan de verwachtingen.
De rinkhockey heeft geen reguliere competitie meer en beperkt zich tot eerder recreatieve wedstrijden.
Evaluatie:
Het uitbouwen van de competitie is afhankelijk van een grotere instroom van het aantal competitieleden.
Gezien daar een status quo is, blijft ook de competitie op hetzelfde bestaande niveau hangen.
OD4
Operationele doelstelling:
Vanaf 2014 bestaat er een instapcompetitie voor minstens twee sporttakken binnen de
skatesport.
Resultaten effectmeting:
De instapcompetitie bestaat zowel in het skeeleren als in het kunstrolschaatsen.
In het skeeleren zijn er zowel het Vlaams Kampioenschap Skeeleren Indoor (gericht op jongeren) als de
Jeugdcriteria en jeugdwedstrijden. Anderzijds kunnen jongeren van ‘competitie’ proeven d.m.v. koersjes
voor recreanten. Op die manier wordt de overstap van recreant naar competitielid voorbereid.
In het kunstrolschaatsen zijn er de (nationale) testen die jonge schaats(st)ers stapsgewijs naar een hoger
niveau brengen.
Evaluatie:
Er bestaat een instapcompetitie in twee sporttakken: het skeeleren en het kunstrolschaatsen.
OD4
Operationele doelstelling:
Vanaf 2014 wordt er jaarlijks een regelmatigheidscriterium georganiseerd voor beginnend
competitieskeeleren.
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Resultaten effectmeting:
Het Vlaams Kampioenschap Skeeleren Indoor bestaat uit 4 manches die georganiseerd worden in het
begin van het jaar. De koersen zijn aangepast aan de leeftijd van de deelnemers.
Ook op provinciaal niveau wordt een regelmatigheidscriterium georganiseerd.
Evaluatie:
Zowel op Vlaams als op provinciaal niveau wordt jaarlijks een regelmatigheidscriterium voor beginnend
competitieskeeleren georganiseerd.
OD4
Operationele doelstelling:
Vanaf 2014 bestaat er een reguliere competitie voor minstens twee sporttakken binnen de
skatesport (skeeleren en kunstrolschaatsen).
Resultaten effectmeting:
De doelstelling wordt behaald voor twee takken, m.n. het skeeleren en het kunstrolschaatsen.
Door het gering aantal rinkhockeyclubs is een reguliere competitie voor rinkhockey niet haalbaar.
Evaluatie:
Er bestaat een uitgebreide reguliere competitie voor skeeleren en een beperkte competitie in het
kunstrolschaatsen.
OD7
Operationele doelstelling:
Vanaf 2014 organiseert de VRB jaarlijks i.s.m. andere partners het Vlaams kampioenschap
kunstrolschaatsen voor alle leeftijdscategorieën.
Resultaten effectmeting:
Het aantal mogelijke deelnemers aan een Vlaams Kampioenschap kunstrolschaatsen is vooralsnog
ontoereikend om een volwaardig kampioenschap mogelijk te maken. Er werd bijgevolg enkel een
kampioenschap op nationaal niveau georganiseerd.
Evaluatie
Bij gebrek aan schaatsers (om een volwaardig kampioenschap te organiseren) werd er geen Vlaams
Kampioenschap Kunstrolschaatsen georganiseerd.
De toename van het aantal kunstrolschaatsclubs sinds 2011 heeft vooralsnog niet geresulteerd in een
toename van het aantal competitieschaatsers noch in het aantal deelnemers aan het BK. We kunne nu al
aangeven dat dat in 2017 wel het geval zal zijn.
OD9
Operationele doelstelling:
Vanaf 2014 bestaat er een topcompetitie voor minstens één sporttak binnen de skatesport
(skeeleren)
Resultaten effectmeting:
In 2015 werden in Vlaanderen vijf internationale skeelerwedstrijden georganiseerd.
Evaluatie:
Drie van deze internationale skeelerwedstrijden hebben een eerder beperkte internationale weerklank.
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De twee overige, met name de Flanders Grand Prix in Zandvoorde en het International Speedskating Event
in Mechelen maken deel uit van de Europa Cup, een regelmatigheidscriterium over 10 manches, onder
supervisie van de Europese federatie CERS/CEC. Dit zijn wedstrijden van hoog niveau met een sterk
internationaal deelnemersveld.
Dat twee van deze manches in Vlaanderen georganiseerd worden geeft onze renners de mogelijkheid om
zich van jongs af aan in eigen land met de internationale top te meten.
Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling
Het competitie-aanbod voor skeeleren is opgelijst in onderstaande skeelerkalender.

Skeelerkalender 2016
Datum
3 januari
14 februari
20 februari
27-28 februari
6 maart
12 maart
2 april
3 april
9 april
10 april
30 april
1 mei
6-7-8 mei
16 mei
21 mei
22 mei
29 mei
3 juni
5 juni
2 juli
12-13-14 augustus
20 augustus
21 augustus
27 augustus
3 september
4 september
17 september
18 september
24 september
13 november
20 november

Wedstrijd
Plaats
Vlaams-Brabants Jeugdcriterium Indoor (4de manche) Verbrande Brug
Vlaams Kampioenschap Skeeleren Indoor (1ste manche)
Tienen
Vlaams Kampioenschap Skeeleren Indoor (2de manche)
Brugge
Internationale Skeeler Indoor Vlaanderen
Ertvelde
Vlaams Kampioenschap Skeeleren Indoor (3de manche)
Oostende
Vlaams Kampioenschap Skeeleren Indoor (4de manche)
Eeklo
NW Open Vlaams-Brabants Speedcriterium + PK
Eppegem
NW Open Vlaams-Brabants Speedcriterium
Tienen
NW Open ZZ-cup (1ste manche)
Zemst
NW Open ZZ-cup (1ste manche)
Zandvoorde
NW Open Jeugdcriterium Frans Claes (1ste manche)
Wilrijk
NW Open 1 mei-wedstrijd + 1ste manche BK Liefhebbers
Ertvelde
Europa Cup (International Speedskating Event)
Mechelen
NW Open Pinksterwedstrijd
Heverlee
BK piste
Eppegem
BK weg
Leuven (Kessel-Lo)
Open BK Marathon
Eppegem
NW Open Kids Cup (recreanten t.e.m. pupillen)
Eppegem
NW Open Jeugdcriterium Frans Claes (2de manche)
+ 2de manche BK Liefhebbers
Wilrijk
NW Open Kids Cup (recreanten t.e.m. cadetten)
Eppegem
Europa Cup Finale + Cadet Trophy (Flanders Grand Prix) Zandvoorde
IW
Tienen
IW + 3de manche BK Liefhebbers
Tienen
NW Open Maneblusserstrofee
Mechelen
NW Open ZZ-cup (2de manche)
Zandvoorde
NW Open ZZ-cup (2de manche)
Eppegem
IW tweedaagse
Zemst
IW tweedaagse + 4de manche BK Liefhebbers
Hombeek
NW Open Jeugdcriterium Frans Claes (3de manche)
Wilrijk
Vlaams-Brabants Jeugdcriterium Indoor (1ste manche)
Heverlee
Vlaams-Brabants Jeugdcriterium Indoor (2de manche)
Tienen

Organisator
VBRSF
RST
BSC
STE
ZRC
ISCE
RRZ
RST
RRZ
ZRC
KMW
STE
FTM
HEV
RRZ
HEV
RRZ
RRZ
KMW
RRZ
ZRC
RST
RST
FTM
ZRC
RRZ
RRZ
RRZ
KMW
VBRSF
VBRSF

Het competitie-aanbod voor kunstrolschaatsen is opgelijst in onderstaande kunstrolschaatskalender.
Daarin zijn ook enkele activiteiten van onze Franstalige collega’s opgenomen. Die activiteiten staan immers
ook open voor onze clubs en die nemen er steeds aan deel.
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Kunstrolschaatskalender 2016
20/02
21/02
28/02
25-26/06
25-26/06
24/09
17/12

Gala Sunday’s
Coupe Brainoise
FancyRoller
BK - Fig/Vrij/Solo Dans
Beker van België - Fig/Vrij/Solo Dans
Ritme & Show
Gala RSC Wauterbos

SBS
RSC Wauterbos/VRB
RSC Wauterbos/VRB
Kon. Klopstokia RHC
Roller Skating Club Wauterbos

Brussel
Eigenbrakel
Lillois
Sint-Genesius-Rode
Sint-Genesius-Rode
Deurne
Sint-Genesius-Rode

België
België

Conclusies
De werking van het skeeleren loopt vlot. Er zijn voldoende wedstrijden en die bieden voldoende variatie qua
niveau. Op de in Vlaanderen georganiseerde wedstrijden komen alle renners aan hun trekken, van de
absolute beginner (instapniveau) tot de topsporter (internationaal niveau).
De disciplines die het zonder technisch directeur (TD) moeten stellen blijven echter achterop hinken.
In het kunstrolschaatsen valt het aanbod op het gebied van wedstrijden al bij al nog mee, mede door de
inbreng van onze Franstalige collega’s – ook al loopt de samenwerking niet altijd zoals gewenst. Ook hier is
er, weliswaar minder uitgebreid dan bij het skeeleren, een aanbod voor alle niveaus.
In de rinkhockey blijft het aanbod beperkt tot recreatieve wedstrijdjes met af en toe een zijstap naar een
ontmoeting buiten de landsgrenzen.
Het skateboarden is binnen de federatie een nieuwe discipline. Die zal de komende jaren uitgebouwd
worden.

Rapportering Vlaamse Rollerbond vzw 2016

7

Basisopdracht 2:
Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie
SD2
Strategische doelstelling:
Vanaf 2013 wordt de recreatieve sportbeoefening binnen de skatesport gestimuleerd en versterkt.
Resultaten effectmeting:
Skaten kan zich als lifetimesport makkelijk meten met joggen, wielertoerisme e.d. Een sterk aanbod voor
recreatieve skaters dat wordt uitgewerkt in samenwerking met de clubs, sportdiensten e.d. moet het aantal
leden doen toenemen en hen op lange termijn aan de federatie binden.
Deze doelstelling ondersteunt de missie zowel voor wat betreft ontwikkeling als platform, bekendheid en
plaats. Wij merken dat steeds meer recreanten deelnemen aan deze activiteiten.
Evaluatie:
De bestaande activiteiten moeten zeker nog verder uitgebouwd worden om de toenemende interesse van
onze leden verder te zetten. Anderzijds moeten er nieuwe initiatieven genomen worden om ook andere
groepen aan te trekken. Hierbij denken wij aan “Rollerderby”, “inlinehockey” en zeker ook skateboarden
waar voor de Vlaamse Rollerbond zeker nog groeimogelijkheden liggen.
OD11
Operationele doelstelling:
Vanaf 2015 worden er in minstens 3 provincies toertochtenboekjes uitgebracht.
Resultaten effectmeting:
In 2012 is er in samenwerking met de Provinciale sportdienst van Vlaams-Brabant een toertochtenboekje
uitgebracht. Dit gaf veel positieve reacties bij onze toertochtenrijders.
Door het wegvallen van de financiële mogelijkheden binnen de Provinciale sportdiensten hebben wij dit
jammer genoeg niet kunnen realiseren.
Evaluatie:
Wij moeten andere wegen zoeken om de toertochten in Vlaanderen te promoten. Dit zou kunnen door een
website op te bouwen waarin men op een overzichtelijke manier de mooiste tochten in Vlaanderen kan
vinden.
OD12
Operationele doelstelling:
Vanaf 2015 worden er in iedere provincie “Start to skate” lessenreeksen voor volwassenen
georganiseerd in samenwerking met de sportdiensten.
Resultaten effectmeting:
Een van de belangrijkste sterke punten in de SWOT-analyse is de vaststelling dat skaten een lifetimesport
is. Het stijgend aantal recreatieve skaters biedt dan ook grote kansen. Met de “Start to skate”
lessenreeksen willen wij volwassenen op een veilige manier de basistechnieken van het skaten aanleren
en hen begeleiden in de richting van toertochten. De VRB zal in samenwerking met haar clubs het
toertochtencircuit verder uitbouwen. Op die manier zorgt de VRB voor een kwaliteitsvol aanbod voor de
recreatieve skater.
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Evaluatie:
De ‘Start to skate’-formule werkt nog altijd heel goed en moet in de toekomst nog verder uitgebouwd
worden. Het is eveneens een goede manier om nieuwe recreatieve skaters aan te trekken en om zo het
deelnemersaantal op onze toertochten verder te laten groeien.
OD13
Operationele doelstelling:
Vanaf 2013 wordt er jaarlijks een recreatief hockeytornooi georganiseerd.
Resultaten effectmeting:
Het aantal volwassen recreatieve skaters neemt toe. Daardoor ontstaat steeds meer diversiteit in de groep.
De “toertochtenrijders” willen zich ook wel eens amuseren en “een matchke spelen”. Met de organisatie van
recreatieve hockeytornooien zal de VRB hierop inspelen. Dit moet ook de basis leggen voor een
vernieuwde doorstroming naar de reguliere competitie. Wij hebben ervoor gekozen om eerst een stevig
basis op te bouwen om dit initiatief te dragen. Uit vorige pogingen hebben wij geleerd dat wij hiervoor best
vanuit het inlinehockey circuit (dat zeer kort bij het ijshockeycircuit ligt) zelf vertrekken.
Evaluatie:
Niettegenstaande het succes van 2014 is de VRB er in 2015 en 2016 niet in geslaagd om een recreatief
hockeytornooi te organiseren. Wel werden er door verschillende recreatieve clubs onderling wedstrijdjes
gespeeld en ook deze vorm van wedstrijden werd goed onthaald bij de deelnemers.
OD14
Operationele doelstelling:
Vanaf 2013 worden er voor onze leden toertochten beschreven op onze website.
Resultaten effectmeting:
Het aantal volwassen recreatieve skaters neemt toe. Deze groei is vooral te vinden bij het aantal
toertochtenrijders. Deze groep skaters is constant op zoek naar nieuwe of verbeterde toertochten. De staat
van de skatebare wegen in Vlaanderen is voornamelijk onder invloed van verschillende
weersomstandigheden soms zeer veranderlijk. Zeker na de winterperiode zijn er steeds een aantal wegen
die niet meer geschikt zijn voor toertochten. Andere wegen worden dan weer voorzien van een nieuwe
asfalt laag of krijgen een opknapbeurt.
Een aantal beschrijvingen zijn reeds doorgestuurd naar onze toertochtenclubs en VRB is een nieuwe
website aan het opbouwen waar ruimte is om deze beschrijvingen op te plaatsen.
Evaluatie:
Niettegenstaande de hoge eisen die er aan het wegdek gesteld worden en de wisselende omstandigheden
ervan is het de taak van de VRB om zo veel mogelijk ‘up to date’-toertochten aan te bieden aan onze clubs.
OD15
Operationele doelstelling:
Vanaf 2013 worden er op regelmatige basis toertochten georganiseerd i.s.m. andere partners.
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Resultaten effectmeting:
Skaten is een lifetimesport en kan zich als dusdanig makkelijk meten met joggen, wielertoerisme e.d. Uit de
SWOT-analyse blijkt dat het stijgend aantal recreatieve skaters een belangrijke kans is voor de VRB. Er is
nog steeds een groot groeipotentieel.
jaar

2013

2014

2015

2016

# recreatieskaters
843 861 839 905
Tabel 3: Aantal leden aangesloten bij de VRB binnen
de discipline recreatieskaten (2013-2016).

Toertochten zijn een goed middel om de recreatieve skater te bereiken en zo de skatesport meer
bekendheid te geven. Tijdens de zomerperiode van 2016 zijn er opnieuw op regelmatige basis toertochten
georganiseerd in heel Vlaanderen. Een aantal van deze tochten zijn door weersomstandigheden niet
kunnen doorgaan maar dit hebben we helaas niet in de hand.
In 2016 werd er door de VRB, in nauwe samenwerking met Up2Skate, op 10 september 2016 de
Elfdorpentocht georganiseerd. Er waren ongeveer 100 deelnemers. Daarnaast was er een nauwe
samenwerking met All-Inline Lommel voor de organisatie van de 6-uur van All-Inline op 28 augustus 2016 in
Overpelt.
Evaluatie:
We merken dat de organisatie van toertochten positieve reacties uitlokt bij onze leden. Deelnemers aan
toertochten komen van verschillende clubs en uit verschillende regio’s om op een toffe manier samen te
sporten, wat de samenwerking tussen de verschillende clubs bevordert.
OD16
Operationele doelstelling:
Vanaf 2016 worden er in minstens vier provincies skateparades georganiseerd met ondersteuning
van de Vlaamse Rollerbond.
Resultaten effectmeting:
Skate- en rollerparades zijn een goed middel om de recreatieve skater te bereiken en zo de skatesport
meer bekendheid te geven. In 2016 zijn er in volgende provincies Rollerparades georganiseerd met
ondersteuning van de Vlaamse Rollerbond :
 Vlaams-Brabant, in Leuven door samenwerking met Belgian Rollers, stad Leuven en RSC
Heverlee.
 Limburg, zoals al een aantal jaren in Hasselt.
 Antwerpen, door samenwerking met de stad Antwerpen, Belgian Rollers en VRB.
Helaas zijn de rollerparades in West-Vlaanderen in 2016 om organisatorische redenen niet kunnen
doorgaan.
Evaluatie:
De Rollerparades zijn voor de deelnemers altijd een feest. Zij hebben eveneens een goede publicitaire
waarde voor de sport.
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Conclusies
De organisaties van toertochten, rollerparades, hockeytornooien, ‘start to skate’ lessenreeksen,
schoolsportdagen en initiaties worden bij onze recreatieve leden positief onthaald. Wij moeten dit in de
toekomst zeker verder uitbouwen om ons ledenaantal verder te laten groeien en de kwaliteit te laten
verbeteren.
De doelstelling om in samenwerking met de provinciale sportdiensten toertochtenboekjes te ontwerpen in
de verschillende provincies moeten wij laten varen omdat de financiële middelen daarvoor niet meer
bestaan. In plaats daarvan zullen wij onze website verder uitbouwen en zodoende de recreatieve skater de
mooiste plekjes in Vlaanderen te laten ontdekken via mooie, verharde wegen waar het aangenaam is om te
skaten.
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Basisopdracht 3:
Organiseren van kaderopleiding en bijscholing
SD3
Strategische doelstelling:
Vanaf 2013 stimuleert de VRB de deelname aan kwaliteitsvolle opleidingen.
Resultaten effectmeting:
Het recruteren van cursisten voor de cursussen die door de Vlaamse Trainersschool georganiseerd
worden, vergt heel wat inspanning, maar die wordt beloond met 24 geslaagde cursisten.
De kwalificatiegraad in onze clubs (het aantal gediplomeerde trainers op het totaal aantal actieve trainers)
stijgt lichtjes van 42,14% in 2015 naar 42,27% in 2016.
Evaluatie:
De VRB ondersteunt de missie van de Vlaamse Trainersschool: ‘Meer trainers beter opleiden’.
De VRB werkt actief mee aan het opstellen, organiseren en propageren van de VTS-cursussen.
Het is een bewuste keuze van de federatie om in te zetten op de VTS-cursussen. Ze zijn een garantie
voor kwaliteit, waaraan de federatie zelf meewerkt via de denkcel Rolschaatsen.
Steeds meer clubs sluiten zich aan bij de visie dat een club die zich een degelijke sportclub wil noemen
moet kunnen rekenen op goed opgeleide trainers. We slagen er dan ook in mensen uit de verschillende
skate-disciplines (skeeleren, kunstrolschaatsen, hockey, skateboarden, rollerderby) naar de cursussen te
leiden.

Basisopdracht 3.1
Kaderopleiding en bijscholing voor sporttechnische verantwoordelijken van de
sportfederatie en de aangesloten clubs
OD17
Operationele doelstelling:
Vanaf 2013 werkt de VRB via zijn inbreng in de VTS-denkcel ijs-/rolschaatsen mee aan de VTScursussen initiator, Trainer B en voert er actieve promotie voor.
In 2016 werden vijf cursussen georganiseerd en actief gepromoot:
1. Initiator rolschaatsen/inlineskaten (Leuven)
2. Initiator rolschaatsen/inlineskaten (Hasselt)
3. Initiator rolschaatsen/inlineskaten (Gent)
4. Initiator rolschaatsen/inlineskaten (Turnhout): afgelast
5. Initiator skeeleren (Brugge)
6. Trainer B Skeeleren: afgelast
7. Initiator skateboarden (Antwerpen)
In totaal hebben 39 personen een VTS-diploma behaald voor de sporttak rolschaatsen, waarvan 14
personen via assimilatie. Dat zorgt voor goed en/of beter opgeleide trainers voor onze clubs.
Bij alle clubs en leden wordt uitgebreid promotie gemaakt voor de VTS-cursussen.
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Dat gebeurt via:
a. herhaalde mondelinge propaganda tijdens de vergaderingen met de clubs
b. mailings van de federatie naar de clubs
c. promotie via de site (uitgebreide info over de cursussen) (www.rollerbond.be)
d. promotie via de facebookpagina van de federatie
e. promotie via specifieke facebookpagina per cursus
f. verspreiding van de VTS-folders.
De federatie zet het belang van goed opgeleide trainers in de verf door de VTS-diploma’s officieel te
overhandigen tijdens een officiële gelegenheid. Sinds 2014 gebeurt de uitreiking tijdens de vier
manches van het Vlaams Kampioenschap Skeeleren Indoor.
Ook in 2016 werden de diploma’s ‘aan huis besteld’: de gediplomeerden uit het skeeleren kregen hun
diploma overhandigd tijdens de vier manches van het Vlaams Kampioenschap Skeeleren Indoor (op
24/02 in Tienen, 20/02 in Brugge, 6/03 in Oostende en 12/3 in Eeklo), de gediplomeerden uit het
kunstrolschaatsen kregen hun diploma tijdens een kunstrolschaatsgala (op 17/12 in Antwerpen en in
Sint-Genesius-Rode).
Op die manier brengen we de gediplomeerde lesgevers en de VTS-cursussen onder de aandacht van
een ruim publiek, gespreid over de verschillende provincies. Zo kan het publiek (de ouders van de
renners) ook zien welke inspanningen de clubs permanent leveren om de kwaliteit van de begeleiding
van de jongeren/hun kinderen te verhogen. Het zet ook de andere clubs aan om te investeren in
opleiding van hun trainers.
De twee VRB-afgevaardigden in de denkcel, de STC en Suzanne Van Praet, zijn beiden nauw betrokken
bij het ontwikkelen en uitwerken van de cursussen.
Evaluatie:
 De clubs zien steeds meer het nut in van goed opgeleide trainers.
 In 2016 nam het aantal gediplomeerde trainers in het rolschaatsen opnieuw toe.
De volgehouden inspanningen om de VTS-cursussen rolschaatsen te promoten worden dus beloond.
 Ondanks het beperkt aantal clubs, en bijgevolg het beperkte potentieel, slagen we er telkens toch in om
voldoende mensen te overtuigen om een opleiding te volgen. Dat is het resultaat van volgehouden
inspanningen van velen.
OD18
Operationele doelstelling:
Vanaf 2013 organiseert de VRB minstens één maal per jaar een instapcursus voor 16+/-18jarigen als voorbereiding op de initiatorcursus.
Resultaten effectmeting
Geen cursus wegens geen vraag vanuit de clubs.
Evaluatie
De instapcursus is bedoeld om de weg naar de cursus initiator te vergemakkelijken.
Ofschoon er geen instapcursus georganiseerd werd, was er wel een goede instroom in de
initiatorcursussen. De drempel naar de cursus initiator ligt dus blijkbaar laag genoeg.
De cursus Aspirant-Initiator Rolschaatsen/Inlineskaten is dan ook on hold gezet.
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OD19
Operationele doelstelling:
Vanaf 2013 wordt er minstens één sporttechnische bijscholing aangeboden voor skeeleren.
Resultaten effectmeting:
Met het oog op kwaliteitsverbetering van de wedstrijden werd binnen het skeeleren op 05/06/2016 en
4/09/2016 een bijscholing ‘Koersrechters, klaar? Start!’ georganiseerd over het reglement skeeleren. De
insteek van deze bijscholingen was om zowel trainers, atleten, ouders en koersrechters meer inzicht te
geven in de toepassing van het reglement. Dat moet de kwaliteit van de omkadering van de
skeelerwedstrijden ten goede komen.
Evaluatie:
De bijscholing kreeg een goede waardering (8,8/10).
Vanuit deze algemene bijscholingen zijn er drie nieuwe kandidaat-koersrechters naar voor gekomen. Zij
zullen het theoretisch examen voor koersrechter afleggen begin 2017.
OD20
Operationele doelstelling:
Vanaf 2013 wordt er minstens één sporttechnische bijscholing aangeboden voor
kunstrolschaatsen.
Resultaten effectmeting:
In 2016 werden er geen bijscholingen voor kunstrolschaatsen georganiseerd en was er nog steeds
geen vervolg op de succesvolle stageweekends die in het verleden hebben plaatsgevonden. De laatste
stage dateert van 2014.
Tot op heden is de functie van Technisch Directeur kunstrolschaatsen nog steeds vacant. Hierdoor is er
weinig informatie-uitwisseling tussen de Raad van Bestuur en de kunstrolschaatswereld.
Evaluatie:
Door het wegvallen van de TD Kunstrolschaatsen (2014), het nog steeds ontbreken van een opvolg(st)er
en de apathie van de clubs is de dynamiek in de werking binnen het kunstrolschaatsen tijdelijk stilgevallen.

Basisopdracht 3.2
Bijscholingen voor het bestuurlijke en het administratieve kader van de
sportfederatie en de aangesloten clubs
OD21
Operationele doelstelling:
Vanaf 2013 wordt er jaarlijks minstens één bestuurlijke bijscholing aangeboden voor
clubbestuurders en -verantwoordelijken.
Resultaten effectmeting:
De federatie telt 35 clubs. Binnen deze kleine groep zijn de interesses in onderwerpen voor bijscholing zo
uiteenlopend, dat het moeilijk is om een ‘overkoepelende’ keuze te maken die op voldoende interesse kan
rekenen om een bijscholingsdag te organiseren.
Daarom opteren wij er voor om onze clubs maximaal te informeren over het ruime aanbod aan opleidingen
dat wordt aangeboden door VSF, Dynamoproject, Sport Vlaanderen (Dag van de Trainer) en andere
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organisatoren. Daar maken de clubs dan ook gebruik van. Wel hebben we er geen zicht op in welke mate
dat gebeurt.
Evaluatie:
De federatie zal blijven inzetten op het promoten van overkoepelende bijscholingsinitiatieven voor
bestuurlijk en administratief kader van de aangesloten clubs.
Conclusies
De federatie geeft tal van impulsen aan haar clubs om te investeren in opleiding. De geleverde
inspanningen worden beloond. De instroom van zowat 40 deelnemers in de cursussen van de Vlaamse
Trainersschool maakt 2016 weliswaar een minder succesvol jaar, maar de continuïteit over de jaren heen
bewijst wel dat het werkt.
De bijscholing voor de koersrechters wordt zeer gewaardeerd. Dit initiatief wordt verdergezet en heeft zijn
effect op de interesse van nieuwe kandidaat-koersrechters.
In het kunstrolschaatsen moet de draad opnieuw opgenomen worden. De langetermijnwerking in het
verleden sprak de clubs en de trainers immers erg aan. Dit zal enkel mogelijk zijn als er een nieuwe
Technisch Directeur kunstrolschaatsen wordt gevonden.
De invulling van een Technisch Directeur per discipline is van groot belang. Het kan nuttig zijn om de
invulling van deze functie opnieuw te bekijken om deze functie voor alle disciplines in te vullen.
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Basisopdracht 4:
Begeleiding van de aangesloten clubs en informatieopdracht uitvoeren
SD4
Strategische doelstelling:
Vanaf 2013 begeleidt de VRB actief elke aangesloten vereniging om de lokale werking op een
kwaliteitsvolle wijze te verbeteren.
Resultaten effectmeting: De VRB doet al enkele jaren bijkomende inspanningen om vragen of problemen
van clubs sneller op te volgen. De clubs geven aan dat ze meer en sneller antwoord en informatie
ontvangen van de federatie. Over het algemeen heeft dit geleid tot een hoge tevredenheid bij de clubs. Zo
heeft de VRB door het opmaken van een dossier en overleg met de schepen van sport, een club kunnen
helpen met het vinden van sportaccommodatie.
Evaluatie: De aanpak van de VRB is snel en persoonlijk wat gewaardeerd wordt door de clubs. Er moet
echter nog meer werk gemaakt worden van het ter beschikking stellen van up-to-date algemene informatie
(vb. huishoudelijk reglement, handleiding ledenadministratie, …).
OD22
Operationele doelstelling:
Vanaf 2013 wordt er regelmatig overleg gepleegd tussen vertegenwoordigers van VRB-clubs en het
bestuur.
Resultaten effectmeting: Er is steeds minimaal één bestuurder aanwezig tijdens de belangrijkste
wedstrijden. Het aanwezige bestuurslid spreekt de verschillende aanwezige vertegenwoordigers van onze
clubs actief aan. Daarnaast werden de clubs in 2016 uitgenodigd voor een overlegmoment na de Algemene
Vergadering. Er waren 3 leden van de Raad van Bestuur aanwezig. Eén derde van de clubs waren
vertegenwoordigd.
Evaluatie: De aanwezigheid van de Raad van Bestuur van de VRB tijdens wedstrijden, wordt door de
vertegenwoordigers van de VRB-clubs opgemerkt. De aanwezigheid van de Technisch Directeur tijdens de
vergadering van de Raad van Bestuur, is belangrijk voor de voeling met de werking van de clubs. Deze
functie van Technisch Directeur is echter niet ingevuld voor elke discipline. Er is ook overleg met deze niet
vertegenwoordigde disciplines maar niet op regelmatige basis.

Basisopdracht 4.bgl 1
Begeleiding inzake kwaliteitszorg
OD23
Operationele doelstelling:
De federatie begeleidt de clubs om tegen 2016 te beantwoorden aan vooraf bepaalde
kwaliteitseisen.
Resultaten effectmeting:
De Vlaamse Rollerbond heeft reglementen vereenvoudigd en verduidelijkt, zodat de clubs deze meer als
een leidraad kunnen gebruiken. Er wordt meer gebruik gemaakt van de reglementen wat een goede
leidraad is voor de clubs. Er zijn echter nog geen specifieke kwaliteitseisen vooropgesteld.

Rapportering Vlaamse Rollerbond vzw 2016

16

Evaluatie: Het verfijnen van reglementen moet gestaag verder blijven gaan. Door dit voorbereidend
begeleidend werk kan er in de toekomst werk gemaakt worden van specifieke kwaliteitseisen voor de clubs.
OD24
Operationele doelstelling:
De federatie verspreidt op regelmatige basis relevante informatie.
Resultaten effectmeting:
In 2016 werden een 80-tal (algemene) mailings naar de clubs gestuurd (over diverse items). Op de website
werden een 50-tal artikels met diverse informatie gepost. Er wordt ook bijna dagelijks informatie via de
Facebook-pagina verspreid. In 2016 kwamen er 250 volgers van onze pagina bij.
Daarnaast werden 11 verslagen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en 1 verslag van de
Statutaire Algemene Vergadering aan de clubs bezorgd.

Figuur 3: Evolutie volgers Facebook

Evaluatie:
Alle relevante informatie wordt naar de clubs doorgestuurd. Door het gebruik van sociale media bereiken
we steeds meer mensen. Er is op dit ogenblik geen intern communicatieplan om de verschillende kanalen
op elkaar af te stemmen. De opmaak van een communicatie plan kan helpen met het meer gericht
communiceren naar leden en niet-leden.
OD25
Operationele doelstelling:
Tegen 2014 bestaat er een werkgroep die jaarlijks voorstellen uitwerkt om de werking te verbeteren.
Resultaten effectmeting:
In 2014 werden alle voorbereidingen getroffen en contacten gelegd voor de opstart van deze werkgroep. In
2015 kon de werkgroep wegens omstandigheden niet samenkomen. In 2016 werd er wegens tijdgebrek
ook niet vergaderd met de werkgroep. Clubs bezorgen sporadisch losse tips en voorstellen voor de
verbetering van de werking die in de mate van het mogelijke door de VRB opgevolgd worden.
Evaluatie:
De intentie was er maar de werkgroep werd niet opgestart. De grootste rede is tijdsgebrek, zowel binnen de
federatie als de vrijwilligers van de werkgroep.
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OD26
Operationele doelstelling:
Tegen 2016 bestaat er een kwaliteitslabel voor aangesloten verenigingen.
Resultaten effectmeting:
De eerste aanzet is gebeurd om verschillende kwaliteitseisen op te lijsten. Verschillende ideeën zijn
samengebracht. Het concreet bundelen van de kwaliteitseisen tot een kwaliteitslabel is nog niet gebeurd.
Evaluatie:
Er moet verder gewerkt worden om deze ideeën te bundelen tot een kwaliteitslabel. In de toekomst kan dit
kwaliteitslabel gepromoot worden in combinatie met een project rond jeugdwerking.
Overzicht acties 2015 en relatie met de doelstelling
De VRB heeft een aanpak op maat van de aanvrager. Daarnaast wordt op regelmatige basis informatie via
algemene mailings doorgegeven aan de clubs. Het gaat hier zowel over sporttechnische informatie als over
algemene ondersteuning voor de clubwerking.
Conclusies
De informatie die we geven op maat van de aanvrager is goed (snel, correct en nuttig). Er is echter nood
aan een meer gestructureerde werking om efficiënter te werken. De opmaak van een intern
communicatieplan, algemene informatieve documenten en werkbare reglementen, moet dus zeker mee
opgenomen worden in het volgende beleidsplan.

Basisopdracht 4.bgl 2
Begeleiding inzake sporttechnische werking
OD27
Operationele doelstelling:
Vanaf 2013 wordt relevante sporttechnische informatie ter beschikking gesteld van de clubs.
OD28
Operationele doelstelling:
Vanaf 2013 wordt minstens 2 x per jaar een sporttechnische bijdrage naar de clubs gestuurd.
Resultaten effectmeting:
In 2016 werd er opvallend minder sporttechnische informatie (of bijdrages) beschikbaar gesteld voor de
clubs (bedeeld via e-mails, Facebook en via opleidingen). De rede hiervoor is dat het vergaren van de
informatie een zeer tijdsintensieve bezigheid is. Daarenboven zijn er geen middelen om experten te betalen
om deze informatie uit te werken voor de federatie.
Evaluatie:
Hoewel deze doelstelling in het verleden werd gewaardeerd door de clubs, wegen de nadelen niet op ten
opzichte van de voordelen en zal deze doelstelling niet opnieuw opgenomen worden in het beleidsplan.
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OD29
Operationele doelstelling:
Vanaf 2013 beschikt de VRB over sporttechnisch materiaal voor de aangesloten verenigingen.
Resultaten effectmeting:
In 2015 en 2016 werd er bijkomend geïnvesteerd in sporttechnisch materiaal. Er werden skates en
rolschaatsen aangekocht die de clubs gratis kunnen ontlenen voor een beperkte periode. De clubs maken
steeds meer gebruik van deze dienst.
Club

Aantal keer

Totaal aantal
inlineskates

Lapwings Duffel
2
200
Red Hot Cherry Bombs
1
20
All-Inline Lommel
2
70
ISC Eeklo
1
100
RSC Heverlee
1
100
Tabel 4: Overzicht gebruik gratis materiaal van de federatie door clubs in 2016

Evaluatie:
De clubs appreciëren de mogelijkheid om het materiaal gratis te gebruiken en maken hier steeds meer
gebruik van. Het verlaagt voor hen de drempel voor de organisatie van bijkomende promotionele
activiteiten.
Overzicht acties 2015 en relatie met de doelstelling
Met de aankoop van bijkomend sporttechnisch materiaal, is de sporttechnische dienstverlening nog meer
uitgebreid.
Conclusies
Het aanbod van gratis materiaal voor clubs aangesloten bij de VRB moet blijven bestaan. De VRB moet er
voor blijven zorgen dat het op regelmatige basis investeert in goed materiaal.

Basisopdracht 4.bgl 3
Begeleiding inzake bestuurs- en administratieve werking
OD30
Operationele doelstelling:
Vanaf 2013 wordt relevante informatie op bestuurlijk en administratief vlak ter beschikking gesteld
van de clubs
Resultaten effectmeting:
Interessante informatie wordt door ons eerst verwerkt en dan in een beknopte versie doorgegeven aan de
clubs. Indien er bijkomende vragen zijn, zoeken wij dit verder uit. Ook sporadische vragen vanuit het veld,
proberen wij zo goed als mogelijk op te lossen of indien nodig, de club door te verwijzen.
De informatie en bijscholingen van Dynamoproject worden door ons systematisch doorgegeven aan de
clubs.
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Evaluatie:
Er is van de clubs uit geen interesse naar meer informatie.
OD32
Operationele doelstelling:
Vanaf 2013 biedt de VRB logistieke ondersteuning aan de aangesloten verenigingen.
Resultaten effectmeting:
Door de aankoop van bijkomend materiaal, kan de VRB de verenigingen meer logistiek ondersteunen.
Daarnaast blijft de ondersteuning in de vorm van medewerkers bestaan.
Evaluatie:
Door de meer concrete vorm van logistieke ondersteuning, hebben de clubs meer contact met de federatie.
De voordelen van hun erkenning bij ons is voor hen concreter.
Overzicht acties 2015 en relatie met de doelstelling
Doorgeven van alle mailings van Dynamoproject, VSF en Sport Voor Allen, zo ook nieuwsbrieven.
Doorgeven van tarieven vrijwilligersvergoeding, publicaties Belgisch staatsblad, lidmaatschapsbijdragen.
Doorsturen van de herwerkte versie van het Huishoudelijk Reglement (versie 2016), verslagen van de
Raad van Bestuur met een korte opsomming van de genomen beslissingen.
 Deze stroom van informatie van de VRB naar de clubs zal blijven bestaan, aangevuld met de
informatie die zij opvragen.
Conclusies
Er is geen vraag naar een andere werkwijze. De VRB ondersteunt haar clubs waar en wanneer nodig én
bezorgt belangrijke informatie proactief.

Basisopdracht 4.bgl 4
Begeleiding inzake sportpromotionele werking
OD33
Operationele doelstelling:
Vanaf 2013 stelt de VRB sportpromotioneel materiaal ter beschikking van de clubs.
Resultaten effectmeting:
De VRB beschik over een beperkt aanbod van promotioneel materiaal. Het aanwezige materiaal wordt niet
op systematische wijze verdeeld. Enkel de vragen die we hieromtrent ontvangen, vanuit de clubs, blijven
we zo goed als mogelijk invullen. Hoewel de vraag beperkt is, kan het ter beschikking stellen van dit
materiaal op een meer gestructureerde manier wat de bekendheid van de sport en de federatie ten goede
kan komen.
Evaluatie:
Om na te gaan of het aanbieden van meer sportpromotioneel wenselijk is voor de federatie en de sport in
het algemeen, moet dit mee opgenomen worden in een het intern- en/of extern communicatieplan.
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Basisopdracht 4.inf 1
Informatieverstrekking met betrekking tot het eigen beleid en de eigen organisatie
aan de sportclubs en hun aangesloten leden
OD35
Operationele doelstelling:
Vanaf 2013 bestaat er een functiebeschrijving en taakomschrijving voor elke bestuursfunctie
binnen de VRB.
Resultaten effectmeting:
Naast de taakomschrijving die terug te vinden is in het huishoudelijk reglement, werd de functiebeschrijving
en taakomschrijving opgemaakt voor volgende bestuursfuncties: Voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en
penningmeester. Werd er een voor de specifieke functies van Technisch Directeur ook een profiel
opgemaakt.
Evaluatie:
Deze doelstelling is volledig bereikt, alle profielen werden opgemaakt.
OD36
Operationele doelstelling:
Vanaf 2013 bestaan er taakafspraken voor elke medewerker.
Resultaten effectmeting:
Door het aanstellen van een teamcoördinator, werden de taakafspraken die in het verleden werden
opgemaakt, vanaf 2016 meer opgevolgd. Via de teamcoördinator is er ook een duidelijk aanspreekpunt
tussen de Raad van Bestuur en de medewerkers van het secretariaat.
Evaluatie:
Het opvolgen van de taakafspraken zorgt voor een nauwere samenwerking tussen de medewerkers. Deze
aanstelling zou in de toekomst ook moeten zorgen voor een betere opvolging van het beleidsplan.
OD37
Operationele doelstelling:
Vanaf 2013 wordt er minstens tweemaal per jaar een evaluatie gehouden omtrent de werking en
structuur van de VRB.
Resultaten effectmeting:
Tijdens de vergaderingen van de Raad van Bestuur werd hier op regelmatige basis over nagedacht en
gediscussieerd. Bijkomend werd er een werkvergadering gehouden om de werking van de VRB bij te
sturen in functie van nieuwe doelstellingen voor het beleidsplan 2017-2020.
Evaluatie:
De evaluatie is mee opgenomen in het nieuwe beleidsplan. Er moet nauwlettend toegekeken worden dat dit
beleidsplan als leidraad wordt gebruikt.
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Overzicht acties 2015 en relatie met de doelstelling
Vergaderingen Raad van Bestuur op maandelijkse basis:
01/02/2016
02/22/2016
24/03/2016
25/04/2016

23/05/2016 24/10/2016
27/06/2016 28/11/2016
22/08/2016
26/09/2016

Algemene vergadering: 1 keer in 2016 (11/03/2016)
Conclusies
Afspraken en evaluaties zijn opgemaakt wat een eerste grote stap is in de goede richting.

Basisopdracht 4.inf 2
Maatregelen om alle interne en externe communicatie te verbeteren
OD38
Operationele doelstelling:
Vanaf 2013 beschikt de VRB over een regelmatig aangepaste website.
Resultaten effectmeting:
Actuele informatie is terug te vinden op de website. Alle personeel is continu bezig met het up-to-date
houden van de gegevens.
Evaluatie:
Deze doelstelling is bereikt. De informatie is up-to-date.
OD39
Operationele doelstelling:
Vanaf 2013 wordt er ten laatste een week vooraf een persbericht verspreid voor elke wedstrijd of
evenement.
Resultaten effectmeting:
De VRB stuurt persberichten voor wedstrijden. In 2016 werden er persberichten verstuurd naar aanleiding
van het EK en WK. Voor events werd er geen persbericht opgemaakt. De persberichten die worden
verstuurt, worden ook gepubliceerd door de pers.
Evaluatie:
Ondanks het iets lager aantal persberichten, blijven we hier goed werk verrichten.
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OD40
Operationele doelstelling:
Vanaf 2013 wordt er minstens één keer per maand een nieuwsbrief door de VRB verstuurd.
Resultaten effectmeting:
Er wordt tot op heden geen nieuwsbrief opgemaakt of verdeeld. Alle informatie naar de clubs wordt wel
doorgestuurd, echter niet verpakt als nieuwsbrief.
Evaluatie:
Er is geen vraag naar een nieuwsbrief.
Overzicht acties 2015 en relatie met de doelstelling
De VRB heeft het stijgende belang van digitale media aangegrepen. Er wordt regelmatiger en meer tijd
geïnvesteerd in de website en de Facebook-pagina en dit met succes.
Conclusies
De VRB heeft een positieve resultaat geboekt met het investeren in communicatie. De frequentie is goed. In
de toekomst kan een professionelere verpakking van de communicatie, nog ten goede komen van de
federatie. De opmaak van een communicatieplan moet mee helpen om efficiënter en doelgerichter te
communiceren.
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Basisopdracht 5:
Promoten van de eigen sporttak
SD10
Strategische doelstelling:
Tegen 2016 zijn er minstens 3.500 leden aangesloten bij de VRB.
Resultaten effectmeting:

Figuur 4: Evolutie van het aantal leden aangesloten bij de VRB van 2002 t.e.m. 2016

De evolutie is duidelijk: het aantal leden van de Vlaamse Rollerbond stijgt gestaag.
In 2016 had de federatie 2.718 unieke leden aangesloten bij de verschillende disciplines.
Opvallend is wel het toenemend verschil in het aantal leden per geslacht. In 2016 was bijna 60% van de
aangesloten leden van het vrouwelijke geslacht.

Rapportering Vlaamse Rollerbond vzw 2016

24

Figuur 5: Evolutie van het aantal competitieve en recreatieve leden van 2013 t.e.m. 2016

Het toenemend aantal recreatieve skaters is wellicht de sterkste kans uit de SWOT-analyse. Er wordt in
Vlaanderen veel geskatet, maar slechts een klein gedeelte van alle skatende Vlamingen is aangesloten bij
de Vlaamse Rollerbond. Er is dus een groot potentieel en een grote groeimarge.
Evaluatie:
De kaap van de 3.000 leden werd in 2016 niet overschreden. Het streefdoel van 3.500 leden in 2016 werd
dus niet bereikt. In het nieuwe beleidsplan moeten specifieke acties er voor zorgen dat de beoogde
ontwikkeling van de skatesport gerealiseerd wordt en dat de VRB groeit, zowel in aantal leden als in aantal
aangesloten clubs. Enkele specifieke acties moeten het zich aansluiten bij de VRB aantrekkelijker maken.
OD41
Operationele doelstelling:
Vanaf 2015 geeft het VRB-lidmaatschap recht op bepaalde specifieke voordelen t.a.v. niet-leden.
Resultaten effectmeting:
Op evenementen die georganiseerd worden door of in samenwerking met de Vlaamse Rollerbond worden
er voor leden van de VRB meer en meer kortingen gegeven. Dit door verminderde inschrijvingsgelden of
andere voordelen.
Het tweede ledenvoordeel is de mogelijkheid om individueel te kiezen voor de bijkomende 24/24-uur
verzekering, aan een zeer voordelig tarief. Steeds meer leden maken hier gebruik van.
jaar

2013 2014 2015 2016

# 24/24-uur verzekering 2280 2651 2560 2755
Tabel 5: Aantal leden met een 24/24-uur verzekeringen (2013-2016)

Het belangrijkste ledenvoordeel voor de clubs is de mogelijkheid om bij de VRB gratis materiaal te ontlenen
voor promotionele activiteiten. Dit aanbod werd tijdens de bijeenkomsten met de clubs nog meer
verduidelijkt en gepromoot. Meer en meer clubs maken daarvan dan ook gebruik.
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Evaluatie:
Deze voordelen worden door de clubs positief onthaald. Wij zijn ervan overtuigd dat dat in de toekomst ook
de drempel naar de VRB voor nieuwe clubs zal verlagen.
Nog niet alle skateclubs zijn aangesloten bij de VRB. Sommige sluiten zich aan bij een multisportfederatie.
Dit vormt een reële rem op de groei van de federatie. Een specifiek ledenvoordeel zal dit aanbod meer
tastbaar maken en de identificatie met de federatie verhogen.
OD42
Operationele doelstelling:
Vanaf 2015 bestaat er een aantrekkelijk welkomstpakket voor nieuwe clubs.
Resultaten effectmeting:
De VRB bied ondersteuning bij aansluiting van nieuwe clubs door een afgevaardigde te sturen die uitleg
geeft over de werking van de federatie en indien nodig helpt bij de oprichting van de nieuwe vereniging, de
uitbouw en/of de organisatie.
In 2016 werd een informatiebundel opgemaakt om geïnteresseerde clubs op een snelle en overzichtelijke
manier informatie over de werking van de federatie te bezorgen. De bundel bevat volgende informatie:
erkenningsprocedure, reglementen en statuten van de Vlaamse Rollerbond, formulier om een
erkenningsaanvraag in te dienen. Deze informatiebundel staat nog niet helemaal op punt, maar heeft zijn
nut al bewezen, met volgend positief resultaat:
Jaar
# clubs

2013 2014 2015 2016
32

33

32

35

Tabel 6: Aantal clubs aangesloten bij de VRB (2013-2016)

Het aantal clubs in 2016 is gestegen. Er werden drie nieuwe clubs erkend en één club werd opgesplitst.
Eén club heeft haar werking stopgezet.
Evaluatie:
De informatiebundel in combinatie met een persoonlijke begeleiding is een sterke troef. Een echt
aantrekkelijk welkomstpakket voor nieuwe clubs staat echter nog steeds niet op punt. Dit pakket moet de
drempel naar de VRB voor nieuwe clubs verlagen.
SD11
Strategische doelstelling:
Vanaf 2015 wordt de deelname aan sportieve evenementen gepromoot en uitgewerkt.
Resultaten effectmeting:
Steeds meer sportieve evenementen met betrekking tot de rollersport worden gepromoot via diverse
kanalen (email, Facebook en website). Dit gaat zowel over eigen events, clubactiviteiten als andere
evenementen. We hebben echter geen zicht op het effect naar deelname. We zien wel via Facebook dat
dergelijke berichten worden gedeeld en geliket.
Evaluatie:
Het is positief dat de VRB alle rollersportevenementen mee promoot. Dit is ten voordelen van de sport en
onze skateholders.
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OD43
Operationele doelstelling:
Vanaf 2015 wordt er door de Vlaamse Rollerbond in samenwerking met haar clubs deelgenomen
aan minstens vier soorten evenementen om de skateport te promoten.
Resultaten effectmeting:
De VRB heeft als missie de bekendheid van de rollersport te vergroten. Sinds 10 jaar zet de VRB daarom in
op onder andere sportkampen, initiaties, schoolsportdagen, ect. al dan niet in samenwerking met een club.
In 2016 heeft de VRB volgende activiteiten op regelmatige basis gegeven: schoolsportdagen, initiaties of
‘start to skate’ lessen en sportkampen. Daarnaast heeft de VRB de rollersport ook gepromoot tijdens:
rollerdisco, sportsterrendagen, lessenreeksen, DAS-beurs, vrijgezellendag, initiatie tijdens de autoloze
zondag en een grote promotionele activiteit tijdens het Autosalon. In totaal werden er in 2016 meer dan
4500 actieve deelnemers bereikt. Dit aantal is 75% meer dan in 2015 (2600 deelnemers). Deze enorme
stijging komt door het autosalon met 1300 actieve deelnemers op onze rollersportpiste maar ook zonder het
autosalon zijn er meer promotionele activiteiten en meer deelnemers.
In de mate van het mogelijke werd er samengewerkt met de clubs. In 2016 was dit voor 8% van de
promotionele samenwerkingen.
Partners VRB

2015 2016

Gemeente en steden
Privé organisaties
Scholen
Sport Vlaanderen
Clubs
Privé personen
Provincies

37% 28%
26% 24%
21% 20%
12%
5% 8%
4%
11% 4%

Tabel 7: Overzicht van de partners van de VRB voor
promotionele activiteiten in 2015 en 2016

Evaluatie:
De doelstelling is bereikt. Al deze evenementen “lokken mensen naar buiten” en sporen de deelnemers aan
om kennis te maken met onze sport wat op termijn meer bekendheid zal opleveren voor de VRB en de
rollersport. De promotie heeft ook effect op het ledenaantal, aangezien het ledenaantal van de VRB de
laatste jaren toeneemt.
Over het algemeen hebben de clubs, aangesloten bij de VRB, zelf promotionele evenementen om de sport
en hun club lokaal te promoten. Samenwerkingen met clubs worden zeker niet uitgesloten maar zijn geen
prioriteit.
OD44
Operationele doelstelling:
Vanaf 2015 wordt er door de Vlaamse Rollerbond in samenwerking met haar clubs een sportief
evenement georganiseerd waar minstens vier recreatieve disciplines aan bod komen.
Resultaten effectmeting:
In samenwerking met FEBIAC heeft de Vlaamse Rollerbond een rollerpiste en sportmateriaal aangeboden
tijdens de 14-dagen van het Autosalon. Voor volgende disciplines werden demonstraties, initiaties,
materiaal en begeleiding aangeboden: freestyleskaten, rollerhockey, (kunst)rolschaatsen en inlineskaten.
De demonstraties werden verzorgd door verschillende clubs. Ook de medewerkers voor het geven van
initiaties en het ontlenen materiaal waren vrijwilligers uit onze clubs, samen met leden van de Raad van
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Bestuur en de medewerkers van het secretariaat. De bemanning van de groot event was niet mogelijk
zonder de samenwerking met de clubs. In totaal hebben ongeveer 1300 mensen actief hebben geproefd
van onze sport tijdens het Autosalon.

Evaluatie:
Een evenement waar we verschillende disciplines samen aanbieden is zeker mogelijk maar er zijn ook
meer medewerkers nodig. In dit geval kan de VRB beroep doen op haar clubs. Voor de VRB is dit een
grote meerwaarde om zo ook meer in contact te komen met haar clubs.
OD45
Operationele doelstelling:
Vanaf 2015 onderzoekt de VRB mogelijke samenwerkingsverbanden met andere sportfederaties.
Resultaten effectmeting:
Er werden contacten gelegd met sportfederaties uit de regio Leuven en de verschillende
ijsschaatsfederaties, om mogelijke samenwerkingsverbanden te bekijken. Het contact met de federaties
rond Leuven was eerder met de insteek om diensten te delen (shared services). Het contact met de
ijsschaatsfederaties werd on hold gezet omdat het, gezien de sporttakkenlijst, onmogelijk is om als
unisportfederatie met hen samen te werken.
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Evaluatie:
De mogelijkheid om samen te werken met andere sportfederaties blijft zeker een mogelijke piste. Aan de
andere kant zal ook VSF in de toekomst meer shared services aanbieden waar de VRB gebruik zal van
kunnen maken.
OD46
Operationele doelstelling:
Vanaf 2013 stelt de VRB zich op als de spreekbuis en belangenbehartiger van de skatesport in
Vlaanderen.
Resultaten effectmeting:
De VRB heeft de skatesport als core business. Het is evident dat de VRB over de skatesport de nodige
“know how” in huis heeft. De VRB ziet het als zijn missie de plaats van de skatesport in de maatschappij te
verankeren. Daarom promoot de VRB ook alle rollersportevenementen waar we informatie over krijgen.
Evaluatie:
Als kleine speler is het niet evident om de skatesport in Vlaanderen meer en meer op de kaart te zetten.
Ook al hebben wij dit jaar via onze topatleten Bart Swings en Sandrine Tas meer persaandacht gekregen.
VRB is er zich van bewust dat blijvende inspanningen nodig zijn om onze positie binnen het sportlandschap
te behouden en te verbeteren.
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Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling
Datum

Wat

Provincie

14 tot 22/02/2016
01/2016 tot 05/2016
5/02/2016
1, 8, 15 en 22/03/16
6, 13 en 20/03/16
9/05/2016
7/05/2016
4 tot 8/04/2016
12/05/2016
24 tot 26/05/2016
10/05/2016
12/05/2016
18/05/2016
27 tot 29/06/2016
4 tot 8/07/2016
12 tot 15/08/2016
8/08/2016
16 tot 19/08/2016
4 tot 8/07/2016
22 tot 26/08/2016
23/08/2016
30/08/2016
3/09/2016
8 en 9/09/2016
18/09/2016
09/2016 tot 11/2016
25/10/2016

Autosalon
Start-to-skate
Sportdag
Start-to-skate
Start-to-skate
Schoolsportdag
Rollerdisco
Sportkamp
Schoolsportdag
Olympic Moves
Sportsterrendagen Gent
Sportsterrendagen Gent
Sportsterrendagen Antwerpen
DAS-beurs Kortrijk
Sportweek Landen
Sportweek Herk-de-Stad
Vrijgezellendag
Sportweek Landen
Sportweek Peer
Sportweek Overpelt
Initiatie
Initiatie sportdag
Initiatie
Schoolsportdagen
Autovrije zondag
Initiatie lessenreeks
Schoolsportdag

Brussels gewest
Vlaams-Brabant
Antwerpen
Limburg
Limburg
Oost-Vlaanderen
Nederland
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant
Brussels gewest
Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Antwerpen
West-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
Limburg
Limburg
Vlaams-Brabant
Limburg
Limburg
Vlaams-Brabant
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Brussels gewest
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant

In samenwerking met…

Aantal
deelnemers
FEBIAC
1300
"De Miester"
20
Merksem
25
All-Inline Lommel
20
All-Inline Lommel
20
Basisschool
85
Vrije school
150
Sportdienst
30
De Kraal (school)
120
Sportizon
800
Sport Vlaanderen
2000
Sport Vlaanderen
2000
Sport Vlaanderen
2000
Provincie West-Vlaanderen
800
Sportdienst
30
Sportdienst
32
Ellen Janssens
8
Sportdienst
32
Sportdienst
22
Jeugddienst
35
Sportdienst Lubbeek
40
Jeugddorp vzw
46
UZ Leuven (kinderziekenhuis)
25
Basisschoolen Herdersem
320
Gemeente
150
Recreduc - De Miester
16
Bierbeek
105

Doelgroep
Alle leeftijden
10j tot 12j
Jongeren
6j tot 12j
12j tot 18j
8j tot 12j
18j tot 24j
6j tot 12j
11j tot 12j
12j tot 14j
6j tot 10j
11j tot 14j
6j tot 10j
11j tot 12j
6j tot 12j
6j tot 12j
20j tot 25j
6j tot 12j
6j tot 12j
6j tot 12j
11j tot 16j
10j tot 18j
10j tot 18j
6j tot 12j
Alle leeftijden
10j tot 12 j
12j tot 14j

Conclusie
Niet tegenstaande de VRB meer promotionele activiteiten heeft georganiseerd in 2016 blijft het moeilijk om
onze plaats in het sportlandschap bekender te maken en verder te verankeren. Maar, moeilijk gaat ook, de
“corebusiness” van de VRB blijft de skatesport in Vlaanderen bekender te laten worden, verder te laten
ontwikkelen en uit te bouwen.
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Bijlage 2
Vlaamse Rollerbond vzw
3300 Tienen

BALANS

2016 : Van 01/01/2016 tot 31/12/2016

ProAcc Personal 2.74 (build 001) v2.74
Datum: 30/03/2017 17:10
Pagina: 1

ACTIVA

31/12/2016

VASTE ACTIVA

1.861,15

III. MATERIELE VASTE ACTIVA

1.861,15

B. INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING
Computer
Bureelmachines
Software
Afschrijvingen computer
Afschrijvingen bureelmachines
Afschrijvingen software

23100000
23100001
23100002
23109000
23109001
23109002

348,48
5.362,30
1.281,87
1.742,40
-5.362,30
-1.281,87
-1.393,92

C. MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL
Meubilair
Afschrijvingen meubilair
Ander rollend materieel
Afschrijvingen ander rollend materieel

24110000
24119000
24120000
24129000

1.512,67
2.156,22
-643,55
1.845,25
-1.845,25

VLOTTENDE ACTIVA

58.750,68

VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

41.487,75

A. HANDELSVORDERINGEN
Handelsdebiteuren - klanten

40000000

1.774,00
1.774,00

B. OVERIGE VORDERINGEN
Vordering RSZ
Te ontvangen subsidies Bloso - BO
Te ontvangen subsidies Bloso - Topsport
Betaalde waarborgen

41200000
41500000
41500070
41800000

39.713,75
4.585,93
25.484,25
6.500,00
3.143,57

IX. LIQUIDE MIDDELEN
KBC zichtrekening BE60 7343 9003 3470
KBC spaarrekening BE42 7443 9003 3454

12.865,54
55000000
55000001

X. OVERLOPENDE REKENINGEN
Over te dragen kosten

TOTAAL ACTIVA

12.861,32
4,22
4.397,39

49000000

4.397,39

60.611,83

Vlaamse Rollerbond vzw
3300 Tienen
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2016 : Van 01/01/2016 tot 31/12/2016

ProAcc Personal 2.74 (build 001) v2.74
Datum: 30/03/2017 17:10
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PASSIVA

31/12/2016

EIGEN VERMOGEN

26.997,08

IV. RESERVES

19.840,15

B. ONBESCHIKBARE RESERVES
1. VOOR EIGEN AANDELEN
Reserve bestemd voor sociaal passief

13100000

V. OVERGEDRAGEN WINST
Overgedragen resultaten vorige boekjaren

19.840,15
19.840,15
19.840,15
7.156,93

14000000

7.156,93

VREEMD VERMOGEN

33.614,75

IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

32.764,75

C. HANDELSCHULDEN
1. LEVERANCIERS
Leveranciers
Te ontvangen facturen

44000000
44400000

8.240,14
8.240,14
3.535,93
4.704,21

E. SCHULDEN
2. BEZOLDIGING EN SOCIALE LASTEN
Vakantiegeld

45600000

24.324,61
24.324,61
24.324,61

F. OVERIGE SCHULDEN
Ontvangen waarborgen

48800000

200,00
200,00

X. OVERLOPENDE REKENINGEN
Over te dragen opbrengsten

TOTAAL PASSIVA

850,00
49300000

850,00

60.611,83

Vlaamse Rollerbond vzw
3300 Tienen

RESULTATENREKENING
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KOSTEN

31/12/2016

II. BEDRIJFSKOSTEN

B. DIENSTEN EN DIVERSEN
huur technologisch materiaal -competitie
huur sportmateriaal - competitie
Huur sportmatariaal - Topsport
huur SPORTaccomodatie - recreatie
huur SPORTaccomodatie - topsport
huur accommodatie - begeleiding clubs
huur secretariaat
Huur stockageruimte
communicatie - opleiding
communicatie - begeleiding clubs
communicatie - promotie
communicatie - recreatie
bureelbenodigdheden - opleiding
bureelbenodigdheden - begeleiding clubs
bureelbenodigdheden - promotie
bureelbenodigdheden - competitie
bureelbenodigdheden - recreatie
decretale verzekering leden
Verzekering BA bestuursleden
decretale verzekering vrijwilligers
aankoop materiaal - promotie
aankoop materiaal - competitie skeeleren
aankoop materiaal - recreatie
aankoop materiaal - topsport
consulting financiële rapportering
Verpl. STM medew. - promotie
Verpl. STM medew. - competitie
Verpl. STM medew.- topsport
Verplaatsing sport(para)medisch mdw
Verplaatsingskosten dln
Verpl. deelnemers TOPSPORT voorbereid.
Verpl. bestuurders begeleiding clubs
Verpl. bestuurders promotie
Verpl. bestuurders competitie
Verpl. bestuurders recreatie
Drukwerk - begeleiding clubs
Drukwerk - promotie
Drukwerk - competitie
Kosten info- en promotiemat. - Promotie
Kosten info- en promotiemat - Competitie
Kosten info-en promitiemat. - Recreatie
Medische hulpposten - competitie
Medische hulpposten - recreatie
Dienstverhuring occ STM - topsport
Inschrijvingsgeld cursussen - opleiding
Inschrijvingsgeld cursussen - competitie
Inschrijvingsgeld cursussen - recreatie
Bijdrage VSF - opleiding
Bijdrage VSF - begleiding clubs
Bijdrage VSF - promotie
Bijdrage VSF - competitie
Bijdrage VSF - recreatie
Bijdrage BFRS
Inschrijving deelname IW
Bijdragen BOIC
Bijdragen CERS en FIRS
Verblijf STM - competitie
Verblijf STM internationale wedstrijden

383.442,41

61000030
61010030
61010070
61040040
61040070
61060010
61070000
61070120
61100000
61100010
61100020
61100040
61110000
61110010
61110020
61110030
61110040
61139000
61139200
61139300
61151020
61151030
61151040
61151070
61180000
61210020
61210030
61210070
61220070
61230030
61230070
61240010
61240020
61240030
61240040
61300010
61300020
61300030
61310020
61310030
61310040
61400030
61400040
61461070
61500000
61500030
61500040
61510000
61510010
61510020
61510030
61510040
61520000
61530070
61540000
61590000
61610030
61610070

144.918,87
6.050,00
200,00
388,35
393,20
450,00
110,00
6.576,66
6.505,56
357,58
402,13
162,14
270,20
89,11
297,20
280,05
252,60
175,41
16.429,21
651,68
875,00
3.084,57
35,00
83,30
2.216,82
469,77
2.943,67
4.537,41
4.523,14
2.604,01
35,00
14.075,07
2.606,20
1.700,27
264,79
100,35
467,48
254,10
2.156,37
88,14
906,20
787,95
3.382,50
443,97
2.960,00
48,40
142,00
85,50
64,20
64,20
64,20
64,20
64,20
70,00
3.755,70
187,50
741,42
169,80
8.352,68
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KOSTEN-vervolg
Verblijfskosten dln - Competitie
Verblijf deelnemers internat. wedstrijd
Secretariaat - nutsvoorzieningen
Secretariaat - verzekeringen
Sociaal secretariaat
Externe dienst preventie op het werk

31/12/2016
61630030
61630070
61920000
61920001
61930000
61990001

6.013,10
29.545,27
1.380,81
27,54
2.151,49
284,50

C. BEZOLDIGINGEN, SOC.LASTEN, PENSIOENEN
Brutoloon vast personeel
Vakantiegeld vast personeel
Eindejaarspremie vast personeel
Brutoloon occ STM - promotie
Brutoloon occ STM - Niet subsidieerbaar
Brutoloon occ sport(para)med mdw - Topsp
RSZ vast personeel
RSZ occ sport(para)medisch mdw -topsport
Ongevallenverzekering personeel
Woon/werk-verkeer personeel
Dienstverplaatsingen - opleiding
Dienstverplaatsingen - begeleiding clubs
Dienstverplaatsingen - promotie
Dienstverplaatsingen - competitie
Dienstverplaatsingen - recreatie
Andere personeelskosten
Mutatie provisie vakantiegeld

62000000
62000010
62000020
62020020
62020021
62030070
62100000
62130070
62300000
62310000
62311000
62311010
62311020
62311030
62311040
62320000
62390000

237.582,85
129.443,52
7.010,20
11.144,93
7.142,20
1.409,35
630,00
45.629,90
34,21
1.597,42
1.687,97
32,10
1.124,13
2.443,65
608,43
210,53
3.109,70
24.324,61

D. AFSCHRIJVINGEN OP OPRICHT.,VASTE ACTIVA
Afschrijving technologisch materiaal
Afschrijving software
Afschrijving meubilair

63021000
63021800
63023000

940,69
376,58
348,48
215,63

V. FINANCIELE KOSTEN

C. ANDERE FINANCIELE KOSTEN
Roerende Voorheffing
Bankkosten

59,22

65900000
65909000

VIII. UITZONDERLIJKE KOSTEN

E. ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN
Uitzonderlijke kosten

516,87

66400000

XI. RESULTAATVERWERKING
Over te dragen positief resultaat

TOTAAL KOSTEN

59,22
6,06
53,16

516,87
516,87
35.163,46

69300000

35.163,46

419.181,96
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OPBRENGSTEN

31/12/2016

I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN

397.122,01

D. LIDGELDEN, SCHENKINGEN EN SUBSIDIES
Vergunningen
Bloso - basissubsidies
Bloso - subsidies TOPSPORT
VIA-subsidies personeelskosten

73100000
73700000
73700070
73800000

321.560,42
33.635,00
209.208,56
65.000,00
13.716,86

A. OMZET
Verhuur sportmateriaal
Recup niet-personeelsgeb.verzekeringen
Recup. andere werkingskosten
Opbrengst competitie skeeleren
Opbrengst competitie kunst
Opbrengst recreatie initiaties
Opbrengst recreatie schoolsportdagen
Opbrengst recreatie sportweken
Opbrengst recratie promotie
Opbrengst topsport

70101000
70113000
70119000
70900001
70900002
70900010
70900011
70900012
70900014
70900070

72.347,80
5.266,50
1.050,00
6.394,25
18.793,00
580,00
1.178,50
655,50
8.195,50
25.150,55
5.084,00

D. ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Sponsoring
Diverse inkomsten

74300000
74900000

3.213,79
2.980,00
233,79

IV. FINANCIELE OPBRENGSTEN

C. ANDERE FINANCIELE OPBRENGSTEN
Bankintresten
Betalingsverschillen

40,28

75600000
757000

VII. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN

E. ANDERE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN
Uitzonderlijke opbrengsten

1.876,70

76400000

X. BELASTINGEN OP DE RESULTATEN

B. REGULARISERING BELASTINGEN ENZ.
Uitzonderlijk ontvangen subs Bloso

TOTAAL OPBRENGSTEN

40,28
40,12
0,16

1.876,70
1.876,70
20.142,97

77400000

20.142,97
20.142,97

419.181,96
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VLAAMSE ROLLERBOND vzw
Jaarverslag skeeleren 2016
De clubs
In 2016 telde de Vlaamse Rollerbond 10 competitie skeelerclubs:
 Boudewijn Schaatsclub Brugge
 Fratelli Team Mechelen
 Inline Skating Club Eeklo
 Kon. Modern Skatersclub Wilrijk
 KRV - De skeelerclub van de Kempen
 Reko Rollerclub Zemst
 RSC Heverlee
 RSC Tienen
 Skeeler Team Evergem
 Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde
De skeelerclubs vergaderden twee maal, m.n. op 1 maart en 21 september. Tijdens die vergaderingen kwamen o.m. aan
bod: VK Indoor, kampioenschappen, kalender, reglementswijzigingen, opleiding van de trainers en koersrechters,
begeleiding jongeren, TD, …
De clubs organiseerden wedstrijden op provinciaal, landelijk, nationaal en internationaal niveau, in totaal 37 wedstrijddagen,
1 meer dan in 2015.
Datum Wedstrijd
Plaats Organisator
3 januari Vlaams-Brabants Jeugdcriterium Indoor (4de manche) Verbrande Brug
VBRSF
14 februari Vlaams Kampioenschap Skeeleren Indoor (1ste manche)
Tienen
RST
20 februari Vlaams Kampioenschap Skeeleren Indoor (2de manche)
Brugge
BSC
27-28 februari Internationale Skeeler Indoor Vlaanderen
Ertvelde
STE
6 maart Vlaams Kampioenschap Skeeleren Indoor (3de manche)
Oostende
ZRC
12 maart Vlaams Kampioenschap Skeeleren Indoor (4de manche)
Eeklo
ISCE
2 april NW Open Vlaams-Brabants Speedcriterium + PK
Eppegem
RRZ
3 april NW Open Vlaams-Brabants Speedcriterium
Tienen
RST
9 april NW Open ZZ-cup (1ste manche)
Zemst
RRZ
10 april NW Open ZZ-cup (1ste manche)
Zandvoorde
ZRC
30 april NW Open Jeugdcriterium Frans Claes (1ste manche)
Wilrijk
KMW
1 mei NW Open 1 mei-wedstrijd + 1ste manche BK Liefhebbers
Ertvelde
STE
6-7-8 mei Europa Cup (International Speedskating Event)
Mechelen
FTM
16 mei NW Open Pinksterwedstrijd
Heverlee
HEV
21 mei BK piste
Eppegem
RRZ
22 mei BK weg
Leuven (Kessel-Lo)
HEV
29 mei Open BK Marathon
Eppegem
RRZ
3 juni NW Open Kids Cup (recreanten t.e.m. pupillen)
Eppegem
RRZ
5 juni NW Open Jeugdcriterium Frans Claes (2de manche)
KMW
+ 2de manche BK Liefhebbers
Wilrijk
2 juli NW Open Kids Cup (recreanten t.e.m. cadetten)
Eppegem
RRZ
12-13-14 augustus Europa Cup Finale + Cadet Trophy (Flanders Grand Prix) Zandvoorde
ZRC
20 augustus IW
Tienen
RST
21 augustus IW + 3de manche BK Liefhebbers
Tienen
RST
27 augustus NW Open Maneblusserstrofee
Mechelen
FTM
3 september NW Open ZZ-cup (2de manche)
Zandvoorde
ZRC
4 september NW Open ZZ-cup (2de manche)
Eppegem
RRZ
17 september IW tweedaagse
Zemst
RRZ
18 september IW tweedaagse + 4de manche BK Liefhebbers
Hombeek
RRZ
24 september NW Open Jeugdcriterium Frans Claes (3de manche)
Wilrijk
KMW
13 november Vlaams-Brabants Jeugdcriterium Indoor (1ste manche)
Heverlee
VBRSF
20 november Vlaams-Brabants Jeugdcriterium Indoor (2de manche)
Tienen
VBRSF
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De internationale wedstrijden van ZRC en FTM maakten opnieuw deel uit van de Europacup.
Koersrechters
Op 5 juni en 4 september werd er een bijscholing voor de koersrechters georganiseerd.
Vlaams Kampioenschap Indoor Skeeleren 2016
Het Vlaams Kampioenschap Skeeleren Indoor was in 2016 aan zijn 31ste editie toe.
1° manche:
14 februari Tienen
96 dln.
2° manche:
20 februari Brugge
96 dln.
3° manche:
6 maart Oostende
102 dln.
4° manche:
14 februari Eeklo
96 dln.
In totaal namen 125 renners deel aan een of meer manches van het VK Indoor, d.i. 79,61% van de 157 (jeugd)renners met
rugnummer. Het aantal deelnemers is gestegen met 15% ten opzichte van 2015.
105 van de 126 deelnemers namen deel aan minstens drie manches en werden bijgevolg ook opgenomen in de einduitslag.

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

2016

2015

2014

2013

2012

2006

2011

2003

2010

2002

# dln

2009

73

2008

82 104 104 111 102 91 132 136 96

2007

95 100 92

2005

85

2004

54

2001

77 101 117 132 109 108 124 116 138 127 109 169 179 122 98

# dln in
eindklassement

jaar

# dln

1987

jaar

1986

Vlaams Kampioenschap Skeeleren Indoor
Overzicht aantal deelnemers (alle categorieën)

92 152 114 119 140 117 100 84 124 120 127 116 109 126 109 125

# dln in
eindklassement

82 104 114 90 100 91

86

63

90 100 94

82

90

94

89

97

Aantal aan het VK Skeeleren Indoor
deelnemende jongeren per club
BSC
FTM
HEV
ISCE
ITB
KMW
KRV
RRZ
RST
STE
ZRC
totaal

CJ
SJ
PJ
MJ
Totaal

2012
12
21
21
20
74

2013
16
11
22
18
67

2009

2010

2011

2012

2013

7
9

1
12

5
7

12
8

10
8

2014
3
18
5

8
0
0
26
15
8
27
100

7
0
0
30
15
11
26
102

9
0
0
28
23
10
21
103

9
0
0
20
26
8
34
116

9
0
0
18
23
9
32
109

4
2
0
29
21
7
37
126

2014
17
17
23
25
82

Aantal rugnummers (cad.-min.)
bij laatste manche VK Indoor
2015
2016
2012
9
12
CM
13
21
21
SM
18
26
23
PM
28
10
21
MM
19
66
77
Totaal
78
152
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2015
3
9
5
2

2016
1
6
21
3

2
0
32
11
10
35
109

5
4
38
11
8
29
126

2013
11
17
25
13
66
133

2014
10
24
22
21
77
159

2015
9
25
15
21
70
136

2016
14
20
26
20
80
157

In 2016 telden we 225 renners (alle categorieën) met een rugnummer. Dat is na de daling in 2015 opnieuw een daling met
11 renners.

totaal Heren
totaal Dames
totaal D+H

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

128
121
249

138
113
251

161
120
281

152
123
275

161
126
287

167
107
274

141
103
244

150
119
269

144
115
259

127
105
232

2012 2013 2014 2015 2016
147 136 141 126 132
122
269

111
247

112
253

110
236

BK
Voor de organisatie van de Belgisch kampioenschappen konden we rekenen op drie clubs:
 Reko Zemst organiseerde op 21 mei 2016 het BK Piste in Eppegem
 RSC Heverlee organiseerde op 22 mei 2016 het BK Weg in Kessel-Lo
 Reko Zemst organiseerde op 29 mei 2015 het open BK Marathon in Eppegem
Omwille van de slechte weersomstandigheden moest op 22 mei het BK skeeleren op de weg voortijdig worden stopgezet.
Het BK werd verdergezet in Zemst op 29 mei, de dag van het BK Marathon.
Topsport
De Topsportcommissie slechts één maal bijeen.
De samenwerking met Suzanne Van Praet voor de begeleiding van de juniores B en de cadetten werd verdergezet.
Daarnaast nam zij in 2016 ook de begeleiding op zich van de seniores en juniores A.
Het EK 2016 vond plaats in Nederland: het EK Piste en EK weg in Heerde, het EK Marathon in Steenwijk (24-30 juli 2017).
De Belgische delegatie bestond uit 16 renners (+7 voor de marathon):
Seniores heren

Seniores dames

Juniores A heren

Juniores A dames
Juniores B heren

Coach
Kine
Ploegleider

Karel Meulders
Tim Sibiet
Bart Swings
Yannis Vandebeeck
Mathias Vosté
Brecht Desmedt (enkel marathon)
Sven Mallezie (enkel marathon)
Sandrine Tas
Stien Vanhoutte
Anke Vos
Sabrina Gaudesaboos (enkel marathon)
Vera Huys (enkel marathon)
Indra Médard
Tibo Vanhove
Thomas Vosté
David Danneel (enkel marathon)
Nymphe Keuleers
Katrien Hernalsteen (enkel marathon)
Josephine van Den Saffele (enkel marathon)
Jason Suttels
Jens De Prins
Korneel Wittemans
Simon De Keyser
Suzanne Van Praet
Frederik Adriaensens
Siemen Tas
Kwinten Tas

Zij behaalden in totaal 18 medailles, waarvan 6 Europese titels (6 keer goud, 9 keer zilver en 3 keer brons). Daarnaast
waren er ook heel wat (ondankbare) ereplaatsen (4de, 5de, 6de pl.) en knappe finaleplaatsen.
Van de 23 geselecteerden (seniores, juniores A en juniores B) wonnen 8 renners één of meer medailles
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102
225
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Medaillestand EK 2016

De Belgische delegatie voor het WK 2016 (Nanjing - CHN) – 11-18 september 2016) bestond uit 10 renners:
Seniores heren

Juniores dames

Karel Meulders
Tim Sibiet
Mathias Vosté
Sandrine Tas
Anke Vos
Stien Vanhoutte
Indra Médard
Tibo Vanhove
Thomas Vosté
Nymphe Keuleers

Coach
Kine
Ploegleider

Suzanne Van Praet
Frederik Adriaensen
Kwinten Tas

Seniores dames
Juniores heren

De ploeg moest de ploeg het – net als vorig jaar - zonder Bart Swings stellen. Hij focuste zich op het ijsschaatsen.
Op het WK pakten we geen medailles. België komt dan ook niet voor in de tabel met het aantal behaalde medailles. En dat
was geleden van 2003!
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Marc Decraemer was ook in 2016 Technisch Directeur. Hij kreeg de steun van Walter Keuleers als adjunct-TD.
Kristien Cloots
Administratief coördinator
Io. Herman Laureys
Sporttechnisch coördinator
12 april 2017
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