OVERZICHT VAN DE GEDETECTEERDE KNELPUNTEN EN HUN REMEDIËRING

Knelpunt
Administratieve

Remediëring 2009-2012
- Medische attesten mogen op de club bewaard blijven

ondersteuning

Remediëring 2013-2016
- Digitalisering Ledenbestand via een nieuw online
platform.
- Online-inschrijvingen voor wedstrijd-deelname
(2015-2016)
- Infosessie 'verlonen van clubkader’ (6/9/2015)
- Bijscholing rond vrijwiligersbeleid (2016)

Vragen over verzekering

- Doorverwijzen naar bijscholing ( Sportac of Dynamo-project)

- Documenten ivm verzekering in Club-infomap

- Duidelijke info over de verzekeringspolis op de website
Tekort aan eigen

- Bouw van een schermzaal in Gent

- Bouw van een schermzaal in Gent

schermzalen
Beleidsplan (toekomstvisie)

Clubs begeleiden bij de opmaak van een beleidsplan via draaiboek Workshops ‘Opstellen van een beleidsplan’ (2015-

ontbreekt in vele clubs

2015-

Vele clubs hebben nog geen - Clubs stimuleren via het jeugdsportproject

- Bijscholing vzw-structuur

vzw-statuut

Weinig uitstraling van de
schermsport in Vlaanderen,

- CPS probeert de belangstelling aan te trekken van
publiek/pers/media en sponsors

- Aanmaak ‘promotie-pagina’ op de website
- Aanmaak banners en flyers.

te weinig in de kijker
- Uitvoeren van de promotiecampagne en
ondersteunen van promotieactiviteiten van de
clubs. (2016)
Onvoldoende communicatie - Verbeteren van de structuur en update website
tussen clubs en de VSB.
Communicatiedoorstroming

- VSB-activiteiten (bijscholingen, trainerscursussen, stages,….) tijdig
doorgeven (Agenda Kaderwerking op website)

- Opmaak van een nieuwsbrief met linken naar de
website om de leden wegwijs te maken op de
website

- Meer aanwezigheid van de RvB van de VSB op clubs/tornooien
- Hulp aan de clubs om interne communicatie te verbeteren via
kant-en-klare online-enquête.
- Grotere transparantie over geldstroom op algemene vergadering

Bij de 14-18 jarigen vinden
we een grote drop-out

Samenhorigheidsgevoel versterken:

- Campagne ‘Positief Gedrag’

- Jeugdwerking in de club optimaliseren via jeugdsportproject

- de doelstelling herformuleren voor jeugdhappening

- Jeugdhappening
- Jeugdtrainingen

2016
- Begeleiding van onervaren scheids op de VSB-Bekerontmoetingen

- Schermers stimuleren om buiten de club te komen (VSB-beker)

Te weinig wedstrijden in
Vlaanderen

- Organisatie van de VSB-beker-ontmoetingen

- Opleiding DT, stage DT

- Jaarlijkse clubbijeenkomst voor opstellen van de

- Opleidingen FT

wedstrijdkalender
- Leasing wedstrijdmateriaal

- Hiaten in het wedstrijdaanbod wegwerken (2016)
- Begeleiden van DT bij onervaren clubs en bij VSBBeker-ontmoetingen
- Draaiboek “organisatie van tornooien”

Tekort aan gediplomeerde
lesgevers

- Het vormen van trainers en scheidsrechters werd als grootste
prioriteit voorop gesteld: inhaalmanoeuvre trainerscursussen
- Regelmatig bijscholingen, ook voor niet gediplomeerde trainers
- Oefenlessen ter voorbereiding op de trainerscursussen
- Cursus Aspirant-initiator organiseren als 1ste opstap naar trainer-

- Opleiden van trainers en scheids blijft topprioriteit
- Bijscholingen + Dag van de Schermtrainer
- Youtube-kanaal voor trainers
- Infotheek voor trainers en scheidsrechters
- Topclinic organiseren (2016)

worden
- ‘Vraag het aan’-campagne voor cursussen op maat
- Lesvoorbereidingen bieden aan trainers via de Jeugdtrainingen
- Ontwikkelingslijn opstellen + brevetten (2016)
Tekort aan gediplomeerde
scheidsrechters

- Jaarlijks scheidsrechterweekend

- Ondersteuning van de arbitrage in de clubs door
samenwerking VSC en arbitragecoachen.
- Herkenbaarheid, waardering van scheids: Polo’s,
premiesysteem, Campagne ‘We need you!’, BBQ.

