SF Velzeke
1. Missie
Sport en beweging een bassibehoefte is voor elke mens, een meerwaarde is in het bestaan van de mens en bijdraagt aan een gezonder
socialer welzijn, willen we als Parantee-Psylosclub ervoor zorgen dat ook mensen met een psychische kwetsbaarheid uit de regio op maat,
binnen een veilig omgeving en kwaliteitsvol kunnen sporten en bewegen.

2. Doelstellingen
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Aanbieden van recreatieve sport trainingen op regelmatige basis, wekelijk, 2-maandelijks
Aanbieden van recreatieve competitie
Aanbieden van sportstages
Inrichten van sport en socioculturele events
Samenwerking met sportfederatie Parantee-Psylos
Samenwerken met partners

3. Methodiek
Ontdekkende, ervaringsgerichte trainingen vanuit een coachende houding met extra aandacht voor sociale context en een gezonde
levensstijl.
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4. Rapport operationele doelen 2020-2021 SF Velzeke
1. Aanbieden van een wekelijks sportprogramma rekening houdend met de interesses van onze sporters.
Evaluatie
▪

Gemiddeld aantal deelnemers badminton

/

▪

Gemiddeld aantal deelnemers tafeltennis

/

▪

Gemiddeld aantal deelnemers voetbal

/

▪

Gemiddeld aantal deelnemers wandelen

/

▪

Gemiddeld aantal deelnemers zwemmen

/

▪

Gemiddeld aantal deelnemers fietsen (seizoen
sport)

/

▪

Gemiddeld aantal deelnemers 60+ sport

▪

nazorgsport

/
/

2. Aanwerving leden (momenteel)
Evaluatie
▪

Aantal interne leden

0

▪

Aantal externe leden

0
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▪

Leden aantal 2021

0

3. Aanbieden van seizoensgebonden sportprogramma
Evaluatie
▪

Aantal aangeboden seizoensgebonden trainingen

/

▪

Gemiddeld aantal deelnemers per training

/

4. Goede samenwerking met Parantee-Psylos bestendigen
Evaluatie
▪

Aantal aangeboden Parantee- Psylos activiteiten

1

▪

Aantal deelgenomen Parantee-Psylos activiteiten

1

▪

Aantal werkgroep en AV ingericht door Psylos

4

▪

Aantal deelgenomen werkgroepen en AV ingericht
door Psylos

3

5. Deelname aan Parantee-Psylos tornooien
Evaluatie
▪

Aantal aangeboden tornooien 2021

/
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▪

Aantal gespeelde tornooien 2021

/

6. Deelname aan sportstages
Evaluatie
▪

Aantal aangeboden sportstages 2021

/

▪

Aantal deelgenomen sportstages 2021

/

7. Bestendigen van samenwerkingsverbanden
Evaluatie
▪

Aantal samenwerkingsverbanden 2020

5

▪

Aantal samenwerkingsverbanden 2021

5

8. Samenwerking met de stedelijke sportdienst bestendigen in 2020-2021
Evaluatie
▪

Aantal aangeboden sportactiviteiten

/

▪

Aantal deelgenomen sportactiviteiten

/

▪

Aantal overleg momenten

/
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▪

Aantal adviesraden

2

9. Eigen trainers bijscholen
Evaluatie
▪

Aantal gevolgde bijscholingen trainers

/

▪

Antal gevolgde bijscholing bestuur

/

▪

Aantal interne info overdracht bijscholingen

/

10. Interclub activiteiten
Evaluatie
▪

Aantal sport promotionele initiatieven

/

▪

Aantal socioculturele club activiteiten

/

▪

Aantal interclub tornooien

/

▪

Eigen georganiseerde sportstage

/
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11.Communicatie
Evaluatie
▪

Aantal AV

1

▪

Aantal communicatie middelen

6

▪

Aantal deelnames aan promotie activiteiten

/

▪

Aantal verzonden nieuwsberichten

1

▪

Aantal nieuwe communicatie acties

/
/

12. Breder draagvlak bestuur
Evaluatie
▪

Bestuursleden 2020

5

▪

Bestuur kader 2021

5

13. Financiële ondersteuning van onze sporters
Zie overzicht
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Besluit Evaluatie
1. Aanbod periode juni 2020-juni 2021:
Geen werking wegens covid veiligheidsmaatregelen. Heropstart via stappen plan wordt voorzien in september.
2. Financiële stand van zaken
▪

Uitgaven en inkomsten.
Aangezien we de werking on hold staat zijn er noch uitgaven noch inkomsten geweest, uitgezonderd van een promotionele sportdag in juni:
“Frapello Challenge “in samen werking met Parantee-Psylos en PZ Frapello.
Wij hebben ook gekozen geen subsidies aan te vragen voor dit werkjaar, ander reguliere sportclubs hadden de centen meer nodig en wij niet!

▪

Nieuwe subsidieaanvraag provincie Oost-Vlaanderen: aanpassingen doorgegeven

▪

Nieuwe subsidieaanvraag stad Zottegem: geen aanvraag ingediend

3. Samenwerkingsverbanden
a. Parantee-Psylos:
Vanuit de federatie hebben we steeds contact gehouden en zijn we ondersteund geweest rond het omgaan met de veiligheidsvoorschriften,
overleg momenten, AV, Commissies zijn online doorgegaan. Competities en stortstages zijn niet doorgegaan. Zij zorgden voor een aanbod
om lokaal sportdagen te organiseren binnen veilige bubbels. Waar wij in juni dankbaar gebruik hebben van gemaakt.
b. Sportdienst Zottegem:

In overleg meegegeven dat de sportdienst ons best kan ondersteunen door jaarlijks een 2 aantal avontuurlijke sportnamiddagen
te organiseren zoals vb indoor skieën, avonturen parcours. Maandelijks een sportactiviteit voorzien is niet nodig voor onze club.
c. WC Egmont:
Het jaarlijks een zomerwandeling organiseren met rustpost in onze accommodatie is terug niet kunnen doorgaan. De werking van de
wandelclub was er ook eentje van op afstand. Deze namen wij mee in onze beweegpromotie momenten.

d. Activering Vlaamse Ardennen:
Overleg: elkaar op de hoogte houden, geen samenwerking mogelijk door veiligheidsmaatregelen.
e. PZ Frapello Zottegem:
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Aangezien zij onze hoofdsponsor zijn (zij stellen accommodatie ter beschikking en betalen onze trainers) en zei vast zitten aan de
veiligheidsmaatregel vanuit het Zorgnet, kregen wij tot heden nog geen toestemming om te heropstarten.
Zij steunden ons bij de sportpromotie event die volledig volgens de veiligheidsvoorschriften heeft plaats gevonden. En een groot
succes was! Het gaf een grote boost na de beperkende periode!
4. Er zijn geen strategische doelen vooropgesteld
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Operationele doelen voor 2021-2022
Aanbieden van een wekelijks sportprogramma.
Algemeen doel

Specificatie doelen

Plan

▪

▪

▪

doelgroep laten
sporten op
regelmatige basis.

▪
▪

Laagdrempelig sport aan bieden
voor de doelgroep
Gerichte training voor elke
omni-sport
Groeimogelijkheden creëren
voor onze sporters

Wekelijks trainingsmoment voor
badminton, tafeltennis,
60+sport,wandelen,core en
cardio training en zwemmen
Continuïteit van de trainingen
waarborgen

▪

Acties

Evaluatie

▪

▪

Gemiddeld aantal deelnemer

▪

Gemiddeld aantal deelnemer

▪

Gemiddeld aantal deelnemer

▪

Gemiddeld aantal deelnemer

▪

Gemiddeld aantal deelnemer

▪

Gemiddeld aantal deelneme

▪

Vaste trainer per
trainingsmoment
Uitgewerkt
vervangingssysteem onder de
trainers

Aanbieden van maandelijks sportprogramma
Algemeen doel

Specificatie doelen

Plan

▪

▪

▪

doelgroep laten
sporten op
regelmatige basis.

▪
▪

Laagdrempelig sport aan bieden
voor de doelgroep
Gerichte training
Groeimogelijkheden creëren
voor onze sporters

2 x per maand in vaste structuur
voetbaltraining aanbieden

Acties

Evaluatie

▪
▪

▪

Vaste trainer
Communicatie met sporters

Gemiddeld aantal deelnemer

Deelnemen van sportstages en sportdagen
Algemeen doel

Specificatie doelen

Plan

Acties

Evaluatie
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▪

▪

Ontdekken van
verschillende
sportenvormen
Perspectief bieden

▪
▪
▪
▪
▪

Sportpromotie
Optimaliseren van sportbeleving
Bevorderen van sociaal welzijn
Specialisatie mogelijkheid bieden
Initiatie mogelijkheid bieden

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sportstage voor de verschillende
sportniveaus
Beroep doen op het federatie
aanbod
Sportstage ter sportpromotie
Sportstages ter sport specialisatie
Deelnemen aan PP sportdagen
Organiseren van een eigen
sportstage

▪
▪
▪
▪

Trainers en begeleiding
voorzien voor elke stage
Promotie sportstages
Financiële ondersteuning van
onze sporters
Organiseren van avonturen 3daagse

▪

Aantal aangeboden stages do

▪
▪

Aantal deelgenomen stages
Aantal deelgenomen sportda

Deelnemen van Parantee-Psylos competities
Algemeen doel

Specificatie doelen

Plan

▪

▪
▪
▪

▪

Perspectief bieden
aan onze sporters

Naar prestatie toe werken
Omgaan met competitie
ruimere sociale context bieden

Deelnemen aan de competities
van PP

Acties

Evaluatie

▪

▪

▪
▪

Financieel steunen competitie
spelers aan de Psylos
tornooien
Promotie maken voor de
tornooien en activiteiten
Voorzien van vervoer en
begeleiding

Aantal deelgenomen compet

Bestuur en Leden beleid
Algemeen doel

Specificatie doelen

Plan

Acties

Evaluatie
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▪
▪

Sterker maken van
bestuursorgaan
Ledenwerving

▪
▪
▪

Sporters bereiken in PZ Frapello
Sporters bereiken uit de regio
Zuid-Oost Vlaanderen
Dynamisch hedendaags bestuur
vormen

▪
▪

Maken en uitvoeren van een
marketingcommunicatie plan
Uitbreiden van het bestuur met
vrijwilligers en sporters

▪

▪
▪
▪
▪

▪

Werkgroep voor het maken
en uitvoeren van
marketingcommunicatieplan
Clubondersteuning van
Parantee- Psylos
AV + evaluatieoverleg
Zoeken van extra
bestuursleden
Voorstellen nieuwe
bestuursleden + stemming tot
aanvaarding
opvolging van
ledenadministratie

▪

Aantal leden binnen Frapello

▪

Aantal leden uit de regio 07 2

▪

Aantal leden binnen Frapello

▪

Aantal leden uit de regio 07 2

▪

Aantal bestuursleden 07 21

▪

Aantal bestuursleden 07 22

Samenwerking met Parantee-Psylos (federatie) bestendigen
Algemeen doel

Specificatie doel

Plan

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Kwalitatieve
ondersteuning

Clubondersteuning
Afstemmen van activiteiten
Afstemmen van tornooien
Mee organiseren
Bijscholing sporttechnisch vlak
Bijscholing beleidsmatig vlak
Lidmaatschap van federatie
toepassen binnen eigen club

Gebruik maken van het ParanteePsylos aanbod

Acties

Evaluatie

▪
▪
▪

▪

Aantal aangeboden Parantee

▪

Aantal deelgenomen Parante

▪

Aantal deelgenomen trefdage
ingericht door Parantee-Psylo

▪

Opvolgen AV
Opvolgen WG
Opvolging Activiteiten en
competities
Opvolging bijscholingen

Bestendigen van samenwerking met partners
Algemeen doel

Specificatie doelen

Plan

Acties

Evaluatie
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▪
▪

▪
▪

Draagvlak van
clubwerking
Belangen van
doelgroep
vertegenwoordigen
op verschillende
niveaus

▪
▪
▪

Eigen aanbod verruimen
Drempel verlagen voor onze
sporters om naar reguliere
sportwerking
Financiële ondersteuning
Organisatorische ondersteuning
Sociaal beleving vergroten

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Stedelijke sportdienst Zottegem
Zottegemse sportclubs
Andere PP clubs
Sport Vlaanderen
PZ Frapello
BOV regio Zuid-Oost Vlaanderen
Mobiel team (MT)als partner

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Opvolging stedelijk aanbod
Opvolging Sportadviesraad
Participeren in het
coördinatieteam van de
Sportadviesraad
Aanvraag stedelijke subsidies
Aanvraag Sport Vlaanderen
subsidies
Samen organiseren
Overleg MT
Opvolgen werkgroep BOV

▪

Aantal samenwerkingsverba

▪

Aantal samenwerkingsverba

▪

Aantal deelgenomen overleg

Financiële ondersteuning van onze sporters
Algemeen doel

Specificatie doelen

Plan

▪

▪
▪

▪
▪

Verhogen van
sportparticipatie
van onze doelgroep

▪

Verhogen van toegankelijkheid
Sporten financieel haalbaar maken
voor onze sporters
Sportaanbod aantrekkelijk maken

▪
▪
▪
▪

Dragen van vervoerskosten
Dragen van
begeleidersonkosten
Uitreiken van sportbeurzen
Dragen van inschrijvingsgelden
tornooien.
Subsidies aanvragen
Sponsor beleid

Acties

Evaluaties

▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪

Uitwerken van een begroting
Subsidies aanvragen
Aantrekken van Sponsors
Organiseren van winstgevende
activiteiten ism vakgroep
VT(BBQ)
Aanbieden van ledenfeest
Inzetten van Mia
tegemoetkoming en andere

Begroting 2021-2022
Saldo inkomsten en uitgave

Strategische doelen voor 2021-2025
Kwaliteit aanbod verzekeren
Algemeen doel

Specificatie doelen

PLan

Acties

Evaluaties
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▪

Aanbieden van
kwalitatieve
trainingen en
activiteiten

▪
▪
▪
▪
▪

Trainen van Fysieke, techniek en
tactiek
Psychosociale vorming
Hedendaags sporten
Sport als nazorg
Noden van doelgroep respecteren

▪

▪
▪

Uitwerken van een meer jaren
plan rond vorming en
bijscholing
Bijscholen van trainers in meer
jaren plan
Project sport als nazorg in meer
jarenplan

▪
▪

▪
▪
▪

Zoeken naar gerichte
bijscholingen
Organiseren van
sporttechnische en
psychosociale info
uitwisselmomenten.
Budget voor bijscholing
opnemen in begroting
Plannen en volgen van
bijscholingen
Uitwerken project sportclub in
functie van nazorg

▪

2021-2022: aantal uitgevoe
acties

▪

2022-2023: aantal uitgevoe
acties

▪

2023-2024: aantal uitgevoe
acties

▪

2024-2025: aantal uitgevoe
acties

Positieve sociale context creëren
Algemeen doel

Specificatie doelen

PLan

Acties

Evaluaties

▪

▪
▪

▪

▪

▪

2021: bereik per georganise

▪

2022: bereik per georganise

▪

2023: bereik per georganise

▪

2024: bereik per georganise

▪

2025: evaluatie ahv evoluti
vormen

Positieve sportsfeer
binnen clubwerking
creëren

Extra aanbod
Verbondenheid tss sporters en
trainers bewerkstelligen

Uitwerken van een meer jaren
plan rond organiseren van
sociale rand activiteiten

▪
▪

Feest en activiteiten kalender
opmaken
Organiseren en evalueren van
activiteiten
Bijsturing van de planning
binnen meer jarenplan indien
nodig

Bouwen aan clubidentiteit en communicatie
Algemeen doel

Specificatie doelen

PLan

Acties

Evaluaties

▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪

Interne analyse + Besluit SW

▪

2021-2022: aantal acties ge
van doelgroep +evaluatie

Imago opbouwen

▪

Persoonlijkheid ontwikkelen
Aanbod afstemmen met leden,
trainer en bestuur
Boodschap uitdragen conform aan

Marketingcommunicatie plan
opmaken, uitvoeren evalueren
en aanpassen verspreidt over 4
jaar

Opmaak analyse in AV
Werkgroep opstarten
Actieplan per werkgroep
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▪

het aanbod
Ontwikkelen van een eigen
symboliek: huisstijl, communicatie,
beelden

▪

2022-2023: aantal acties ge
onze leden +evaluatie

▪

2023-2024: aantal acties om
de sportieve verlangens van

▪

2024-2025: aantal acties na
onze leden in alle facetten v

▪

2025: besluit evaluatie+ aan
geplande acties + evaluatie
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