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VSF Thema’s 2017-2020 
 
VSF informeert en ondersteunt haar leden/federaties op een brede waaier van onderwerpen. Toch zijn er een 
aantal thema’s waar we extra op inzetten. Hieronder een overzicht van die thema’s. Ze vormen ook één van de 
kapstokken van onze website. 
Onze thema’s kunnen evolueren afhankelijk van de behoeften van onze federaties. 

Sportlandschap 

VSF volgt het sportbeleid op de voet en communiceert hierover aan de federaties. Over algemene zaken in het 
sportbeleid en zeker over beslissingen die een invloed kunnen hebben op de werking van (een deel van) de 
federaties.   
Daarnaast willen we onze leden een duidelijk overzicht geven van welke relevante actoren er zijn in ons Vlaams 
sportlandschap en welke rol ze spelen. 

Bestuur van de federatie 

VSF ondersteunt haar leden op vlak van strategisch management.  
We bieden ondersteunende informatie en organiseren bijscholingen, bijvoorbeeld over beleidsplanning en goed 
bestuur in je federatie. 

Werking van de federatie 

Een efficiënte en effectieve werking van de federatie komt de sporter ten goede. VSF ondersteunt haar federaties 
op vlak van het verbeteren van hun professionele werking, zonder uit het oog te verliezen dat we werken in de 
sportsector waarin een grote rol weggelegd is en blijft voor vrijwilligers(werk). 
Dit gaat over ondersteuning op vlak van bvb werkgeversmaterie (collectief lidmaatschap bij Sociare, specifieke 
vragen, vertegenwoordiging van de federatiesector), boekhouding, innovatie, bevragingen, ICT, stage, 
onderzoek,… 

Sport van A tot Z 

VSF hecht veel belang aan deze pijler en wil via en met haar sportfederaties en -clubs zoveel mogelijk mensen 
op een duurzame manier aan het sporten krijgen. We ondersteunen federaties bij het uitbouwen van een inclusief 
en participatief sportbeleid via bijscholingen, ondersteunende documentatie,… 

Trainers en officials 

Gekwalificeerde trainers vormen de hoeksteen van kwalitatieve sportbeoefening. Zonder officials geen sport. VSF 
ondersteunt federaties bij de uitbouw van hun beleid rond trainers en officials. 

Sportclubondersteuning 

Sportclubs staan voor zeer grote uitdagingen waardoor sportclubondersteuning, nog meer dan vroeger, 
noodzakelijk is. Als federatie sta je hier evenzeer voor een uitdagende opdracht en VSF wil haar federaties hierbij 
helpen. 
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