
 

 

 

Leidraad voor het opstellen van een meerjarenplan  

Deze leidraad beperkt zich tot de inhoud van het reglement voor de professionalisering van 

sportverenigingen en dient als houvast bij het opstellen van een meerjarenplan in het kader van dat 

reglement. De leidraad is geen verplicht te volgen sjabloon.  

 

Cijfergegevens en administratieve gegevens 

Administratieve gegevens 

 Naam club, ondernemingsnummer 

 Contactpersoon en contactgegevens rond dit traject 

 

Korte situatieschets en omgevingsanalyse1  

Hoe zag de club er de afgelopen jaren uit? Hoe is ze reeds geëvolueerd? Waar staat de club op dit 

moment?  

Welke plaats neemt de club in haar omgeving in? Met welke partners werkt de club samen? Wat is de 

relatie tot elke partner?  

 

Missie en visie voor de komende 5 jaar 

Missie:  Wie zijn we? Wat is onze club?: Wat doen we? Voor wie doen we dit? Hoe doe we dit? Met wie 

werken we samen? Wat zijn voor ons belangrijke waarden? 

Visie: De visie streeft naar een collectief beeld, gedeeld door alle betrokkenen. De club formuleert wat ze 

wil bereiken als een hoger doel. Wat zijn ons idealen? Waarheen gaan we? Waarin blinken we uit? 

Welke kernkwaliteiten zetten we in?  

 

Jeugdopleiding 

 Sporttechnische jeugdopleiding 

  Omschrijf hoe de huidige jeugdopleiding en het trainersbeleid er uitziet 

Welke doorgroeimogelijkheden voorziet de club voor haar jeugdleden naar de 

volwassenenwerking? 

 

  Welke kansen zien jullie om de jeugdopleiding nog te verbeteren in de komende 5 jaar? 

  Hoe pakken jullie dit aan? 

   

 Empoweren van de jeugd 

Hoe draagt de club bij aan het ontwikkelen van competenties bij kinderen/jongeren die 

ingezet kunnen worden in en buiten de sport 

 

Welke plannen heeft de club om dit empowerment nog te versterken in de komende 5 

jaar? 

  Hoe pakken jullie dit aan en wat hebben jullie hiervoor nog nodig? 

 

Armoede 

Aantallen 

 
1 Deze algemene vraagstellingen dienen niet apart beschreven te worden maar kunnen ook verwerkt 
worden binnen de andere hoofdstukken (jeugd, armoede, bestuur …)  



Registreert de club de leden die over het statuut van verhoogde tegemoetkoming 

beschikken?  

Indien ja: hoeveel jeugdleden hebben het statuut van verhoogde 

tegemoetkoming? 

  Indien nee: Schat in hoeveel jeugdleden in armoede verkeren 

Acties gericht op jeugd in armoede 

Welke acties onderneemt de club met betrekking tot jeugd in armoede om ze gemakkelijk 

toegang te geven tot de sport/club en ze op lange termijn aan de club te verbinden? 

   

Wat wil de club voor jeugd in armoede in de komende 5 jaar nog beter doen? 

  Wat heeft de club hiervoor nodig en hoe gaan jullie dit aanpakken? 

 

Bestuur / omkadering 

  Omschrijf jullie bestuurlijke werking. 

Toon aan door middel van enkele voorbeelden dat de club over een gezond en 

democratisch bestuur beschikt. 

Waarom heeft de club nood aan een professionele werkkracht en waarvoor willen jullie 

die inzetten? 

Hoe gaat het clubbestuur de professional opvolgen/aansturen/omkaderen/begeleiden in 

het uitvoeren van zijn taken? 

 

Welke zaken wil de club nog verbeteren op vlak van bestuurlijke werking in de komende 5 

jaar? 

 

Financieel 

Stel een meerjarenbegroting op voor de komende 5 jaar. 

o Tip: een consequente meerjarenbegroting houdt rekening met de indexering van 
lonen. 

 

 


