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Sportfonds kwb Smash 2020 
 

 

INLEIDING 
 

Via het sportfonds Volleybal wilt FALOS-SPORT+ de kwaliteit en draagkracht van zijn bestaande 

volleybalploegen op een positieve manier versterken. Binnen dit systeem heb je als ploeg de 

mogelijkheid om je te engageren voor verscheidene actiepunten. In ruil hiervoor wordt er vanuit 

FALOS-SPORT+ ondersteuning op maat voorzien. 

Indien je als ploeg een dossier indient dat voldoet aan de vooropgestelde kwalitatieve eisen, krijg je 

een kwaliteitslabel toegewezen. 

 

KWALITEITSLABELS 
 

- SMASH SILVER 

Indien je ploeg tussen de 55% en 75% behaald op de hieronder geformuleerde actiepunten, 

krijgt je ploeg het ‘SMASH SILVER- label’ toegewezen. 

 

 

- SMASH GOLD 

Indien je ploeg 75% of meer behaald op de hieronder geformuleerde actiepunten, krijgt je 

ploeg het ‘SMASH GOLD- label’ toegewezen. 

 

 

TIMETABLE 
 

- Voorstelling op Algemene Vergadering Antwerpen: vrijdag 14 juni 2019 

- Versturen sjablonen-templates: begin februari 2020 

- Tussentijdse opvolging en ondersteuning vanuit FALOS-SPORT+: maart 2020 

- Deadline indienen dossier: vrijdag 24 april 2020 
- Verdeling labels aan ploegen: donderdag 11 juni 2020 - Algemene Vergadering West-

Vlaanderen / vrijdag 12 juni 2020 - Algemene Vergadering Antwerpen 
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ACTIEPUNTEN 
 

1. Start-To-Volley 

 

Norm: Het organiseren van ‘Start-To-Volley’ is een actiepunt met de focus op het aantrekken 

van nieuwe spelers binnen je ploeg. Als ploeg organiseer je een initiatiereeks van vier lessen 

waarbij de focus ligt op recreatief spel.  

 

 

Tip: Dit initiatief kan mee ondersteund worden door gemeente- of stadsbesturen 

(sportdiensten). Het vinden van een geschikte accommodatie kan door het aanspreken van 

scholen die reeds over een sporthal beschikken. 

 

 

Return:  

• FALOS-SPORT+ voorziet een gediplomeerde lesgever en betaalt twee keer de lesgever, 

je ploeg betaalt de andere twee keer.  

• Als ploeg zorg je voor een gepaste verzekering via FALOS-SPORT+. 

• X- aantal punten (kwalitatieve evaluatie). 

 

 

2. Drempelverlagende initiatieven 

 

Norm: Naast het actiepunt ‘Start-To-Volley’, stimuleert FALOS-SPORT+ ook andere 

drempelverlagende initiatieven om nieuwe gezichten aan te trekken. Je bent als ploeg vrij dit 

zelf in te vullen en vorm te geven. Inspanningen die worden gedaan omtrent dit actiepunt 

dienen aangetoond te worden aan de hand van een flyer, foto, tekst, artikel, … 

 

 

Tip: Een aantal kant en klare tips die bruikbaar zijn voor elke ploeg. 

o Een gratis probeer-moment voor iedereen 

o Breng een vriend of vriendin mee 

o Verlaag het deelnamegeld 

o Verander de locatie 

Enkele voorbeelden: organiseer eens een beachvolleybal tornooi of een initiatie 

tijdens de jaarlijkse braderie of op een ongewone locatie in je gemeente: 

gemeentehuis, bibliotheek, op het terras van een stamcafé? 

 

Return: 

• FALOS-SPORT+ geeft een gratis verzekering aan nieuwe deelnemers voor de 1ste les. 

• FALOS-SPORT+ zorgt voor de éénmalige opmaak van een affiche én flyer op maat van 

jouw initiatief. 

• X- aantal punten (kwalitatieve evaluatie). 
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3. Duurzaam ledenbestand 

 

Norm: Een duurzaam ledenbestand wil zeggen dat een ploeg belang hecht aan het behouden 

van nieuwkomers en bestaande spelers op langere termijn. Als ploeg tracht je aan te tonen 

wat je acties zijn hieromtrent. 

Voorbeeld: hoeveel spelers zijn werkelijk lid geworden van je ploeg na een deelname 

aan Start-To-Volley. 

 

Return:  

• Hoe meer spelers er behouden blijven na een drempelverlagende actie of het 

organiseren van ‘Start-To-Volley’, hoe meer punten er worden toegekend voor dit 

actiepunt. 

• Per doorstromer krijgt je ploeg x-aantal punten enkel het seizoen volgend op deze 

eerste aansluiting (kwantitatieve evaluatie). 

 

4. Communicatie & promotie 

 

Norm: Als ploeg heb je er alle belang bij om transparant en open te communiceren naar de 

buitenwereld toe. Om te voldoen aan dit actiepunt, dien je te kunnen aantonen om minstens 

één keer per jaar in de pers te zijn verschenen. Indien je ploeg een website- of 

facebookpagina bezit, is het van belang dat dit voldoende up-to-date blijft en relevante 

informatie bevat.  

 

Tip: Op de website, onder de pagina ‘Volleybal’, ‘kwb Smash’, kan je onder andere een kant- 

en klare perstekst downloaden. 

 

Return: 

• FALOS-SPORT+ maakt extra promotie via de FALOS-SPORT+ website, nieuwsbrief en 

facebookpagina voor jouw ploeg of initiatief. 

• X-aantal punten (kwalitatieve evaluatie). 

 

5. Gediplomeerde trainer 

 

Norm: Als ploeg zet je actief in op het zoeken van gediplomeerde trainers om zo de kwaliteit 

van je trainingen en wedstrijden te verbeteren. Ploegen tonen aan dat ze een gediplomeerde 

trainer hebben ingezet aan de hand van het behaalde diploma (Vb. Initiator, trainer B, trainer 

A in volleybal). 

 

Tip: Een ervaren maar niet-gediplomeerde trainer telt mee in de score, maar weegt minder 

hard door in vergelijking met een gediplomeerde trainer. 

 

Return:  

• X-aantal punten (kwantitatieve evaluatie) afhankelijk van diploma of ervaring. 
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6. Forfaits 

 

Norm: Als ploeg streef je ernaar om zoveel mogelijk wedstrijden te laten doorgaan. Dit 

actiepunt dient als stimulans om geen enkele forfait te geven gedurende het volledige seizoen. 

 

 

Return:  

• X-aantal punten (kwantitatieve evaluatie) indien elke wedstrijd is doorgegaan. 

 

 

7. Aanwezigheid op de Algemene Vergadering 

 

Norm: Als ploeg zorg je voor minstens één vertegenwoordiger die aanwezig is op de Algemene 

Vergadering. 

 

 

Return: 

• X-aantal punten (kwantitatieve evaluatie) bij aanwezigheid. 

 

 

8. Bijscholingen 

 

Norm: Als ploeg heb je de verantwoordelijkheid om spelers/trainers/clubbestuurders te 

stimuleren en te motiveren om deel te nemen aan bijscholingen, workshops en opleidingen 

gerelateerd aan volleybal. Dit toon je aan door een inschrijvingsbewijs of aanwezigheidsattest. 

 

 

Return: 

• Per speler/trainer/clubbestuurder die deelneemt aan een opleiding krijgt de ploeg x-

aantal punten (kwantitatieve evaluatie). 

  

9. Fair Play 

 

Norm: Als ploeg dien je een gemiddelde fair play score van 4/5 punten te behalen over het 

ganse seizoen. 

 

 

Return:  

• Een gemiddelde fair play score van 4/5 geeft de ploeg recht op x-aantal punten 

(kwantitatieve evaluatie). 
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10. Extra label: Ethisch sporten 

 

Twee pijlers; 

o Persoonlijke integriteit  

Fysieke, psychische en seksuele integriteit krijgen bijzondere aandacht binnen 

ploegen, clubs, organisaties en federaties.  

 

o Sociale integriteit (diversiteit, solidariteit en inclusie) 

Diversiteit binnen het Sportfonds kan als rode draad fungeren doorheen de 

verschillende actiepunten. Als ploeg is het leerrijk en waardevol om actief in te zetten 

op het vormen en voeren van een diversiteitsbeleid. 

 
In return: 
Er wordt binnen dit luik niet met extra punten gewerkt. De thema’s die ethisch sporten 
omvatten dienen inherent aanwezig te zijn in een visie en beleid van een ploeg, organisatie en 
afdeling. Opgelet: Toch kan je ploeg wel een extra label verdienen door in te zetten op 
bovenstaande thema’s.  
 
Concreet kan je als ploeg je acties, ideeën, voorzetten en initiatieven in een korte nota 
verwerken en doorgeven aan het FALOS-SPORT+ team. We behandelen elk dossier apart en 
beslissen vervolgens op inhoud en haalbaarheid of er een extra label van ethisch sporten kan 
toegekend worden.  
 
➔ Wens je extra hulp bij het opmaken van deze nota? Neem dan contact op met 

nele.put@falos.be  
 
Het doorgeven van klachten, maar ook informeren en sensibiliseren rond integriteit en 
diversiteit zijn voorbeelden van concrete acties die ploegen kunnen inzetten om hun werking 
te versterken. Ook het streven naar een inclusieve sportwerking door het opnemen van 
verschillende doelgroepen (vb. personen in kansarmoede, kinderen en jongeren, 
vluchtelingen, personen met een beperking, transgenders enz.) kan aangetoond worden 
binnen het actiepunt rond ethisch sporten. 

 

 

INDIENEN DOSSIER 
De deadline voor het indienen van het dossier ‘Sportfonds kwb Smash’ is op vrijdag 24 april 2020. 

Op de website van FALOS-SPORT+ (www.falos.be) onder de pagina ‘volleybal Antwerpen/West-

Vlaanderen’ kan je een template vinden. Hierin kan je het dossier van je ploeg ingeven onder de 

juiste vormvoorschriften. 

 

VRAGEN OF OPMERKINGEN 

- Jonathan Goetvinck 

o jonathan.goetvinck@falos.be 

o 02/246 52 71 
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