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1.

MISSIE

Parantee-Psylos creëert kansen zodat alle personen met een beperking volgens
hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities, op een gezonde en
kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen.

1.1.

Visie

Elke sporter met een beperking moet zijn sport of bewegingsvorm kunnen uitoefenen in
een omgeving waarin hij zich goed voelt en waarbij in de eerste plaats wordt uitgegaan
van zijn mogelijkheden. Elke sporter met een beperking zou binnen zijn mogelijkheden
én interesse moeten kunnen kiezen waar, met wie en in welke context hij gaat sporten.
Parantee-Psylos focust zich op de mogelijkheden en staat erop dat elke G-sporter de
mogelijkheid heeft om kwaliteitsvol te sporten.
Parantee-Psylos zorgt ervoor dat de omgeving weet en (h)erkent dat elke persoon met
een beperking de mogelijkheid heeft om te sporten.

1.2.

Waarden

1. Betrokkenheid: inspraak van en participatie door mensen met beperking
verhoogt de betrokkenheid en de zin om dingen op te pakken. We luisteren naar
onze clubs, onze sporters, onze vrijwilligers, …. en stemmen onze dienstverlening
hierop af.
2. Diversiteit: elke sporter verdient een kans. We werken klantgericht en vraaggestuurd. Elke sporter moet op een zo normaal mogelijke manier kunnen
deelnemen. Elke sporter moet kunnen bewegen binnen zijn mogelijkheden,
interesses, keuzes…
3. Dynamisme: G-sport is in beweging en Parantee-Psylos beweegt mee. Met
nieuwe mogelijkheden, met de evoluties binnen elke sporttak, met innovatieve
praktijken, met nieuwe manieren van communiceren, … Parantee-Psylos is
voortdurend in beweging om meer mensen met een beperking in beweging te
zetten.
4. Respect: we hebben respect voor elkaar, onze eigen grenzen en die van een
ander. We respecteren de regels en afspraken. We werken op een transparante
en open manier. We houden rekening met de privacy van elk individu en gaan
daar respectvol mee om.
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2.

2.1.

ORGANOGRAM

Algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden of de definitief
aanvaarde sportclubs van Parantee-Psylos vzw. Elke definitief aanvaarde sportclub heeft
één stem op de algemene vergadering. Voorlopig aanvaarde clubs hebben stemrecht
vanaf het moment van hun definitieve aanvaarding op de algemene vergadering. Clubs
die voorgedragen worden om definitief geschrapt te worden, hebben geen stemrecht
meer vanaf het moment van hun definitieve schrapping. Elke sportclub kan zich door een
andere stemgerechtigde sportclub laten vertegenwoordigen, mits schriftelijke volmacht.
Een sportclub kan maximum twee andere sportclubs vertegenwoordigen. De algemene
vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of door de
ondervoorzitter of door één van de andere aanwezige bestuursleden.
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2.2.

Raad van bestuur

Parantee-Psylos wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie
bestuurders. Daarbij streven we naar een goede mix van kennis en expertise, leeftijden,
geslacht, affiniteiten. Voor de paralympiade 2017-2020 zal de raad van bestuur bestaan
uit 13 bestuurders.
Voorzitter:

Marc Vergauwen (tot Av 2021)

Ondervoorzitter

Myriam Bergmans (tot AV 2019)

Penningmeester:

Ronny Kloeck (tot AV 2021)

Leden:

Dirk Cossaer, Stef Dehantschutter, Niek Geuens,
Guido Koevoets, Ricardo Naeyaert, Wouter Terryn,
Heleen Van den Broeck, Joeri Verellen (waarvan 5
leden tot AV 2019 en 3 leden tot AV 2021) en 2
vacante mandaten (tot AV 2021)

Directeur (geen stemrecht):

Jessica De Smet

Coördinator PSY (geen stemrecht): Joëlle Vekemans
1. Profiel
Conform Art. 5.1.1 van het huishoudelijk reglement dienen de bestuurders
affiniteit te hebben met één of meerdere van volgende thema’s:
a. breedtesport
b. communicatie & marketing
c. financiën
d. G-topsport
e. human resources
f. integratie
g. jurisdictie
h. medisch-technische thema’s
i. sporters met een beperking ((sub)doelgroepen autismespectrum-stoornis,
auditieve beperking, fysieke handicap, psychische kwetsbaarheid,
verstandelijke handicap, visuele beperking)
Art. 5.1.2 & 5.1.3 van het huishoudelijk reglement vermelden de specifieke
vaardigheden en taken van een bestuurder, een voorzitter of ondervoorzitter.
2. Remuneratie
De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit, zoals Art. 17 van de
statuten voorschrijft.
De leden van de raad van bestuur ontvangen een kilometervergoeding voor alle
gemaakte verplaatsingen in het kader van hun opdracht. Deze vergoeding volgt
het officiële tarief van de Vlaamse overheid voor dienstreizen.
3. Belangenconflicten
In 2017 waren er binnen de raad van bestuur geen belangenconflicten, zoals
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bepaald in Art. 5.12 van het huishoudelijk reglement.
4. Risicobeheer
a. Financieel: opgebouwde reserve, jaarlijkse controle van de rekeningen
door de bedrijfsrevisor, jaarlijkse goedkeuring door de algemene
vergadering, kwartaalopvolging door de raad van bestuur, advies van de
steunfunctie financiën olv de penningmeester.
b. Strategisch: 4-jaarlijks beleidsplan inclusief voorafgaande SWOT-analyses
en bevragingen van diverse stakeholdersgroepen, jaarlijkse follow-up via
statistieken en jaarverslag voor de algemene vergadering, tussentijdse
rapportering aan de raad van bestuur.
c. Verzekeringen: pakket omvat de decretaal verplichte verzekeringen naar
de leden toe en naar de eigen werking (bestuurdersaansprakelijkheid,
personeel, events, vrijwilligers).
d. Juridisch: klachten- en beroepsprocedure, lid Vlaams Dopingtribunaal.
e. Maatschappelijk:
i. gedragscode
ii. milieubewustzijn: poolwagens, fietsvergoeding, delen
kopieerapparaat en frankeermachine, rationeel papierverbruik
iii. antidoping, gezond en ethisch sporten, seksueel gewenst gedrag,
blessurepreventie: via de eigen medisch-technische commissie
iv. match-fixing: in samenwerking met BPC.

2.3.

Steunfuncties

Voor welbepaalde opdrachten ter ondersteuning van de totale werking van ParanteePsylos zijn er steunfuncties. Deze helpen met team-overschrijdende materies. Beleidgerelateerde adviezen worden op de vergadering van de raad van bestuur geagendeerd.
Van alle vergaderingen wordt een verslag bezorgd aan de raad van bestuur.
Financiën:

Ronny Kloeck (voorzitter), Jessica De Smet, Kelly
Neirynck en Marc Vergauwen

G-topsport:

Steven Van Beylen (voorzitter), Els Cauwenberg,
Sofie De Baere (Sport Vlaanderen), Greg Planckaert,
Els Snauwaert, Yves Vanlandewijck, Joeri Verellen en
Annick Viaene

Jurisdictie – klachtencommissie:

Nicolas Lauwers (voorzitter), Dirk Cossaer en Erik De
Bock

Jurisdictie – beroepscommissie:

Frank Mulier (voorzitter) en Katia De Vos

Marketingcommunicatie:

Stef Dehantschutter (voorzitter), Jeroen Bauters,
Ricardo Naeyaert en Tom Van Aken

Medisch-technisch:

Wouter Terryn (voorzitter), dr. Annik Bosmans, dr;
Inge Bru, dr. Rudi Chappel, Dries Christiaens, dr.
Denis Jaeken, Jessica De Smet, Veerle Laurens en
dr. Annick Viaene
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Psychische kwetsbaarheid:

Eddy Callewaert (voorzitter), Myriam Bergmans,
Jorell Beyens, Agnes Estenbergh, Robrecht
Keymolen, Roberto Lombardi, Dominique Loosveld,
Inge Van den Berghe, Heleen Van den Broeck, Els
Vandoorne, Joëlle Vekemans en Hannah Winant

Visuele beperking:

Jan Beernaert, Naomi Blomme, Dirk Depuydt, Johan
De Rick, Jessica De Smet, Rob Eijssen, Harry
Geyskens, Koenraad Hufkens, Nicky Koppen,
Marleen Mollet, Rashed Rab, Lore Schaut en Bruno
Vanhove.

2.4.

Clubs & leden

Eind vorig jaar zijn 129 clubs aangesloten bij onze fusiefederatie.
Jaartal

Parantee

Psylos

Parantee-Psylos
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Op de algemene vergadering van 22 maart 2017 stellen de volgende clubs zich ter
aanvaarding voor:
- 2Gether On Wheels (Antwerpen)
- CP Sport Nijlen (Antwerpen)
- De Ploug Elsene (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
- FORZA Para-Cycling (Oost-Vlaanderen)
- G-gym ‘Ik ben er ook!’ (Limburg)
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- Hippofarm vzw (Oost-Vlaanderen)
- Sportgroep Sint-Gerardus (Limburg)
- ’t Vosje vzw (Vlaams-Brabant)
- Xtra-Time Antwerpen
De volgende clubs hebben een schrapping aangevraagd: BOE-team en PSC Leuven.
Parantee-Psylos telt op 15 november van vorig jaar 7.288 unieke leden, waarvan 841
G-sporters die ook aangesloten zijn bij een reguliere partnerfederatie.
Jaartal

Parantee

Psylos

Parantee-Psylos

2013

3139

4330

7469

2014

3293

4432

7725

2015

3577

4277

7854

2016

3736

3679

7415

2017

3925

3363

7288

Dit plaatje toont het aantal leden dat we aan de Vlaamse overheid kunnen doorgeven in
functie van de toekenning van subsidies: 5.601 actieve sportbeoefenaars, inclusief
sportkaderleden (clubtrainers en -bestuurders).
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We kunnen uit onderstaand taartdiagram afleiden dat per vrouwelijk lid ongeveer 1,7
mannelijke leden aangesloten zijn.

Unieke leden naar geslacht
Vrouw; 2718; 37%
Man ; 4559; 63%

Man

Vrouw
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Wat betreft de aangesloten leeftijdsgroepen is 67% tussen 18 en 55 jaar, 20% is 55plusser en 13% van alle leden is jonger dan 19 jaar.

Unieke leden naar leeftijd
t.e.m. 18; 959; 13%

plus 55; 1407; 20%

t.e.m. 35; 2344; 32%
t.e.m. 55; 2567; 35%
t.e.m. 18

t.e.m. 35

t.e.m. 55

plus 55

De G-sporters met een psychisch kwetsbaarheid (50%) zijn het talrijkst, gevolgd door de
doelgroep met een verstandelijke beperking (23%) en een fysieke beperking (20%).
Blinde en slechtziende sporters vertegenwoordigen 4% binnen onze populatie. 1% is doof
of slechthorend.
PSY

VE
2960

FYS
1364

VI
1198

ASS
269

AU
133

54

Een competitiesporter heeft een classificatie nodig om de gekozen sporttak te kunnen
beoefenen. Van alle unieke leden doet slechts 12% aan competitie of topsport, 71% is
regelmatig actief in ons laagdrempelig of recreatief aanbod.

2.5.

Competitiemanagement

De competitiemanager G-sporttak of het competitiemanagement G-sporttak is bevoegd
de breedtesportactiviteiten met betrekking tot één G-sporttak te organiseren in overleg
met de bevoegde medewerker van Parantee-Psylos.
Boccia:

Edwig Lamberechts

Goal/torbal: Naomi Blomme, Danny Van Eenooghe, Rob Eijssen en Ann Parijs
Hockey:

Wilfried Bouttelgier, Marnik Demets, Maria Van de Velde
en Kenny Verbraekel

Tafeltennis:

Martin Schreyen

Wielrennen: Willem Stuyckens (competitie) & Peter Bastiaensen (recreatie)
Zwemmen:

Marcel Van Beylen (VE) & Frederic Van Kerckhove (FYS/VI)
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3.

WERKINGSVERSLAG 2017

Dit werkingsverslag is een tekstuele aanvulling op luik II beleidsplan 2017-2020, met in
kolom L de status van de uitvoering van alle acties in 2017. De kleurlegende vind je
onderaan elk excelblad van luik II waarbij geel en groen als goed geëvalueerd worden.
Luik I en luik II bevatten:
- de wijze waarop we onze acties/doelstellingen hebben gerealiseerd, en
- de concrete resultaten en effecten die we met onze acties/doelstellingen hebben
bereikt.
SD = strategische doelstelling.
OD = Operationele doelstelling.

SD1. Parantee-Psylos is in 2020 een goed draaiende en financieel
gezonde G-sportfederatie waar alle betrokken stakeholders
zich verbonden mee voelen.
Indicator
Resultaat
Evaluatie
Bijsturing

Totaalscore OD’s in 2020 = 95%
90% (82/91)
Mooie tussenscore gezien 1ste jaar fusiefederatie.
Enkel wat betreft wijziging in kolom verantwoordelijke tgv personeelsverschuivingen.

OD1. Het voeren van een financieel gezond beleid.
Indicator
Resultaat
Evaluatie

Bijsturing

95%
15/15
Optimale financiële opvolging van collega boekhouder en bestuurder financiën.
Steunfunctie financiën komt samen op 11/1 en 17/8: debiteuren/crediteuren, actual &
budgetopvolging, afschrijvingen, up-to-date procedure aankoop & factuur/kostennota.
2018: aanwerving boekhouder (0,8 vte) in het vooruitzicht van einde mandaat huidige
bestuurder financiën

OD2. Het dynamisch toepassen van een professioneel HR-beleid.
Indicator
Resultaat
Evaluatie
Bijsturing

95%
15/19
Aanpassing organogram mbt breedtesportteam.
Constructieve werkgroep rond specifieke HR-thema’s.
Tgv ontslag administratief medewerker (werkt tot eind juli 2017) wordt aantal dossiers
vooruitgeschoven

 2018: nieuwe deadline voor vrijwilligersbeleid, en ook voor de

realisatie & up-to-date personeelshandboek.

OD3. Het administratief en logistiek nauwgezet ondersteunen van een vlotte en
aangename interne werking.
Indicator
Resultaat
Evaluatie
Bijsturing

95%
19/21
Het gezamenlijk databestand Dynamics 365 is ‘klaar’ tegen eind 2017 maar loopt (nog) niet
zoals we het wensen.
2018: aanwerving nieuwe medewerkers binnen managementteam.
De aankoop van een web-based clubmodule wordt gepland.

OD4. Het adequaat ondersteunen van de interne werking op juridisch vlak.
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Indicator
Resultaat
Evaluatie
Bijsturing

95%
6/6
Het huishoudelijk reglement werd volledig geüpdatet.
De tuchtcommissie hield 3 zittingen voor 5 klachten in 2017.
2018: toevoegen van het GDPR beleid.

OD5. Het adequaat bieden van medisch-technische ondersteuning.
Indicator
Resultaat
Evaluatie

Bijsturing

95%
7/8
Aanzet tot aangepast beleid rond seksueel gewenst gedrag.
Medisch-technische commissie komt 2 keer samen (20/3 en 25/9): implementeren van
vernieuwde classificatieprocedure, bespreken classificatiedossiers, opvolgen beleid gezond
en ethisch sporten, antidoping, letselpreventieprogramma.
Geen bijeenkomst voor groep kiné’s noch classificeerders.
2018: nadenken hoe we de kiné- en de classificeerderpool informeren/samenbrengen/houden.

OD6. Het voeren van een consistente beleidsplanning en -opvolging.
Indicator
Resultaat
Evaluatie

Bijsturing

95%
6/7
De raad van bestuur evalueert (59%) de principes van goed bestuur binnen ParanteePsylos.
De installatie van 2 doelgroepcommissies: PSY en VI.
2018: duidelijk(er) en vroeger informeren over de rapportering en het meetplan.

OD7. Het netwerken met relevante stakeholders.
Indicator
Resultaat
Evaluatie

Bijsturing

95%
15/15
Parantee-Psylos functioneert voor verschillende domeinen in 2 ‘driehoeksverhoudingen’:
Met Sport Vlaanderen en G-sport Vlaanderen (management, communicatie,
financiële ondersteuning);
Met BPC en LHF (management, communicatie, funding, topsport).
Geen.

SD2. In 2020 heeft Parantee-Psylos haar imagoversterkend
marketing- en communicatiebeleid gerealiseerd.
Indicator
Resultaat
Evaluatie
Bijsturing

Integraal communicatie- en marketingplan met 4 hoofdstukken (A-B-C-D) afgestemd met
BPC (EN-EN verhaal paralympische beweging) en met G-sport Vlaanderen.
Zo goed als alle acties werden volledig uitgevoerd (status groen) of worden ad hoc/continu
(status geel) opgevolgd.
Goede opvolging van de acties.
Wijzigingen in kolom verantwoordelijke tgv nieuwe afstemming takenpakket tussen beide
medewerkers communicatie.

A. Informatie en communicatie: In 2020 wordt Parantee-Psylos zowel
intern als extern gezien als hét aanspreekpunt inzake georganiseerde
sport voor sporters met een fysieke, psychische, verstandelijke en
visuele beperking
Indicator
Resultaat

Bekendheid bij interne en externe stakeholders in 2020 meten d.m.v. bevraging.
In 2020.
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Evaluatie
Bijsturing

We zitten op schema voor 2020, geen jaarlijkse bevraging. We profileren ons als de
erkende G-sportfederatie in Vlaanderen.
Parantee-Psylos doet in 2018 een analyse van de huidige communicatiemix, met oog op
een nieuwe eind 2019.

OD1. Parantee-Psylos voert via moderne dragers een gerichte, efficiënte en
effectieve communicatie naar de aangesloten en integratieclubs en hun
leden.
OD2. Parantee-Psylos voert een gerichte, efficiënte en effectieve communicatie
over de organisatie, het aanbod en specifieke projecten naar partners en
belanghebbenden.
OD3. Parantee-Psylos verstrekt regelmatig informatie over G-sport aan
verschillende mediakanalen
OD4. Parantee-Psylos informeert de Vlaamse overheid over het eigen beleid en
de organisatie.
Toelichting status OD1 tot OD4
De communicatiedragers werden aangepast zodat we uniform als sportfederatie naar buiten
kunnen komen in onze digitale communicatie. Vanuit Leuven werd bijvoorbeeld een Flash info
verstuurd naar de PSY-leden, vanuit Gent gebeurde hetzelfde naar de sporters met een handicap.
De digitale nieuwsbrieven werden consequent en maandelijks verspreid.
De digitale nieuwsbrief ‘Flash training’ werd geschrapt.
Het kwartaalblad Krik werd digitaal verspreid in plaats van op papier, adverteerders werden
behouden.
We ontwikkelden een communicatiematrix die structuur geeft aan de manier waarop we
communiceren. Bij elk soort event, hoort een bepaald communicatieplan. Voor ‘key events’ werken
we een apart plan uit, hier kunnen we dus extra op focussen indien gewenst.
De steunfunctie marketingcommunicatie kwam twee keer bijeen in 2017 en volgt op de voet
alle acties van dit strategisch doel op.
We willen media-aandacht tussen twee Paralympische Spelen door behouden en
communicatiemedewerker versterkte daarom de communicatie op het WK para-atletiek in Londen
en het EK para-tafeltennis in Lasko. Zelfs nationale media (televisie, radio, pers) werd bereikt.
Interne en externe stakeholders konden op het evenement ‘1 jaar Parantee-Psylos’
kennismaken met de vernieuwde werking van Parantee-Psylos, 1 jaar na de fusie.

B. Promotie: Tegen het einde van de beleidsperiode 2017-2020 zijn het
aantal (geïntegreerde) G-sporters binnen Parantee-Psylos met 10%
toegenomen t.o.v. de nulmeting eind 2016.
Indicator
Resultaat

Evaluatie

Bijsturing

Aantal (geïntegreerde) G-sporters is in 2020 met 10% toegenomen tov de nulmeting eind
2016.
Vergelijking 2017 t.o.v. 2016: totale stijging met 5 % in 2017
Exclusief (daling 1,7 %)
2016: 7.415
2017: 7.288
Geïntegreerd (stijging 172,5%)
2016: 753 geregistreerde G-sporters
2017: 1.299 geregistreerde G-sporters (zie SD6; OD2)
Het aantal leden binnen Parantee-Psylos is licht gedaald, maar het aantal geregistreerde,
geïntegreerde sporters neemt sterk toe (zie SD6;OD2). Deze tendens is verwacht en een
gevolg van ons intensief integratiebeleid bij de reguliere partnerfederaties.
Parantee-Psylos zal in 2018 enkele promotionele evenementen overnemen van de
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provincies bv natourcriteriums, zesdaagse.
We blijven inzetten op promo-events ter rekrutering van nieuwe G-sporters die ofwel bij
ons ofwel bij de reguliere partner aansluiten.
We moedigen de reguliere partners verder aan de bij hen aangesloten G-sporters in hun
databestand te registreren om ook op lange termijn het G-sportbeleid in Vlaanderen te
monitoren.

OD5. Parantee-Psylos organiseert jaarlijks 1 sport-promotioneel event op
Vlaams niveau voor sporters met een psychische beperking, waarbij
minstens 25% van de deelnemers niet-leden zijn.
Indicator
Resultaat

Evaluatie

Bijsturing

Deelnemersaantal/geografische spreiding - Waarderingsscore
20 juni: Move it! XL te Mechelen
•
25 verschillende sporttakken onder gediplomeerde begeleiding
•
470 deelnemers + 119 begeleiders uit 14 aangesloten clubs en 5 niet-aangesloten
settings
•
5 provincies en BHG vertegenwoordigd
•
Inzet van 50 medewerkers/lesgevers/vrijwilligers
•
Goede geografische spreiding van deelnemers
•
Positieve feedback tijdens en na afloop van het event. De groepen appreciëren de
aanpak op maat
•
Algemene tevredenheidsscore op evaluatieformulier was 4,35 op 5
Door het wegvallen van de financiële ondersteuning vanuit de provincie zullen er elders
bijkomende middelen moeten gezocht worden om het budget voor editie 2018 rond te krijgen.

OD6. Parantee-Psylos organiseert jaarlijks, complementair aan Move it! XL, 2
sport-promotionele events op provinciaal niveau voor sporters met een
psychische beperking.
Indicator
Resultaat

Evaluatie

Bijsturing

Deelnemersaantal - Waarderingsscore
20 april: Move it! Harelbeke
•
10 verschillende sporttakken onder gediplomeerde begeleiding
•
230 deelnemers + 44 begeleiders uit 8 aangesloten clubs en 6 niet-aangesloten
settings
•
Oost- en West-Vlaanderen ruim vertegenwoordigd + 1 club uit BHG
•
Inzet van 15 medewerkers/lesgevers/vrijwilligers
27 juni: Move it! Brussel
•
11 verschillende sporttakken onder gediplomeerde begeleiding
•
60 deelnemers + 12 begeleiders uit 1 Parantee-Psylosclub en 4 niet aangesloten
settings, allen uit het BHG
Move it! Harelbeke
•
Gelet op de plaatsen waaruit de deelnemers afkomstig zijn, zien we dat deze activiteit
perfect complementair is met Move it! XL.
•
Veel niet-aangesloten settings maakten kennis met de werking van de federatie.
•
Positieve feedback tijdens en na afloop van het event. De groepen appreciëren de
aanpak op maat.
•
Prima samenwerking met lokale buitensportorganisatie en provinciale sportdienst
West-Vlaanderen.
Move it! Brussel
•
Opkomst aan de lage kant, maar quasi allemaal niet-leden. Deze kennismaking met de
federatie en de sportdienst van VGC kan aanzetten tot meer sportbeoefening.
•
Door het wegvallen van de financiële ondersteuning vanuit de provincie zullen er
elders bijkomende middelen moeten gezocht worden om het budget voor editie 2018
rond te krijgen.
•
Move it! Brussel zal in 2018 later op het jaar plaatsvinden om niet in het vaarwater
van Move it! XL terecht te komen.

OD7. Parantee-Psylos stimuleert en ondersteunt de aangesloten PSY-clubs om
samenwerkingen op te zetten m.b.t. organisatie van sport-promotionele
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evenementen met een bovenlokaal karakter gericht naar sporters met
een psychische kwetsbaarheid.
Indicator
Resultaat

Evaluatie

Bijsturing

Deelnemersaantal - Aantal events
13 september: Sport-G-Mee Maasmechelen
•
Parantee-Psylosclub Veerkracht Maasmechelen organiseerde met ondersteuning vanuit
Parantee-Psylos, de provinciale sportdienst Limburg en de gemeente Maasmechelen
voor de 4e maal een sportdag volgens het concept van Move it: een uitgebreid
sportief programma waar de verschillende groepen ene programma krijgen
aangeboden op maat van de eigen interesses en mogelijkheden
•
De ondersteuning vanuit de federatie situeert zich op vlak van promotie, knowhow
(o.a. subsidieaanvraag + ter beschikking stellen van draaiboek), opvolgen
inschrijvingen, ter beschikking stellen sportmateriaal via uitleendienst
•
Een federatiemedewerker was aanwezig op 2 voorbereidende vergaderingen
•
18 verschillende sporttakken onder gediplomeerde begeleiding
•
250 deelnemers uit 5 aangesloten clubs en 5 niet-aangesloten settings
27 september: Sportdag Antwerpen
•
6 Parantee-Psylosclubs uit Groot-Antwerpen organiseerden samen en met
ondersteuning vanuit Parantee-Psylos, de provinciale sportdienst Antwerpen en de
stad Antwerpen voor de 4e maal een sportdag eveneens volgens het concept van
Move it
•
De ondersteuning vanuit de federatie situeert zich op vlak van promotie, knowhow
(o.a. subsidie-aanvraag + ter beschikking stellen van draaiboek), opvolgen
inschrijvingen, ter beschikking stellen sportmateriaal via uitleendienst
•
Een federatiemedewerker was aanwezig op 3 voorbereidende vergadering + op het
event zelf
•
14 verschillende sporttakken onder gediplomeerde begeleiding
•
90 deelnemers uit 6 Parantee-Psylosclubs
•
Beide events kenden een groeiend deelnemersaantal.
•
Door de expertise opgebouwd tijdens eerdere edities en de ondersteuning vanuit de
federatie werden deze activiteiten kwalitatief sterker.
•
De inbreng vanuit de federatie wordt ten zeerste geapprecieerd door de
organisatoren.
•
De initiatiefnemers kregen een platform om hun aanpak toe te lichten naar andere
aangesloten clubs. Dit werkt inspirerend.
•
De federatie zal de initiatiefnemers bijstaan in het zoeken naar nieuwe financiële
middelen (na het wegvallen van de provinciale subsidies)
•
Ook andere clubs worden gestimuleerd om eigen organisaties op te zetten. De
federatie bewaakt de complementariteit van de verschillende initiatieven en de
activiteiten in eigen beheer.

OD8. Parantee-Psylos organiseert jaarlijks 2 sport-promotionele
beleefevenementen voor sporters met een beperking.
OD9. Parantee-Psylos werkt mee aan minstens 5 sport-promotionele
evenementen voor paralympische sporters met een beperking,
georganiseerd door derden.
Toelichting status OD8 en OD9
Revabeurs: 14 verschillende sporten aangeboden door 15 verschillende clubs waarvan 6 demo’s
met 1 of meerdere Parantee-Psylosclubs. Aanbod voor mensen met fysieke beperking (zowel
rolstoel gebonden als CP), verstandelijke handicap en auditieve handicap. Grote tevredenheid
(8.7/10) gescoord door verantwoordelijken van acht demonstraties. 16.089 bezoekers zagen het
G-sportgebeuren.
We ondersteunden G-wielrennen op de natourcriteriums in Aalst en Sint-Niklaas (breedtesport) en
de Omloop Het Nieuwsblad (breedtesport). De Zesdaagse van Vlaanderen-Gent (topsport) zorgde
voor grote tevredenheid bij Team GB die interesse reeds uitsprak voor 2018.
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We ondersteunden de World Cup Oostende met een handbike op rollen en versterkten de
communicatie over de deelname van de Vlaamse G-wielrenners. We ondersteunden het WK
rolstoeldansen van de Belgische rolstoeldansfederatie.

C. Fondsenwerving: Tegen 2020 is minimaal 30% van de inkomsten
afkomstig uit fondsenwerving.
Indicator
Resultaat

Evaluatie
Bijsturing

Overzicht inkomstenbronnen: min 30% via eigen fondsenwerving tegen 2020 – Optimale
verdeling voor A- tot Z-aanbod
In 2017 is 18% van ons budget afkomstig uit fondsenwerving (BPC-sponsoring, giften,
goede doelenacties).
De verdeling tussen breedtesport/management en topsport anderzijds = 50-50.
Parantee-Psylos werft jaar na jaar meer middelen uit acties waarin we als goed doel
gekozen worden of via giften.
Plan van aanpak ontwikkelen om Parantee-Psylos op een gestructureerde manier als goed
doel in de markt te zetten.
Bekijken of de huidige doelstelling niet ‘smarter’ gedefinieerd kan worden: 30% van een
totaalbudget van 2,1 miljoen euro betekent 630.000 euro, lijkt niet echt haalbaar tegen
2020.

OD10.
Parantee-Psylos zet actief in op het verwerven van diverse
inkomstenbronnen.
Toelichting status OD10
Twee subsidiedossiers werden ingediend voor ondersteuning bij G-Sport Vlaanderen: automatisch
tijdsregistratiesysteem en handbikes. 400 supporters voor G-sporters werden verzameld.
Samenwerking met SportsControl werd stopgezet, omdat zij de overeenkomst niet konden naleven.
Er werd een Memorandum of Understanding (MOU) opgemaakt tussen het BPC en de liga’s die de
verdeelsleutel van de private middelen vastlegt en bevat ook de return die we moeten bieden aan
de gezamenlijke partners. Die werd sindsdien dagdagelijks opgevolgd.
Er werd een Gentlemen’s Agreement afgesloten tussen G-sport Vlaanderen en de andere actoren,
waaronder BPC i.f.v. partnerschappen.
Er werden 11 internationale evenementen ondersteund via het Support 2 project en wij verkregen
de promotionele return die is vastgelegd in een overeenkomst.
Er werden 7 Belgische kampioenschappen georganiseerd in Vlaanderen en wij verkregen
promotionele return.
Funding commission BPC: 100% participatie vanuit Parantee-Psylos.

D. Vermarkten: Tegen 2020 is Parantee-Psylos gekend als de
unisportfederatie voor G-sport.
Indicator
Resultaat
Evaluatie

Bijsturing

Aantrekkingspool voor exclusieve G-sportclubs in Vlaanderen
?
Moeilijk te meten. We zijn als G-sportfederatie binnen het Vlaamse sportlandschap gekend
en worden in de communicatie van o.a. Sport Vlaanderen, G-sport Vlaanderen en Belgian
Paralympic Committee ook zo meegenomen. Om onszelf beter kenbaar te maken bij de
sporters en het bredere publiek laten we onze huidige communicatiemix in de loop van
2018 onderzoeken (zie ook SD2–A)
Meetindicatoren bepalen

OD11.

Parantee-Psylos is gekend als dé unisportfederatie voor G-sport
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Toelichting status OD11
We voegden de huisstijl samen tegen eind maart 2017. Het logo van Parantee en Psylos werd naast
elkaar geplaatst voor Parantee-Psylos. We baseerden ons daarvoor op het bestaande
huisstijlhandboek van Parantee. Er werden nieuwe huisstijldragers ontwikkeld op basis van dit
handboek, bv. roll-ups, spandoeken, beachvlaggen. De huidige huisstijl is goed voor een
overbruggingsperiode. In 2018 doen we een analyse van onze huidige organisatienaam en de
communicatiemix, met oog op ontwikkeling van nieuwe tools om onze doelgroep beter te bereiken
vanaf 2019.
Parantee-Psylos evenementen werden hip en aantrekkelijk ingekleed en kregen media over de
vloer. Bv. Ketnet op het jeugdsportfeest, aftermovie via Engie.
Topsporters werden ingezet als G-sportambassadeurs, op vraag. Bv. Florian Van Acker op Ontdek
de Ster in Sint-Niklaas, Kris Bosmans in Toekomst Atletier De l’Avenir in Molenbeek.
Parantee-Psylos profileerde zich als goed doel (win-win), via bv Music for Life.
Opbrengst 2017: 38.483 euro.
Parantee-Psylos ontvangt giften. Opbrengst: 9.685 euro.
Filip Meirhaeghe werd betrokken bij Move it! XL, I like to Move it! en de finale van het
zaalvoetbaltornooi.

SD3. Parantee-Psylos verhoogt tegen eind 2020 de expertise van
interne en relevante externe stakeholders door het
regelmatig organiseren of aanbieden van kaderopleidingen
en bijscholingen.
Indicator

Resultaat
Evaluatie

Onze kwalificatiegraad van trainers = gemiddelde van de andere sportfederaties.
- Trainersgraad
- Gediplomeerde trainersgraad
Kencijfers vanuit Vlaamse trainersschool afwachten.
TO DO

Bijsturing

Ook voor de andere beoogde groepen indicatoren toevoegen aan de SD.

OD1.
Indicator
Resultaat

Het verhogen van de expertise van de personeelsgroep (excl.
ligatrainers).
Ja, op indicatoren actieniveau
De personeelsgroep is op de hoogte van bijscholingskansen.
Elke relevante aanvraag is positief beantwoord.
De leidinggevende checkt of de gevolgde bijscholing in de lijn liggen van wat tijdens het
functioneringsgesprek werd afgesproken.
Geen.

Evaluatie
Bijsturing

OD2.

Het verhogen van de expertise van de (club)bestuurders.
Zie SD5.

OD3.
Indicator
Resultaat

Het verhogen van de expertise van de clubtrainers

Ja, op indicatoren actieniveau
Parantee-Psylos organiseerde in 2017 verschillende vormingen en opleiding voor de
clubtrainers.
In eigen beheer:
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Evaluatie
Bijsturing

•
Praktijkdag – Leuven – 67 deelnemers
•
Aandachtspunten bij het trainen van sporters met CP – Gent – 38 deelnemers
•
Letselpreventiestrategie bij rolstoelsporters – Rotselaar – 20 deelnemers
In samenwerking met:
•
VTS - Organisatie Module 1: Algemeen Gedeelte Initiatorcursus – Gent – 9
deelnemers
•
VTS – organisatie Initiator Boccia – Kortrijk - 9 deelnemers
•
VTS Plus – Omgaan met G-sporters – Gent (voor de trainers van integratieclubs) - 9
deelnemers
Het aantal cursisten vanuit onze organisatie blijft aan de lage kant.
Praktijkdag scoort voor algemene tevredenheid = 4,2 op 5.
Vanaf 2018 moeten we meer inzetten op de organisatie van sporttechnische bijscholingen in
eigen beheer, dit is onder leiding van de ligatrainers: coach-de-coach project.

OD4.

Het verhogen van de expertise van de ligatrainers
Zie SD8.

OD5.

Het verhogen van de expertise van de scheidsrechters
Zie SD4.

OD6.
Indicator
Resultaat

Het verhogen van de expertise van de classificeerders
Ja, op indicatoren actieniveau.
M.m.v. de medisch-technische commissie is een classificatiehandleiding ontwikkeld zodat
alle classificeerders de IPC code hier in Vlaanderen (België) kunnen toepassen.
Vanaf het moment van de invoering liep dit vlot, inclusief de betaling van het bedrag van 40
euro per classificatie.
Hopelijk organiseert IPC vanaf 2018 opnieuw internationale opleidingen. In afwachting zullen
we de kandidaat-classificeerders uitnodigen om de sessies onder leiding van de erkende
classificeerder bij te wonen.

Evaluatie
Bijsturing

OD7.

Het verhogen van de expertise van de talentscouts
Zie SD8.

OD8.
Indicator
Resultaat
Evaluatie
Bijsturing

Ja, op indicatoren actieniveau.
Geen.
Het uitwerken van een vrijwilligersbeleid wordt uitgesteld naar 2018.
Nvt.

OD9.
Indicator
Resultaat
Evaluatie
Bijsturing

SD4.

Het verhogen van de expertise van de van de structurele vrijwilligers

Ervoor zorgen dat meer trainers zelfde en correcte info omtrent sporten
met psychische kwetsbaarheid meekrijgen.
Ja, op indicatoren actieniveau.
In orde voor wat betreft het verwerven van overzicht (A01) – niet in orde voor het
ontwikkelen van een praktijkgedeelte.
Actie A05 verschuiven naar 2018.
Geen.

Tijdens de beleidsperiode 2017-2020 kan elke aangesloten
sporter gebruik maken van een gevarieerd recreatief,
competitiegericht recreatief en competitief sportaanbod op
maat van zijn eigen mogelijkheden en interesses.
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Indicator
Resultaat

Monitoring van 6.500 actieve sportbeoefenaars in het A-tot-Z-aanbod van Parantee-Psylos.
5.601 gesubsidieerde leden, een daling van 5% in vergelijking met 2016
- PSY leden en sportkader: van 3236 in 2016 naar 2960
- Andere leden en hun sportkader: van 2667 in 2016 naar 2641.
Onze PSY-clubs evolueren meer en meer naar een sportclub met een eigen programma en
dit gaat soms gepaard met een kleinere groep van sporters die zich aansluit.
Het is een uitdaging voor alle clubs om sporters aan zich te binden.
In de komende jaren extra gaan inzetten op initiaties en laagdrempelige initiatieven om zo
meer nieuwe clubsporters aan te trekken. Onderstaande operationele doelstellingen moeten
ons in staat stellen het aantal actieve sportbeoefenaars in de komende drie jaar te laten
toenemen: voor de PSY-groep in het algemeen en voor de sporttakken in eigen beheer wat
betreft de andere doelgroepen.

Evaluatie

Bijsturing

OD1.

Indicator
Resultaat

In de periode 2017-2020 zijn de aangesloten clubs tevreden over ons
competitief activiteitenaanbod, onze ondersteuning en de mate waarin
ze betrokken worden in ons sporttakkenbeleid.
Stijging aantal competitiesporters met 2% per jaar.
- 363 competitiesporters FYS, VE en VI, waarvan 39 jeugd (-18j).
- Competitiemanagement/-manager: BOC (30/1), CYC (16/2), GOA/TOR (2/13, 3/7, 24/10),
PCH (17/10), SWI (28/8) TAT (27/4)
- Nationale werkgroep: SWI (23/3, 23/8)
- Commissie: BOC (15/5, 16/6), CYC (16/2), GOA/TOR (4/3), PCH (17/10), SWI (09/1,
13/6, 26/6)
Basketbal en Tennis zijn sinds seizoen 2017-2018 geïntegreerd  daling van het aantal
competitiesporters met 37,5% !
Vanaf 2018 wordt er gerapporteerd over het aantal competitiesporters, competitiedagen per
sporttak in eigen beheer. Dit stelt ons in staat om nauwkeurig te gaan opvolgen welke
sporten het goed doen en welke wat minder. Bijgevolg kunnen we extra energie steken in de
sporten waar we het aantal leden zien dalen.
De overall doelstelling van OD1 blijft behouden.

Evaluatie
Bijsturing

OD2.

Parantee-Psylos biedt in de periode 2017-2020 structurele
ondersteuning aan de partnerfederaties bij de integratie van onze
competities.

Indicator

Minstens behoud aantal competitiesporters FYS, VE en VI tov periode in eigen beheer.

Resultaat

Rolstoelbasketbal met 106 en tennis met 64 competitiesporters aan het einde van het
seizoen 2016-2017, dit is voor de integratie (nulmeting).

Evaluatie
Bijsturing

Zie rapportering 2018.
Competitie zal hervormd worden onder Basketbal Vlaanderen.
Het aantal competitiedagen is niet langer een objectieve indicator en wordt geschrapt.

OD3.

Parantee-Psylos ondersteunt of organiseert jaarlijks de (Belgische)
kampioenschappen en internationale wedstrijden georganiseerd door
een aangesloten of een integratieclub.

Indicator

Kwaliteitsvolle organisaties voor 75% van alle competitiesporters FYS, VE en VI.

Resultaat

Aanwezigheid competitiemanager (BK BOC IND, BK BOC T&P, BK CYC)
Aanwezigheid leden competitiemanagement (BvB R-BAB)
Aanwezigheid medewerker (BK ATL, BK BAD, BK CYC, BK DAN)
De 75% werd niet berekend in 2017.
Evaluatie indicator.

Evaluatie
Bijsturing

OD4.

Indicator

Parantee-Psylos coördineert in de periode 2017-2020 de nationale en
internationale classificatieprocedure voor de aangesloten leden en de
leden van de partnerfederaties.
Fair play: gelijkwaardige kansen in competitie FYS, VE en VI.
Up-to-date classificatiehandleiding op de website. Zie ook SD3.
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Resultaat

In totaal ging het in 2017 over 223 dossiers.
FYS.
We voerden in 2017 in totaal 86 nationale classificaties (top 3: 19 voor rolstoelbasketbal,
17 voor boccia, 15 voor zwemmen) uit en we stuurden 42 internationale
classificatiedossiers (top 3: 13 powerchairhockey, 10 wielrennen en 7 rolstoeldans) door.
Verspreid over 13 verschillenden sporttakken.
VI.
In totaal werden 26 attesten ondertekend. 9 VI-sporters vroegen een nationale classificatie
aan en 5 IBSA-dossiers werden voorbereid en ingediend.
VE.
In totaal werden 35 attesten ondertekend. 2 VE-sporters vroegen een nationale classificatie
aan en 2 INAS-dossiers werden voorbereid en ingediend.
ASS.
We vaardigden 16 attesten af.
Er kwam 1 klacht over de toekenning van een classificatie.
De controle van de classificatie voor de competities in eigen beheer gebeurt door de
hoofdscheidsrechter (teamstatus), de competitiemanager of de organiserende club: de
bevoegde medewerker dient hierop nauwer toe te zien.
Voor heel wat sporttakken wijzigden de internationale classificatieregels, waardoor er nog
een pak herclassificaties op stapel staan voor 2018. Plan van aanpak werd besproken met
elke competitiemanager.
Up-to-date teamstatus en classificatielijsten meer regelmatig op de website plaatsen.
Ontwikkelen van een nieuw fair-play logo.

Evaluatie

Bijsturing

OD5.

In de periode 2017-2020 ondersteunt en/of coördineert Parantee-Psylos
een kwaliteitsvol (competitiegericht) recreatief aanbod voor de
sporttakken in eigen beheer.

Indicator

Aantal deelnemers recreatief aanbod is minstens gelijk aan het aantal competitiesporters.

Resultaat
Evaluatie
Bijsturing

476 recreatieve sporters FYS, VE, ASS en VI: aantal geldt als nulmeting.
Opstart showdown is positieve evolutie in recreatief aanbod.
Streven naar meer recreatieve activiteiten in het algemeen en voor tafeltennis in het
bijzonder.

OD6.

Parantee-Psylos ondersteunt en/of coördineert (mee) de opstart van het
aanbod in nieuwe sporttakken, op maat en snelheid van de betrokken
clubs en actoren.

Indicator

Duurzaam activiteitenaanbod/nieuwe sporttak tegen 2020.

Resultaat

Werkgroep 7-a-side voetbal voor CP-ers (14/12).

Evaluatie

Opstart 7-a-side voetbal gestart, er is minstens één club in elke provincie.
Actie niet gestart voor 5-a-side en curling.
Initiatieven 5-a-side voor blinden en curling voor rolstoelers noodzakelijk vanaf 2018.

Bijsturing

OD7.

Indicator

Parantee-Psylos organiseert per sporttak bijscholingen en/of opleidingen
voor bestaande en nieuwe officials, al dan niet in samenwerking met de
reguliere partnerfederatie.
Tegen 2020 worden alle aangeboden competities (FYS, VE en VI) geleid door
gekwalificeerde officials.
Opleiding officials: BOC (7/1), CYC (13/3), PCH (17/10), SWI (21/02)
Bijscholing officials: BOC (30/01), PCH (17/10).
Er is nood aan officials, vooral voor goal- en torbal.
Hoog tijd om in 2018 officials te rekruteren en een opleiding te organiseren.

Resultaat
Evaluatie
Bijsturing

OD8.

In de periode 2017-2020 organiseert Parantee-Psylos in elke provincie
jaarlijks een recreatief sportaanbod op maat van aangesloten PSY-leden,
bij voorkeur buiten de GGZ-muren en in samenwerking met partners uit
het reguliere, lokale sportmilieu.
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Indicator
Resultaat

Evaluatie

Bijsturing

Ja, op indicatoren actieniveau.
1. Recreatieve sportactiviteiten op Vlaams niveau met exclusief karakter:
•
20 april: Bloesemtocht Sint-Truiden – wandeldag georganiseerd door Parantee-Psylosclub
Bewust - 182 deelnemers uit 5 aangesloten clubs
•
19 mei: Sportinstuif Rekem - sportdag met initiaties in 21 verschillende sporten
georganiseerd door Parantee-Psylosclub Sporting Rekem – 95 deelnemers uit 3
aangesloten clubs
2. Recreatieve sportactiviteiten op Vlaams niveau met inclusief karakter:
Diverse wandeldagen die in samenwerking met een bij Wandelsport Vlaanderen
aangesloten wandelclub werden georganiseerd.
•
12 februari: Hoegaardentocht Hoegaarden – Wandelclub De Wegwijzer i.s.m. ParanteePsylos - 580 wandelaars, waarvan 15 Parantee-Psylosleden uit 2 aangesloten clubs
•
22 februari: Carnavalwandeling Zoerle-Parwijs - Herentalse Wandelclub i.s.m. ParanteePsylos – 517 wandelaars, waarvan 71 Parantee-Psylosleden uit 5 aangesloten clubs
•
20 april: Kiliaanwandeling Duffel – Wandelclub Neteland i.s.m. Parantee-Psylosclub 't
Klaverblad – 564 wandelaars, waarvan 60 Parantee-Psylosleden uit 2 aangesloten clubs
•
17 mei: Lentewandeling Zottegem – Wandelclub Egmont i.s.m. Parantee-Psylosclub SF
Velzeke – 604 wandelaars, waarvan 47 Parantee-Psylosleden uit 3 aangesloten clubs
•
14 juni: Haspengouw wandeldag Sint-Truiden – Wandelclub Aviat i.s.m. ParanteePsylosclub Asster – 648 wandelaars, waarvan 68 Parantee-Psylosleden uit 3 aangesloten
clubs
•
4 oktober: Huguardistocht Hoegaarden - Wandelclub De Wegwijzer i.s.m. Parantee-Psylos
- 425 wandelaars, waarvan 30 Parantee-Psylosleden uit 3 aangesloten clubs
•
19 oktober: Psylosmars Zoersel – Wandelclub De Natuurvrienden i.s.m. ParanteePsylosclub Bethanië - 551 wandelaars, waarvan 72 Parantee-Psylosleden uit 4
aangesloten clubs
3. Recreatieve meerdaagse sportactiviteiten op Vlaams niveau met exclusief karakter:
•
1-5 mei: Stap&trapweek Sint-Jan-in-Eremo – fiets- en wandelweek georganiseerd i.s.m.
Vlaamse Wielerschool en lokale wieler- en wandelverenigingen – 36 deelnemers uit 3
aangesloten clubs
•
12-16 juni: Sportelweek Nieuwpoort – laagdrempelige sportieve week met activiteiten op
maat van een wat ouder/minder actief deelnemerspubliek – 63 deelnemers uit 4
aangesloten clubs.
1. Recreatieve sportactiviteiten op Vlaams niveau met exclusief karakter:
•
Beide activiteiten werden georganiseerd door aangesloten clubs met beperkte
ondersteuning vanuit de federatie
•
Deelnemersaantal Sportinstuif is aan de lage kant. De organisatie kan een boost
gebruiken.
2. Recreatieve sportactiviteiten op Vlaams niveau met inclusief karakter:
•
Goede geografische spreiding + verdeling over het jaar
•
4 van de 7 activiteiten werden georganiseerd i.s.m. een aangesloten club
•
De expertise van de wandelclubs is een grote meerwaarde!
•
We merken dat de aangesloten clubs makkelijker de weg vinden naar het wandelaanbod
wanneer er een link is met Parantee-Psylos.
3. Recreatieve meerdaagse sportactiviteiten op Vlaams niveau:
•
Kwalitatief en gevarieerd sportaanbod op maat van het doelpubliek
•
Samenwerking met diverse partners uit het reguliere sportmilieu draagt bij aan de
sensibilisering over psychische kwetsbaarheid + hun expertise is van grote meerwaarde bij
de organisatie van deze activiteiten
•
Unieke ervaring voor de deelnemers die aanzet tot duurzame sportbeoefening.
1. Recreatieve sportactiviteiten op Vlaams niveau met exclusief karakter:
•
De organiserende clubs zullen extra ondersteuning krijgen vanuit de federatie om hun
activiteit verder te ontwikkelen.
2. Recreatieve sportactiviteiten op Vlaams niveau met inclusief karakter:
•
Hoegaardentocht wordt niet opnieuw georganiseerd wegen beperkt bereik naar eigen
aangesloten leden.
•
Er wordt samen met Wandelsport Vlaanderen en Te Gek!? nagedacht over hoe we de
wandeldagen met een link naar Parantee-Psylos beter in de kijker kunnen plaatsen, zowel
naar de eigen leden als het brede publiek.
3. Recreatieve meerdaagse sportactiviteiten op Vlaams niveau:
•
Extra inspanning doen om nieuwe clubs warm te maken voor de meerdaagse activiteiten
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OD9.

Indicator
Resultaat

Evaluatie

In de periode 2017-2020 organiseert Parantee-Psylos in elke provincie
jaarlijks een recreatieve competitie exclusief voor en op maat van
aangesloten PSY-leden, bij voorkeur buiten de GGZ-muren en in
samenwerking met partners uit het reguliere, lokale sportmilieu.

Ja, op indicatoren actieniveau
1. Recreatieve competitie op bovenlokaal niveau:
•
16 februari: badmintontornooi Oosterzele – 69 deelnemers uit 5 aangesloten clubs en 2
niet-aangesloten settings
•
28 februari: tafeltennistornooi Geel – 53 deelnemers uit 7 aangesloten clubs en 1 nietaangesloten setting
•
24 mei: kubbtornooi Geel – 22 teams uit 8 aangesloten clubs en 1 niet-aangesloten
setting
•
5 juli: petanquetornooi Merelbeke – 18 teams uit 7 aangesloten clubs
•
21 november: tafeltennistornooi Merelbeke – 52 deelnemers uit 8 aangesloten clubs en 3
niet-aangesloten settings
•
28 november: badmintontornooi Tienen – 40 deelnemers uit 5 aangesloten clubs en 1
niet-aangesloten setting
2. Provinciaal georganiseerde voetbalcompetitie:
•
Limburg: 7 clubs - zaalvoetbal
•
Vlaams-Brabant/Antwerpen: 6 clubs - zaalvoetbal
•
Oost-Vlaanderen: 5 clubs - minivoetbal
•
West-Vlaanderen: 7 clubs - minivoetbal
3. Recreatieve competitie op Vlaams niveau:
•
16 maart: netbal-volleybaltornooi Leest – 12 teams (8 volley/4netbal) uit 10 aangesloten
clubs en 1 niet-aangesloten setting
•
31 mei: estafetteloop Tienen – 90 duo's waarvan 2 uit aangesloten clubs
•
13 september: internationaal badminton- en tafeltennistornooi Herentals – 30 duo's
(badminton) en 26 deelnemers (tafeltennis) uit 10 aangesloten clubs en 3 buitenlandse
groepen
•
21 december: finaletornooi voetbalcompetitie Wachtebeke – 8 aangesloten clubs uit 5
verschillende provincies
4. I Like To Move It – sportweek met internationaal karakter:
•
11-15 september: I Like To Move It (ILTMI) Herentals – 56 deelnemers waarvan 31 uit 6
aangesloten clubs en 25 buitenlanders uit 3 verschillende groepen
•
Competitie in zaalvoetbal, volleybal, netbal, atletiek, tafeltennis en badminton + initiatie in
diverse sporten.
1. Recreatieve competitie op bovenlokaal niveau:
•
Goede geografische spreiding + verdeling over het jaar
•
4 van de 6 tornooien werden georganiseerd in reguliere sportaccommodatie (buiten de
muren van de ggz)
•
Deelnemersaantallen vooropgesteld in intern referentiekader werden bereikt
•
Gedifferentieerd aanbod op maat van deelnemerspubliek; we bereiken hiermee een
actiever, fysiek sterker publiek
•
Telkens positieve reacties van deelnemers en hun begeleiders tijdens en na afloop van het
tornooi
•
Try-out waarbij deelnemers rol van scheidsrechter (tafeltennis) opnemen: zeer geslaagd
2. Provinciaal georganiseerde voetbalcompetitie:
•
In overleg met de betrokken clubs en i.f.v. het aantal deelnemende clubs werd per
provincie een competitieformat uitgewerkt op maat.
•
Merendeel van de speeldagen werd afgewerkt in reguliere sportaccommodatie
•
Pool van scheidsrechters werd uitgebreid
•
Competitie zet clubs en spelers aan tot regelmatige training + intense beleving
3. Recreatieve competitie op Vlaams niveau:
•
Gedifferentieerd aanbod
•
Deelnemersaantallen vooropgesteld in intern referentiekader werden bereikt
•
Estafetteloop: sinds verhuis naar Tienen (2016) te beperkt bereik van de eigen leden
•
Elke activiteit werd georganiseerd in een reguliere sportaccommodatie met medewerking
van partners uit het reguliere sportmilieu
4. I Like To Move It – sportweek met internationaal karakter:
•
Zeer gevuld sportprogramma met voldoende diversiteit in het aanbod
•
Samenwerking met diverse partners uit het lokale reguliere sportmilieu
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Bijsturing

•
•
1.
•
•
2.
•
3.
•
4.
•

Unieke ervaring voor deelnemers dankzij internationaal karakter
Aantal deelnemers iets lager dan voorgaande jaren (last-minute afzegging).
Recreatieve competitie op bovenlokaal niveau:
Aanbod blijft behouden
Zoeken naar bijkomende scheidsrechters en/of stagiairs om de begeleiders van de
deelnemers te ontlasten
Provinciaal georganiseerde voetbalcompetitie:
Geen bijsturing
Recreatieve competitie op Vlaams niveau:
Estafetteloop wordt niet meer vanuit de federatie georganiseerd, enkel beperkt
ondersteund
I Like To Move It – sportweek met internationaal karakter:
Extra promotie voeren hiervoor.

OD10. In de komende beleidsperiode biedt Parantee-Psylos een antwoord op de
groeiende vraag naar een sportaanbod op maat van PSY-sporters binnen
Art. 107.
Indicator
Resultaat

Ja/Nee.
Nee, nog geen concrete acties in 2017
In 2017 volgde de verantwoordelijke medewerker een tweedaagse opleiding rond 'sport en
armoede' met als doel parallellen te trekken naar de eigen doelstelling.

Evaluatie

Geen.

Bijsturing

In 2018 wordt hiermee actief aan de slag gegaan.

OD11.

Parantee-Psylos verhoogt de sportparticipatie van personen met een
beperking door laagdrempelige sporttrajecten of FUNdamentals aan te
bieden
= zie SD9.

SD5. De aangesloten clubs van Parantee-Psylos zijn in 2020 heel
tevreden van het kwaliteitsvol aanbod van sporttechnische,
bestuurlijke, administratieve, sport-promotionele,
sportmedische en ethische begeleiding.
Indicator
Resultaat

Scores voor algemene tevredenheid en verbondenheid in 2020.
Onze clubondersteuners hadden in 2017 met minstens de helft van de clubs
persoonlijk contact.
Er werd in 2017 veel tijd gestoken in afstemming.

Evaluatie
Bijsturing

Het project bekend maken bij alle clubs en vragenlijsten in 2018 ook onder de
FYS/VE/VI/AU clubs verspreiden

OD1.

OD2.

Parantee-Psylos ondersteunt op continue wijze haar exclusieve clubs in
de kwaliteitsvolle werking op bestuurlijk/administratief vlak via een
vraag- en aanbod-gestuurde begeleiding.
Parantee-Psylos ondersteunt op continue wijze haar exclusieve clubs in
de kwaliteitsvolle werking op sporttechnisch vlak via een vraag- en
aanbod-gestuurde begeleiding.
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OD3.

OD4.

OD5.

OD6.

OD7.

OD8.

OD9.

Parantee-Psylos ondersteunt op continue wijze haar exclusieve clubs in
de kwaliteitsvolle werking op vlak van G-sportaanbod via een vraag- en
aanbod-gestuurde begeleiding.
Parantee-Psylos ondersteunt op continue wijze haar exclusieve clubs in
de kwaliteitsvolle werking op sport-promotioneel vlak via een vraag- en
aanbod-gestuurde begeleiding.
Parantee-Psylos ondersteunt op continue wijze haar exclusieve clubs in
de kwaliteitsvolle werking op vlak van gezond en ethisch sporten via een
vraag- en aanbod-gestuurde begeleiding.
Tegen 2020 evolueren de exclusieve PSY-clubs van Parantee-Psylos naar
een kwaliteitsvollere sportclubwerking met behulp van de clubondersteuningsdoelen (die opgesteld werden ter bevordering van de
ontwikkeling van een kwaliteitsvolle sportclubwerking).
In de periode 2017-2020 ondersteunt Parantee-Psylos de clubs zowel
proactief als vraag-gestuurd op bestuurlijk-administratief en
organisatorisch-evenementenvlak.
In de periode 2017-2020 informeert Parantee-Psylos (potentiele) PSYclub en partners in laagdrempelige sport- en beweegclubs over haar
clubondersteuning en onderhoudt het een nauw contact met de clubs.
In de periode 2017-2020 onderhoudt Parantee-Psylos een
klantvriendelijke relatie met haar aangesloten clubs.

Toelichting status OD1 tem OD9
Met 100% mijn Sportclub werkte Parantee-Psylos een clubbegeleidingsproject uit waarbij we
de club gedurende 4 jaar stimuleren om een stap vooruit te zetten
in de ontwikkeling van hun sportclub. Clubs doen dit aan de hand
van na te streven doelen. Deze doelen moeten de club voeding
geven om op hun tempo en hun manier te evolueren naar nog een
betere sportclub. Binnen dit project ondersteunt Parantee-Psylos
op continue wijze haar exclusieve clubs op vlak van structuur,
knowhow, promotie en communicatie, extern netwerk en aanbod.
De doelen situeren zich ook in deze 5 thema’s. De clubbegeleiders
voorzien de clubs binnen elk thema van informatie, begeleiden
hen proactief en vraag-gestuurd, verzamelen en delen goede
voorbeelden en bezorgen hen relevante tools om doelen te
bereiken.
Parantee-Psylos had in het kader van 100% Mijn Sportclub 28 live contacten met de PSY clubs.
De FYS/VE/VI/AU-clubs volgen in 2018 voor wat betreft dit project.
1. Structuur (OD1 & OD5 & OD6)
- Potentiele clubs informeren: 5 aantal contacten + 2 aantal nieuwe clubs
- Organisatie van bijscholing en trefdagen:
°Trefdag PSY: 41 aanwezigen uit 17 clubs en 14 organisaties
°Trefdag G-sport: 27 aanwezigen uit 17 clubs/organisaties
- Aanleveren van attesten: 100% vraag-gestuurd
2. Knowhow (OD2)
- Uitwerken en/of op vraag ter beschikking stellen van sporttechnische diploma’s en
brevettenwerking:
°Voor BOC en TOR zijn de diploma’s ter beschikking van de clubs;
°Binnen TOR werd een geen extra niveau uitgewerkt voor beginnende torballers. Binnen de
VIGE clubs werd beslist om geen expliciete diplomadagen meer te organiseren voor TOR, enkel
ter beschikking stellen;
°Diplomadag BOC op 4 maart 2017 (Gent): 33 deelnemers uit 4 clubs.
- Lesfiches ter beschikking voor RBAB, BOC en TOR.
- Er werden geen bijscholingen per sporttak in eigen beheer georganiseerd zie ook SD
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3. Aanbod (OD3)
- SupPORT = voorlopig enkel nog voor ex-Paranteeclubs, vanaf 2018 wordt dit opengesteld
voor alle clubs.
- SupPORT 1: 43% van de clubs dienden een dossier in en kregen ondersteuning voor hun
werking en omkadering.
- SupPORT 2: 11 clubs kregen ondersteuning voor hun internationaal evenement.
- Aanbodondersteunend en cluboverstijgend project: zie ook SD3.
°RBAB: 4 jeugdtrainingen (12 tot 27 deelnemers) en een 3 on 3 toernooi (19 teams) ism
(jeugdsport)clubs;
°GOA/TOR: de open train)ing werd 1x georganiseerd, nadien de talentvolle spelers uitnodigen
op de toptraining (zie SD8).
4. Promotie en communicatie (OD4 & OD8)
- Clubs bestellen via Parantee-Psylos aan een voordelig tarief clubkledij via Jako en medailles
via New Krisco.

SD6. In 2020 is Parantee-Psylos dé partnerfederatie voor andere
erkende sportfederaties die een geïntegreerde Gsportwerking willen aanbieden.
Indicator

Minimum 80% van de sportfederaties schuift 1 niveau naar boven in de
partnerschapsladder (4 niveaus)
N.v.t (nulmeting 2017)
Er werd een matrix opgemaakt op basis van drie factoren: eindverantwoordelijkheid, Gsportaanbod–organisatievorm en ledenaantal.
In 2017 werd met elke partnerfederatie de correcte positie bepaald (=nulmeting).
De doelstelling is met elke partnerfederatie een positieve verschuiving te behalen in
minstens een van de drie factoren.
Indicator: minimum 80% van de sportfederaties schuift 1 niveau op in de
partnerschapsmatrix (op niveau van ledenaantal, eindverantwoordelijkheid of Gsportaanbod-organisatievorm).

Resultaat
Evaluatie

Bijsturing

OD1.

Indicator

Tegen 2020 biedt Parantee-Psylos op maat ondersteuning aan elke
erkende sportfederatie in het opstarten en uitbouwen van de
geïntegreerde werking van de aangeboden G-sporttak(ken).
Monitoring van 3.000 actieve G-sporters in andere sportfederaties (excl uniSF) (nulmeting
2016 = actieve sportbeoefenaars Recreas)
?
Deze doelstelling werd opgenomen met het oog op een actieve rol in de toekenning van
Vlaamse G-sportsubsidies.
De samenwerking met Fros Multisport wordt verdergezet.
Er werd een stramien opgemaakt voor:
•
agenda overleg
•
engagementsverklaring en partnerprotocol
De concrete acties werden opgenomen in het partnerprotocol en worden dus verder op
maat van elke sportfederatie opgevolgd.
De indicator is te herbekijken in 2018.
Parantee-Psylos is bereid erkende, niet gesubsidieerde sportfederaties en
multisportfederaties te ondersteunen met een vraag-gestuurde aanpak.

Resultaat
Evaluatie

Bijsturing

OD2.

Tegen 2020 biedt Parantee-Psylos op maat ondersteuning aan elke
gesubsidieerde unisportfederatie in het opstarten, uitbouwen of
volmaken van de geïntegreerde werking van de aangeboden G-sporttak.
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Indicator
Resultaat
Evaluatie

Bijsturing

Monitoring van 1.500 actieve G-sporters in andere unisportfederaties (nulmeting 2015 =
650)
1.299 geïntegreerde G-sporters die registreerbaar zijn via de databestanden van de
reguliere partnerfederaties.
Er werd een nieuw partnerprotocol opgemaakt dat telkens op maat van de partnerfederatie
werd uitgewerkt.
Met alle 24 partnerfederaties, op een na, werd het vernieuwde partnerprotocol
doorgenomen op het jaarlijks overleg. We ontvingen reeds 7 ondertekende exemplaren.
Inmiddels hebben 15 partnerfederaties hun databestand gedeeltelijk of volledig aangepast
voor het inventariseren van G-sporters (2016=11).
Er werden 11 Flashes integratiebeleid verstuurd waarin telkens een ‘good practice’ van
een of meerdere partnerfederatie in de kijker werd gezet.
We ontvingen 9 partnerfederaties op onze eerste editie van de infosessie G-sport voor Gsport federatiemedewerkers eind augustus.
Parantee-Psylos werd actief betrokken bij de organisatie van 2 bijscholingen.
De tevredenheid over de samenwerking wordt meegenomen naar het jaarlijks overleg in
2018.

Sportfederatie

Datum
overleg

#integra
tieclubs

10/10

13

9/11

28

#geïnventariseerde G-sporters
VE

1
2

Badminton
Vlaanderen
Basketbal
Vlaanderen

FYS

ASS

PSY

VI

Wijze van
inventarisatie
AU

TOTAAL
Manueel

248

124

372

48

3

51

Databestand
(R)
Manueel (VE)
Databestand
(competitie)
Manueel
Databestand

5
3

4

9
3

Databestand
Manueel

3

Cycling Vlaanderen

24/8

1

4
5

Fros Multisport
Gymnastiek
Federatie
Vlaanderen
Handboogliga
Klim-en
Bergsportfederatie
Sneeuwsport
Vlaanderen
Tennis Vlaanderen
Triatlon
Vlaanderen
Vlaamse
Atletiekliga
Vlaamse
Handbalvereniging
Vlaamse
Hockeyliga
Vlaamse Judo
Federatie
Vlaamse Kano en
Kajak Federatie
Vlaamse Karate
Federatie
Vlaamse Liga
Paardensport
Vlaamse
Taekwondobond
Vlaamse
Tafeltennisliga
Vlaamse
Zwemfederatie
Voetbal
Vlaanderen
Volley Vlaanderen
Waterski

7/9
26/10

2
46

23/8
29/8

3
2

12/9

0

28/9
15/11

25
0

157

47

19/10

17

144

21

26/9

2

27/9

12

142

Manueel

8/11

10

105

Databestand

1/12

2

21/2

1

24/10

21

22/8

0

11/10

4

17/11

10

2/10

100

Databestand

4/10
6/3

5
0

Databestand
Databestand

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Manueel

31

3

1

204
35

Databestand
Databestand

200

Databestand
Manueel

Manueel
63

Manueel
Databestand
(competitie)
Databestand

15

25

1

2

43

Databestand
Manueel
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Vlaanderen
Wind-en
Watersport
Vlaanderen
Golf Vlaanderen *
Rugby Vlaanderen
**
Vlaamse Roeiliga
**
TOTAAL

OD3.

Indicator
Resultaat

-

5

309

72

564

273

31

9

3

Databestand

1299

In 2020 heeft 20% van de gesubsidieerde sportfederaties (uni- en
multiSF) een actie ondernomen om kennis te maken met sporters met
een psychische beperking.

10 reguliere sportfederaties nemen structureel acties voor de PSY-groep in hun actieplan 20212024 op.
In 2017 organiseerde Parantee-Psylos een informatievoormiddag voor de reguliere
partnerfederaties: er werd een half uur aan sporters met een psychische kwetsbaarheid
besteed.
Parantee-Psylos is lid van de stuurgroep van het project ‘Geestig Gezond Sporten’ waarbij
psychische kwetsbaarheid bespreekbaar wordt gemaakt in reguliere sportclubs.

Evaluatie

N.v.t.

Bijsturing

In 2018 wordt opnieuw een informatiedag georganiseerd voor de reguliere federaties.
Parantee-Psylos geeft feedback op de inhoud over sporters met een psychische kwetsbaarheid
die G-sport Vlaanderen opstelt.

OD4.

Indicator
Resultaat
Evaluatie

Bijsturing

Over de hele beleidsperiode 2017-2020 biedt Parantee-Psylos
kwaliteitsvolle begeleiding aan de integratieclubs van partnerfederaties,
bij voorkeur van paralympische sporttakken.
Aantal integratieclubs stijgt jaarlijks met 10%
309 integratieclubs = stijging met 190% (2016= 162)
Voor het eerst werden ook de integratieclubs van Voetbal Vlaanderen toegevoegd, wat de
grote stijging verklaart. Meerdere partnerfederaties hebben het overzicht van
integratieclubs onder de loep genomen en geüpdatet.
De ontwikkeling van lesfiches wheelen werd gestart in 2017 maar is nog niet afgewerkt.
Partnerfederaties worden aangemoedigd om de clubondersteuning zelf op te nemen. We
reiken hiervoor verschillende tools aan en zijn ook bereid om in een eerste fase de
clubbezoeken samen met de G-sportverantwoordelijke op te volgen. Volgens afspraak
wordt het overzicht met integratieclubs op een van de federaties of beide geüpdatet.
Naar aanleiding van de integratie van G-tennis binnen Tennis Vlaanderen zal de actie rond
het ontwikkelen van lesfiches niet worden uitgevoerd. De ontwikkeling van lesfiches
atletiek, volleybal en zwemmen worden gespreid over 2018 en 2019.

SD7. Parantee-Psylos realiseert tegen eind 2020 een
jeugdsportbeleid in 50% van de aangesloten clubs, met
jeugdvriendelijke sportactiviteiten en een hip
jeugdsportfeest als apotheose.
Indicator
Resultaat
Evaluatie

In 65% van de clubs met jeugdleden - In 90% van de aangesloten clubs met > 10
jeugdleden - Stijging aantal jeugdleden met 5% (2016 = 685)
2017: resp. 40% - 56% - 2,69%. Er zijn 704 jeugdleden aangesloten.
We halen de indicatoren nog niet.
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Nochtans zit 40% van de clubs met jeugdleden in het jeugdsportproject. Van die 40% heeft
56% meer dan 10 jeugdleden.
In 2018 opentrekken naar alle Parantee-Psylos clubs aangezien cijfers nu enkel nog maar
over VE/FYS/VI/AU gaan.

Bijsturing

OD1.
OD2.

Parantee-Psylos informeert over het jeugdsportproject naar aangesloten
clubs, naar potentiële leden en naar externe stakeholders.
Tegen 2020 hebben alle clubs in het jeugdsportproject een
kwaliteitsvolle jeugdsportwerking.

Club

1

Contact
voorjaar
8/2

2

2Gether on wheels
(nieuw)
BOAS

3

CAS

31/1

4

DAIS

Digitaal
oké

5
6

De Sprinkhaantjes
DIWI

7
8

FCP Lim
Forest Wheels

9
10
11
12

GIDOS
G-roove IT – G-dans
inclusie Vlaanderen
G-sport Tienen
G-sport Pajottenland

13
14

Onderwerp

26/9
+16/10

Jeugdactieplan

29/11
7/10

Jeugdactieplan
Jeugdactieplan

7/10

Jeugdactieplan

30/10

Jeugdactieplan

4/10

Jeugdactieplan

15/11
9/12
9/10

Jeugdactieplan
Jeugdactieplan
Jeugdactieplan

31/10

Jeugdactieplan

11/10

Jeugdactieplan

26/9
16/10

Potentiële club
Potentiële club

Evaluatie +
jeugdactieplan

Gesprek
Evaluatie +
jeugdactieplan

21/3

Evaluatie +
jeugdactieplan

Krik Krak Beerse
LBOW

24/2

Evaluatie +
jeugdactieplan

15
16

RGSC
Sint Jan Zedelgem Lions

9/3

Evaluatie +
jeugdactieplan

17
18
19

Silverspokes Gent
SOMIVAL
Special Team Spirit

20
21
22
23
24

The Joysticks
ViGe Noordzee
ViGe Zondal
Vige Dos Woluwe
Wapper

26/4

Avalympics
G-gym ik ben er ook

2018

25/2

Onderwerp

Opstart project

Digitaal
oké
11/2

2017
Contact
Najaar

Evaluatie +
jeugdactieplan

Gesprek

Toelichting status OD1 & OD2
We gingen langs bij 67% van alle clubs uit het jeugdsportproject in verband met het
jeugdactieplan. Op het eind van elk clubbezoek werden samen met de clubs concrete
acties opgesteld.
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Alle clubs zijn beoordeeld, 73% scoort voldoende.
Bijscholing jeugdsportfeest letselpreventie: 20 deelnemers en beoordeling van 3,7 op 5.
Traject coach met M-factor leert coaches in een intensief traject om motiverend te
coachen in 4 sessies (voorjaar 2018): 22 coaches ontvingen het diploma ‘M-coach’.
Enkel een lichte stijging in 2017 tgv een strengere beoordeling
- Intern draagvlak: 17,7/30 (59%)
- Extern draagvlak: 18,5/30 (61,6%)
- Werking: 33,3/50 (66,6%)

OD3.

Parantee-Psylos organiseert of ondersteunt de organisatie van een
kwaliteitsvol recreatief of competitief aanbod voor jeugdsporters.
Toelichting status OD3
Jeugdsportfeest op 22/10 in Rotselaar: 35 deelnemers
De evaluaties van de kinderen waren goed en de ouders zijn ook tevreden.
We kregen op de algemene beoordeling 4,5 op 5.
In 2017 organiseerden we
- 4 jeugdtrainingsdagen rolstoelbasketbal
- een 3 on 3 toernooi met jeugdreeks
en werkten we mee aan de organisatie van jeugdactiviteiten in onze clubs bv
sportweekend CAS.
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SD8. Parantee-Psylos maximaliseert de topsportresultaten tegen
de Paralympische Spelen van 2020 en verbetert verder het
specifieke G-topsportklimaat via verdere professionalisering
op vlak van de topsportloopbaan en -begeleiding,
uitgebouwde talentdetectie en sportwetenschappelijk
onderzoek.
Indicator

Tokyo 2020: behalen van 6 medailles en 12 top 5-plaatsen - EK & WK: behalen van 25
medailles over paralympiade - Professionele onderbouw: aantal VTE ligatrainers, kinesist,
talentscout, embedded scientist ifv beschikbaar budget.
10 EK/WK medailles in paralympische disciplines op het hoogste niveau behaald.
Uitbreiding van enkele trainerscontracten, opstart vervolg talentdetectie met aanwerving
0.6VTE talentmanager, extra vrijgemaakt budget voor paramedische en
sportwetenschappelijke begeleiding.
Resultaat: op schema (ter vergelijking – 2 medailles in 2013 met eindtotaal van 20 in de
paralympiade 2013-2016, 4 medailles in 2009 met eindtotaal van 16 in de paralympiade
2009-2016) – zie grafiek.
2018: verhogen budget paramedische werking, voedingsbegeleiding en
sportwetenschappelijke projecten.

Resultaat

Evaluatie

Bijsturing

medaille-evolutie paralympische disciplines
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medailles

OD1.
Indicator
Resultaat
Evaluatie

Bijsturing

winnaar

sporten

Het vertalen van de strategische keuzes in objectieve en transparante
informatie.

Ja/neen score voor de verschillende acties
92%
De criteria (prestatie en selectie) zijn steeds tijdig opgesteld en gecommuniceerd met
uitzonderling van enkele talentencriteria voor bepaalde sporten. De website info over de
topsportwerking is geactualiseerd.
2018: ontwikkeling talentencriteria + verdere update en uitwerking website info topsportwerking
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OD2.

Indicator
Resultaat
Evaluatie

Bijsturing

Ja/neen score voor de verschillende acties.
67%
Talentdetectie buiten beschouwing gelaten scoort deze OD 74%. Netwerk talentdetectie wordt
uitgebouwd met de revalidatiecentra. Voor de andere acties was het owv de latere opstart en
personeelswissel nog te vroeg om ze bereiken.
De logistieke en administratieve ondersteuning voor de open trainingen en de wedstrijden werd
aangepakt met een bijkomende collega binnen de topsportwerking.
Behalen doelstellingen op vlak van talentdetectie.
Duidelijker formuleren van zowel de prestatiedoelen als de ontwikkelingsdoelen per atleet zowel
binnen de ontwikkelings-als binnen de prestatieprogramma’s.
Uitbreiden van de open trainingen: in meer sporten, qua frequentie en qua koppeling aan
opleidingsworkshops.
Verder zetten van de project leerlijn boccia met eigen middelen.

OD3.
Indicator
Resultaat
Evaluatie

Bijsturing

Bijsturing

Bijsturing

De capaciteiten van de trainings-technische omkadering maximaliseren.

Ja/neen acties.
50%
Niet de vereiste 3 coachesclinics in eigen beheer georganiseerd.
Niet elke trainer heeft een persoonlijk ontwikkelingsplan om zich te vormen, niettegenstaande de
meeste trainers zich continu vormen door het volgen van bijscholingen in binnen-en buitenland
en VTS-opleidingen.
2018: organisatie van minstens 3 coaches-clinics over G-sport specifieke thema’s op vraag van
de ligatrainers.

OD5.
Indicator
Resultaat
Evaluatie

Voorzien van een professioneel kader waarbinnen topsporters en hun
omkadering topsportprestaties kunnen leveren.

Ja/neen acties.
100%
Extra collega binnen de topsportwerking voor de administratieve en logistieke ondersteuning van
voorbereiding en deelname. Gevolg is een betere taakverdeling en ruimte om dieper te werken
binnen de andere OD’s.
Elke ligatrainer en teammanager heeft een werkverbintenis met onderling besproken en
afgebakende taken. Met de ligatrainers en teammanagers worden jaarlijkse
functioneringsgesprekken gehouden. topsporters ondertekenen een topsporterscontract met de
wederzijdse rechten en plichten tussen de topsport en Parantee-Psylos.
Integratie van de acties voor de Paralympische Spelen van Tokyo

OD4.
Indicator
Resultaat
Evaluatie

Het verlenen van verschillende vormen van ondersteuning zodat elke
atleet in elke fase van zijn topsportcarrière zijn mogelijkheden optimaal
kan benutten.
A. Verhogen van de detectiekans en doorstroming naar individuele
trajectbegeleiding van (nog niet-geïdentificeerde) G-topsporttalenten.
B. Ondersteunen van (geïdentificeerde) G-topsporttalenten binnen een
ontwikkelingsprogramma.
C. Op vlak van voorbereiding en deelname ondersteunen van elke
belofte -en elitesporter met beperking binnen een prestatieprogramma.
D. Parantee-Psylos betrekt ex-topsporters in haar federatiewerking.

Coördineren en uitbouwen van de multidisciplinaire begeleiding.

Ja/neen acties.
75%
Globaal positief: de medische opvolgconsulten zijn geïntroduceerd, er is een opstart van een
meer gestructureerde paramedische werking richting blessurepreventie en stabiliteit, de mentale
begeleiding is uitgebreid binnen enkele sporten en richting ligatrainers.
2018: opstellen van een mentaal profiel van elke elite & belofte, hoger opvolgingspercentage
(boven de 80%) van de (para)medische en voedingsvragen. Indien budgettair mogelijk,
uitbreiding aankoop sportmateriaal dat door meerdere sporters kan worden gebruikt (bv.
pistewielen wielrennen,…)
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OD6.

Indicator
Resultaat
Evaluatie
Bijsturing

Ja/neen acties.
50%
Coördinatie van deze acties verloopt via de coördinator topsport die een antennefunctie vervult
richting innovatieve projecten, bedrijven en de mogelijkheden vanuit Sport Vlaanderen.
2018: de direct toepasbare input van reguliere federaties nagaan.
In de toekomst de aanstelling van een embedded scientist die deze zaken actiever naar zich gaat
toetrekken maar dit zal nog niet mogelijk zijn in 2018.

OD7.
Indicator
Resultaat
Evaluatie

Bijsturing

Het invullen van een dynamische liaisonfunctie tussen de G-topsporters
en de multidisciplinaire omkadering voor de sportwetenschappelijke
begeleiding van G-topsporters.

Actief bijdragen tot - waar mogelijk - de structurele inbedding van de Gtopsport binnen de reguliere federaties.

Ja/neen acties.
100%
Er wordt actief en met succes gebruik gemaakt van de uitgewerkte mogelijkheden om te trainen
en deel te nemen aan wedstrijden binnen het reguliere circuit. Voor de eerste maal is een
rolstoelsporter opgenomen in de topsportschool (tennis), en voor andere sporters (tafeltennis,
zwemmen) zijn mogelijkheden gecreëerd om met project-afspraken gebruik te maken van de
topsportfaciliteiten van de reguliere federatie.
Geen bijsturing nodig, verder werken op de ingeslagen weg.

SD9. Parantee-Psylos creëert kansen voor specifieke
subdoelgroepen en zet hen aan tot duurzame
sportparticipatie.
OD1.
Indicator

In 2020 minimum 40 nieuwe leden.
Jaarlijks minimum 220 (potentiële) G-sporters bereiken waarvan 50% nog geen lid is.
Jaarlijks 25 G-sportclubs (eigen of reguliere) betrekken.
In september 2017 gestart met wekelijkse sportinitaties in Pulderbos (3x per maand)
gegeven door verschillende clubs (6). Totaal aantal deelnemers 66 waarvan 36 unieke
deelnemers (niet-leden).
Een nieuwe FUNcoach werd aangeworven (20%) in september 2017. Hierdoor zijn er
verschillende doelstellingen niet bereikt. In 2018 zal er meer ruimte zijn voor het
organiseren van evenementen en sportinitiaties, waardoor men meer mensen zal bereiken
en zal kunnen toeleiden.
Zie luik II: herformulering van acties en bijhorende indicatoren.

Resultaat

Evaluatie

Bijsturing

OD2.
Indicator

Resultaat
Evaluatie

Het actief inzetten van een FUNcoach voor personen met fysieke,
verstandelijke en visuele beperking.

Het actief inzetten van een netwerkcoach voor personen met psychische
kwetsbaarheid.
In 2020 minimum 80 nieuwe leden.
Jaarlijks minimum 120 (potentiële) sporters met psychische kwetsbaarheid bereiken (80 in
2017)
Zes netwerken op te starten (vier in 2017), tien bestaande clubs betrokken (zes in 2017)
Vier netwerkvergaderingen werden georganiseerd: tijdens Parantee-Psylos praktijkdag (20
oktober), Gent (21 november), Leuven (24 november) en Kortrijk (29 november).
Een nieuwe netwerkFUNcoach werd aangeworven (20%) in april 2017. Aan de vier
netwerkvergaderingen namen in totaal ongeveer 35 organisaties deel die samen meer dan
200 potentiële sporters bereiken. Eén van de eerste concrete resultaten van het project is
de oprichting van een sportclub binnen CANO-organisatie De Wissel in Leuven. De goede
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Bijsturing

praktijk werd ook verspreid in de vier bijeenkomsten van 2017. In samenwerking met de
netwerkFUNcoach werd ook een brochure en affiche ontwikkeld om het aanbod van de
nieuwe club bekend te maken.
Met zelfde stramien verder werken: nieuwe club(s) begeleiden, sportdag voor jongeren met
psychische kwetsbaarheid organiseren, koppeling blijven maken met bestaande clubs en
bestaande activiteiten (bvb infosessie ‘Nooit meer buitenspel’).

4 EVALUATIE EN MONITORING
Met oog op de kwaliteitscontrole van de organisatie, plant Parantee-Psylos tweejaarlijks
haar beleidsplan te evalueren en bij te sturen volgens het PDCA-model1. De evaluatie
gebeurt door de raad van bestuur van de organisatie en wordt in luik II jaarlijks
geüpdatet. De belangrijkste evaluatiecriteria zijn:

Criteria

Omschrijving

Relevantie

• Zijn de doelstellingen nog relevant voor de organisatie en de
sector?

Coherentie/consistentie

• Intern: Vormen de strategische en operationele
doelstellingen een coherent geheel?
• Extern: Zijn de doelstellingen compatibel met andere
beleidsprogramma's /maatregelen?

Uitvoering

• Werden de boogde acties uitgevoerd?
• Is de uitvoering vlot verlopen?
(tijdig, voldoende personeel, …)

Effectiviteit / doelbereiking

• Zijn de doelstellingen bereikt?
In welke mate dragen de acties en hun output bij tot het
bereiken van de doelstellingen?

Efficiëntie

• Werden de doelen bereikt op een kostenefficiënte manier?
Staan de resultaten in verhouding tot de ingezette
middelen?

Adequaatheid

• Beantwoorden de effecten aan de noden en de uitdagingen?

Andere

• Duurzaamheid
• Draagvlak voor het beleid
• Toegevoegde waarde voor de organisatie / sector / persoon
met handicap

Deze evaluatie/monitoring is opgenomen in het werkplan voor de raad van bestuur in
2018.

1

Meer informatie over het Plan, Do, Check, Act model: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwaliteitscirkel_van_Deming
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5 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
MET SPORT VLAANDEREN

A) Voor de beleidsacties
1. Sportparticipatie en sportpromotie
Zie SD2.

2. Kwaliteitsvolle sportclubondersteuning
Zie SD5.

3. Sport-specifiek aanbod gemanaged door de sportfederatie
Zie SD4 & SD6.

4. Gezonde en ethische opvolging
Zie hoofdstuk 12 in huishoudelijk reglement.
Specifiek acties worden opgevolgd via de medisch-technische commissie.

B) Voor de juridische en financiële optimalisering
5. Financieel
Zie SD1.

6. Juridisch
Conform de afspraken.

C). Voor de management opvolging
7. Afspraken mbt kwaliteitsgaranties
Conform de afspraken.
De jaarlijkse ledenaangifte gebeurt op 15 november.

8. Inspanningsverbintenis BO kaderopleiding en bijscholing
Zie SD3.

9. Inspanningsverbintenis zachte indicatoren goed bestuur
De nulmeting voor de harde indicatoren in 2017 levert volgend rapport:
- democratie = 56%
- transparantie = 69%
- interne verantwoording = 53%

D) Specifieke afspraken ikv de fusie
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Parantee-Psylos heeft sinds 22/12/2017 een geïntegreerd ledenbestand dat in de 1 ste
helft van 2018 verder geoptimaliseerd moet worden:
-

Marketinglijsten voor de verzending van digitale nieuwsbrieven, ok naar externe
stakeholders

-

Conform de regelgeving GDPR

-

Overwegen om een clubmodule aan te kopen.

Het ondernemingsnummer van Psylos vzw is geschrapt.
De werking van de inbrengende vzw werd en wordt gegarandeerd.

6 FINANCIEEL VERSLAG
Zie ook de door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening dd 22 maart 2017.

6.1. Balans 2017
Vastliggend Actief

24.740,79

Vorderingen > 1 jaar

0,00

Voorraden

0,00

Vorderingen < 1 jaar

558.499,66

Kredietinstellingen

473.526,04

Overlopende rekeningen
Totaal activa

(223,09)
1.056.543,40

Eigen vermogen

340.423,90

Schulden > 1

296.000,00

Schulden < 1

355.797,35

Overlopende rekeningen
Totaal passiva

64.322,15
1.056.543,40
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6.2. Resultatenrekening 2017

ACTUAL

BUDGET

2017

2017

12

12

UITGAVEN
SD01

AdmFinHr

SD02

InfoMarcom

SD03

Opleiding

SD04

Totaalaanbod

SD05

Clubbegeleiding

SD06

Integratie
SD02 03 04 05 06

945.167,94

915.163,00

268.695,10

249.025,00

SD09

FUNdamentals

28.333,12

35.900,00

SD07

Jeugdsport

19.557,21

19.000,00

SD08

Topsport

954.721,42

912.650,00

2.216.474,79

2.131.738,00

2.233.006,43

2.131.738,00

16.531,64

0,00

TOTAAL UITGAVEN (INCL. EK/WK)
INKOMSTEN
I10

TOTAAL INKOMSTEN
OVER TE DRAGEN RESULTAAT
Sociaal passief
Saldo over te dragen resultaat

-10.000,00
6.531,64
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6.3. Uitgaven 2017 in diagram

6.4. inkomsten 2017 in diagram
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