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1 Inleiding
Sinds maart 2020 ziet de wereld er totaal anders uit. 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan
als het jaar dat we voor het eerst te maken kregen met het coronavirus en als het jaar van
onafgewerkte competities en tornooien. Een jaar waarin positiviteit en
doorzettingsvermogen serieus getest worden.
Dit virus laat zich voelen op verschillende manieren in onze samenleving. Op de eerste plaats
komt ieders gezondheid. We zullen maatregelen moeten blijven nemen om de verspreiding
te voorkomen. De economie krijgt rake klappen en de maatschappij is op verschillende
vlakken verstoord. Dat geldt ook voor onze squashsport. Squash Vlaanderen vond het
verschrikkelijk moeilijk dat we onze competities moesten stopzetten en tornooien en andere
evenementen af te gelasten. Dit was niet enkel bij ons het geval, maar ook de Europese en
Wereld Squashfederatie hebben evenementen moeten annuleren. Elke squashliefhebber
had het liever anders gezien.
En de onzekerheid blijft. We weten niet hoe alles verder gaat verlopen.
Wij willen ‘ons kopke niet laten hangen’ en het hele Squash Vlaanderen team is reeds druk
bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen en een nieuwe beleidsperiode. Want
voor een sterke heropstart en een continue en kwaliteitsvolle ondersteuning te leveren na
deze moeilijke tijd is het voor Squash Vlaanderen en de squashsport van belang om met een
meerjarig toekomstplan naar buiten te komen.
Wij gaan er momenteel nog vanuit dat we vanaf 1 september weer van start kunnen gaan
met het nieuwe seizoen. Hopelijk kunnen trainingen, tornooien en interclubs op de
verschillende niveaus weer van start gaan. Of het met of zonder publiek zal zijn… die
beslissing ligt in handen van de overheid...
In de beleidsperiode 2021-2024 wil Squash Vlaanderen de ontwikkeling van de squashsport
doorzetten. Via het beleidsplan wil Squash Vlaanderen aan de belanghebbenden duidelijk
maken waar we als organisatie voor staan en waar we naartoe willen in de komende
beleidsperiode. Wij pleiten voor een verregaande solidariteit tussen de clubs. Als we de
squashsport willen promoten moet elke club zijn eigen ideeën wat loslaten voor het
algemeen belang. Op het court zijn we allemaal tegenstanders, maar van het court zijn we
goede collega’s die vanuit hun passie het beste voorhebben met squash in Vlaanderen in het
algemeen. Door samen te werken krijgen we een sterker verhaal!
De toekomst van onze sport hangt voor een belangrijk deel af van de mate waarin we er in
slagen om jonge talentjes te laten doorstromen. Voor het vormen van betere spelers,
hebben we coaches nodig. Elk kind verdient een goede trainer-coach. Squash Vlaanderen
biedt in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool een initiatorcursus aan met een
doorgroeipad naar instructeur B naar 2024. Hier wordt er aandacht gegeven aan de
technische en de tactische ontwikkelingen van de speler maar we hebben daar ook aandacht
voor de persoonlijke ontwikkeling van de spelers. We willen graag zien dat meer oud-spelers
zich bij de club bezig gaan houden met de begeleiding van jonge spelertjes, jongens en
meisjes. Door hun ervaring zullen ze een grote invloed hebben op de talentjes. Het is
natuurlijk een investering in tijd, maar het levert ook ontzettend veel plezier op om met
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jongen mensen te werken.
Naast het rekruteren van coaches zal het rekruteren van referees ook belangrijk zijn. We
hebben een te klein team van actieve scheidsrechters. Soms is het gedrag van spelers ten
aanzien onze referees beneden alle peil. Onze referees zijn op de eerste plaats
squashliefhebbers. Door de snelheid van onze sport is het niet altijd even makkelijk om een
wedstrijd te leiden. Scheidrechters maken soms fouten, maar vergeet niet dat spelers dat
ook doen.
Squash Vlaanderen wil meer meisjes en vrouwen aan het squashen krijgen. Nele en Tinne
Gilis zijn hiervoor de ideale rolmodellen.
Squash 57 willen wij als project verder uitwerken. Door de coronacrisis heeft dit wat
vertraging opgelopen.
Er is ontzettend veel werk te doen. Dat kunnen we als federatie niet alleen. Samen met onze
bestuurders, commissies, provincies, centrumeigenaars, clubs, spelers, coaches,
vrijwilligers,… kunnen we met minimale middelen toch komen tot mooie resultaten.
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2 Missie, visie & strategie
Squash Vlaanderen wil als erkende en gesubsidieerde sportfederatie garant staan voor de
squashsport op recreatief, competitief en topsportniveau.
Squash Vlaanderen organiseert, ontwikkelt en vertegenwoordigt alle aspecten van de
squashsport in Vlaanderen met aandacht voor ethiek, respect en fairplay. Bij alle
doelgroepen en acties wordt het verband tussen squash en gezondheid geaccentueerd.
Forbes heeft verschillende sporten onderzocht en getoetst op een aantal belangrijke punten.
Daaruit is gebleken dat squash de gezondste sport is.
In de missie van de federatie blijft de squashsport op verschillende niveaus centraal staan,
net als het streven naar kwaliteit en professionalisme. Het blijft de ultieme ambitie en
beleidsuitdaging om zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen aan het squashen te krijgen en
onze squashclubs te laten groeien. We richten ons hier op alle leeftijden en geslachten. De
kwaliteitsbewaking en de laagdrempeligheid moeten er toe bijdragen dat het aanbod en de
aantal bereikte squashers kan blijven groeien.
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3 Gegevensverzameling en -analyse
3.1 Situatie
3.1.1 Structuur van Squash Vlaanderen
Squash Vlaanderen is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) met een structuur die
eigen is aan een vzw.
Squash Vlaanderen wordt bestuurd door een bestuursorgaan. Dit bestuursorgaan bestaat uit
maximaal 2 afgevaardigden per regio (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen,
Limburg & Vlaams-Brabant) en een voorzitter.
Elke bestuurder is voorzitter van een commissie die een specifieke taak heeft of is voorzitter
van een provinciaal comité dat de contacten met de centrumeigenaars, clubs en spelers
moet onderhouden.
Elke provincie heeft een provinciale werking waarin leden uit de provincie kunnen mee
helpen aan de promotie en de uitbouw van het squash in hun streek en kunnen inspelen op
de specifieke noden in hun provincie. Elke provincie kan voorstellen formuleren aan het
bestuursorgaan. Een provincie kan ook kandidaat bestuurders voordragen aan de algemene
vergadering.
Het secretariaat staat in voor het dagelijks contact met de verschillende clubleiders, voor het
verwerken van de interclub- en tornooigegevens, voor de organisatie van diverse
opleidingscursussen, de publicatie van de nieuwsbrief, opmaak en verdelen van de
drukwerken,… De sporttechnische verantwoordelijken zorgen voor het sportief beleid van
Squash Vlaanderen. Zij brengen steeds uitvoerig verslag naar het bestuursorgaan toe.
Squash Vlaanderen is lid van Squash Belgium en aldus erkend door de World Squash
Federation, European Squash Federation, het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité en
wordt als sportfederatie erkend en gesubsidieerd door Sport Vlaanderen.
Squash Belgium is het orgaan dat als koepel fungeert en waarvan een evenredig aantal
beheerders van Squash Vlaanderen en van de Ligue Francophone de Squash het bestuur
uitmaken. Squash Belgium staat in voor de coördinatie van alle nationale en internationale
activiteiten.
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3.1.2 Organigram
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3.1.3 Omschrijving, taken en verantwoordelijkheden belanghebbenden
a. Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
• het wijzigen van de statuten.
• de benoeming en de afzetting van de bestuurders.
• de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun
bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend.
• de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen.
• het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen.
• de benoeming en afzetting van de rekeningcontroleurs en het bepalen van hun
bezoldiging.
• de goedkeuring van de begroting en van de rekening.
• de vrijwillige ontbinding van de vereniging.
• de uitsluiting van een lid van de vereniging.
• de uitsluiting van een aangesloten lid van de vereniging.
• de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.
• een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden.
• de bepaling van de bezoldiging van de bestuurders ingeval een bezoldiging wordt
toegekend.
• alle gevallen waarin deze statuten en de wet het vereisen.
b. Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan van Squash Vlaanderen is het orgaan met de meest uitgebreide
bevoegdheid. Meer bepaald kan zij alle handelingen stellen die de wet niet uitdrukkelijk
heeft voorgehouden voor de Algemene Vergadering. Naast het nemen van beslissingen is zij
belast met de uitvoering ervan en de vertegenwoordiging van Squash Vlaanderen.
De clubs zijn ruim vertegenwoordigd in het bestuursorgaan en worden nauw betrokken bij het
bepalen van het sportief beleid. Er zijn 8 bestuurders en een voorzitter die de aangesloten clubs
vertegenwoordigt. De sportieve aspecten staan steeds op de agenda van het bestuursorgaan
en tijdens de vergadering van januari en februari worden de voorstellen of aanpassingen voor
het nieuwe seizoen ter bespreking voorgelegd aan het bestuursorgaan. Er kunnen steeds
voorstellen ingediend worden door de commissie sport, door een provinciale voorzitter, maar
ook door iedere bestuurder afzonderlijk of een personeelslid.
Squash Vlaanderen streeft naar een gedifferentieerd, evenwichtig en competent
bestuursorgaan. Het bestuursorgaan stelt het gewenste bestuurdersprofiel op en wordt ter
goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd. Het bestuursorgaan evalueert de
gewenste profielen bij het ontstaan van elke vacature.
Het bestuursorgaan komt op regelmatige basis samen. Squash Vlaanderen vergadert
minstens 5x per jaar. Het bestuursorgaan legt de procedures vast voor het opstellen van de
agenda, het verloop van de vergadering en de goedkeuring van de besluiten. De voorzitter
ziet toe op de correcte navolging van deze procedure. Het bestuursorgaan zorgt dat de
agendapunten betrekking hebben op de strategische doelstellingen. De bestuurders
ontvangen tijdig alle informatie voor de vergadering.
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c. Dagelijks bestuur
Doelstellingen en opdrachten:
• Opvolgen van de dagdagelijkse werking van het secretariaat en Squash Vlaanderen, de
personeelszaken en het financieel beleid.
• De ondervoorzitter of penningmeester heeft tevens de functie aanspreekpunt voor het
personeel.
d. Commissies
Het voorbereidend werk gebeurt in de verschillende commissies. De uiteindelijke beslissingen
worden genomen door het bestuursorgaan.
Commissie Sport
Doelstelling en opdrachten:
De commissie sport zorgt voor de uitbouw van het sportieve programma. Zij verricht het
denkwerk rond het uitwerken en bijsturen van:
• de reglementen van de competitie.
• de reglementen van de tornooien.
• ze bepaalt overtredingen en sancties binnen de competitie en tornooien.
• ze maakt een ranking op aan de hand van resultaten.
Commissie Topsport
Doelstellingen en opdrachten:
• Assimilatie van de buitenlandse spelers in de competitie.
• Bepalen van het programma voor de betere spelers in de verschillende
leeftijdscategorieën m.b.t. de selectie van de nationale ploegen.
• Opvolgen van het programma en resultaten van beloftevolle jongeren en elitespelers.
• Begeleiden van de atleten zowel op sportief als administratief vlak.
• Organiseren van trainingen.
• Organiseren van tornooien van ESF-circuit.
Commissie Jeugd
Doelstellingen en opdrachten:
• Uitwerken van jeugdprogramma’s en jeugdtornooien voor de gevorderde en de
beginnende jeugd.
• Uitwerken en uitvoeren van het jeugdsportproject.
• Onderhouden van een jeugdranking.
• Promoten van minisquash.
Financiële commissie
Doelstellingen en opdrachten:
• Toezicht houden op het financieel beleid (in- en uitgaven) en de financiële
informatieverstrekking van de organisatie.
• Rapporteren aan het Bestuursorgaan en formuleert eventueel adviezen.
• Rapporteren aan de Algemene Vergadering omtrent de wettelijke verplichtingen: het
goedkeuren van de jaarrekeningen en de financiële verslaggeving.
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•
•

Krijgt inzage in alle documenten en financiële gegevens die ze voor het toezicht op het
financieel beleid nodig acht.
Opstellen en goedkeuren van de begroting

Commissie Kadervorming
Doelstellingen en opdrachten:
• Uitwerken, organiseren en opvolgen van de opleidingscursussen i.s.m. de Vlaamse
trainersschool.
• Uitwerken en organiseren van een clinics.
• Begeleiding regionale trainers: uniforme opleiding en begeleiding in de regio’s.
Disciplinaire Commissie
Doelstelling en opdrachten:
• Zorgen voor het opvolgen van het interclub- en tornooireglement van Squash
Vlaanderen op disciplinair vlak.
• Behandelen van klachten en eventuele sancties.
• Zorgen voor de uitvoering van de schorsing in geval van een uitspraak van NADO
Vlaanderen en het GES-decreet.
Ethische Commissie
Doelstelling en opdrachten:
• Opvolgen van de verplichtingen opgelegd vanuit het GES-decreet.
• Opvolgen van de maatregelen die nodig zijn om het kwaliteitsbeleid, preventiebeleid en
reactiebeleid rond lichamelijke en seksuele integriteit te verbeteren.
• Advies geven en contact onderhouden met de Aanspreekpersoon Integriteit (API).
Aanspreekpersoon Integriteit
• De aanspreekpersoon voor jongeren, ouders, trainers en begeleiders met een vraag,
bezorgdheid of melding rond seksueel grensoverschrijdend gedrag.
• De API handelt discreet en werkt onafhankelijk.
• De API luistert naar een verhaal of vraag van de persoon in kwestie.
• De API vormt zich een beeld van de situatie en geeft vervolgens informatie en advies,
of verwijst door.
• Het is niet de taak van de API om zelf hulp te verlenen of op onderzoek te gaan. Voor
professionele ondersteuning, hulpverlening of melding, verwijst de API door naar
deskundigen (hulpverlening, politie, justitie,…).
Medische Commissie
Doelstellingen en opdrachten:
• Opvolgen van en informeren over de verplichtingen vanuit het GES-decreet.
• Opvolgen van en informeren over de verplichtingen van NADO Vlaanderen.
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Commissie Marketing & Communicatie
Doelstellingen en opdrachten:
• Promoten van squash als sport.
• Zoeken van sponsoring, onderhouden van de bestaande sponsors en het opbouwen van
nieuwe partnerships.
• Onderhouden van de interne en externe communicatie.
Beheerscommissie Vlaams Squashcentrum
Doelstelling en opdrachten:
• Adviseren van Sport Vlaanderen bij de exploitatie en onderhoud van het centrum.
• Vormt de brug tussen Sport Vlaanderen en Squash Vlaanderen.
Interne Beroepscommissie
Doelstelling en opdrachten:
• Het behandelen van alle beroepen op uitspraken van het bestuursorgaan en de
commissies.
e. Provinciale comités
Doelstellingen en opdrachten:
• Bespreken het sportaanbod binnen hun provincie en kunnen voorstellen doen tot wijziging
in de reglementen en programma’s.
• Het groeperen van alle aangesloten clubs uit een bepaalde provincie.
• Is bevoegd voor het beheer en de bevordering van de squashsport in de provincie.
f. De centrumeigenaars/clubs
De centrumeigenaars en de clubs kunnen steeds terecht bij de bestuurders die hun provincie
vertegenwoordigen in het bestuursorgaan. Squash Vlaanderen bevraagt hen om de 4 jaar aan
de hand van een tevredenheidsenquête en tijdens de persoonlijke clubbezoeken. Tijdens de
algemene vergadering ontvangen de clubs algemene info over de werking van Squash
Vlaanderen en in het begin van het seizoen ontvangen zij het nodige promotioneel materiaal.
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g. Leden – spelers
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3.1.4 Taken en verantwoordelijkheden secretariaat

Bestuursorgaan

Dagelijks Bestuur

Secretariaat
Personeel

Administratief
vrijwillige
medewerkers

Algemeen
directeur

Sporttechnisch
vrijwillige
medewerkers

API

Sporttechnisch
coördinator

Administratief
coördinator

a. Het personeel
Alle personeelsleden zijn aanwezig op het bestuursorgaan. Ze zijn niet stemgerechtigd. Het
personeel brengt steeds verslag over de werking van de voorbije periode en de bestuurders
krijgen de kans vragen te stellen of probleemsituaties te bespreken. Het personeel geeft hun
visie bij de voorstellen van wijziging of aanpassing van reglementen en organisaties. Voor de
aanwezigheid van het personeel werd gekozen zodat ze ook de argumentatie van de
beslissingen verneemt. De bestuurders kunnen echter beslissen dat tijdens de bespreking van
een delicaat of persoonsgebonden thema het personeel de vergadering moet verlaten.
Algemeen directeur – Kim Hannes
• Secretaris Dagelijks Bestuur en Algemene Vergadering.
• Lid van commissie topsport, bestuursorgaan, beheerscommissie Vlaams Squashcentrum
en denkcel Vlaamse Trainersschool.
• Opvolgen personeelsbeleid.
• Onderhouden van de interne en externe contacten.
• Toezicht houden op de activiteiten van de organisatie om doelstellingen te behalen.
• Toezicht houden op de voorbereiding, organisatie, uitvoering en de evaluatie van het
beleid.
• Coördineren en opvolgen van de werking van Squash Vlaanderen.
• Coördineren en opvolgen van Goed Bestuur.
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Coördineren en opvolgen topsportwerking, aanspreekpunt beloftevolle jongeren en
topsporters.
Onderhouden van bestaande contacten en leggen van nieuwe contacten op het vlak van
sponsoring.

Sporttechnisch coördinator – Lennert Jansen
• Lid van het bestuursorgaan, commissie sport, commissie jeugd, commissie
kadervorming, commissie marketing en communicatie en denkcel Vlaamse
Trainersschool.
• Voorzitter medische commissie en ethische commissie.
• Formuleren van adviezen en uitwerken van initiatieven die een bijdrage leveren tot de
voorbereiding, uitvoering en bijsturing van het sportieve beleid van de sportfederatie.
• Begeleiden van sportclubs op sporttechnisch en sportpromotioneel vlak.
• Interne communicatie met de clubs.
• Organiseren van opleidingscursussen i.s.m. de Vlaamse Trainersschool.
• Organiseren van clinics.
• Jeugdsportproject.
• Innovatieproject Squash 57.
• Organiseren van evenementen en kampioenschappen.
• Onderhouden van sociale media, website en pers voor sporttechnisch doeleinden.
• Opvolgen, coördineren en informeren van de verplichtingen rond het GES- decreet.
Administratief coördinator – Tine Hannes
• Secretaresse bestuursorgaan.
• Lid van de commissie sport, commissie marketing en communicatie, beheerscommissie
Vlaams Squashcentrum.
• Financieel beleid.
• Ondersteunen en begeleiden van de clubs inzake bestuurs- en administratieve vorming.
• Onderhouden van het online ledenbestand.
• Organiseert opleidingen en bijscholingen voor clubbestuur.
• Interne en externe communicatie.
• Onderhouden van sociale media, website en pers voor administratieve doeleinden.
• Opmaak drukwerken en promotiemateriaal.
• Opmaak ranking.
• Opvolgen van transfers.
b. Administratieve vrijwillige medewerkers
Squash Vlaanderen heeft een aantal vrijwillige administratieve medewerkers die ingeschakeld
worden bij de organisatie van evenementen en kampioenschappen. Ook de aanspreekpersoon
integriteit valt onder deze categorie. De taken van de API kan je terugvinden bij de taken en
verantwoordelijkheden van de belanghebbenden.
c. Sporttechnische vrijwillige medewerkers
Onder sporttechnische medewerkers vallen de gediplomeerde trainers die worden
ingeschakeld in de facultatieve opdracht jeugdsport, bij de organisatie van promotieactiviteiten,
bij tornooien, kampioenschappen en trainingen.
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3.1.5 Sportaanbod van A-Z
Squash Vlaanderen heeft een zeer ruim aanbod van activiteiten op het vlak van
competitiesport en recreatiesport, voor zowel volwassenen, jeugd en de allerkleinsten.
a. Minisquash
Om de allerkleinsten op een leuke en speelse manier kennis te laten maken met squash biedt
Squash Vlaanderen minisquash aan. Jaarlijks wordt er een clinic minisquash georganiseerd.
Tijdens het recreantentornooi voor junioren hebben de provincies de mogelijkheid een
categorie minisquash aan te bieden. Minisquash kan ook als activiteit gekozen worden voor het
jeugdsportproject. Er zijn 4 kleuren/leeftijdscategorieën binnen minisquash.
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b. Start 2 Squash
Squash Vlaanderen organiseert lessenreeksen Start 2 Squash in het Sport Vlaanderen
centrum in Herentals. Op woensdagnamiddagen zullen kinderen van 6 tot 9 jaar en 10 tot 12
jaar kennismaken met onze sport. Het is een voordelig lessenpakket met een lessenreeks,
aangepast materiaal en plezierige spelmomenten. Er is geen specifieke sportachtergrond
vereist: leren squashen was nog nooit zo gemakkelijk!
c. Jeugd
Voor de jeugd organiseert Squash Vlaanderen twee tornooicircuits, nl. één voor beginnende
jeugd en één voor de gevorderde jeugd en kampioenschappen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar
mogen junioren deelnemen aan volwassentornooien en competitie. Iedere jeugdspeler heeft
een individuele ranking.
• Het circuit voor de beginnende jeugd (tot 19 jaar) wordt provinciaal gespeeld, de
reglementen worden bepaald door de provincie en is aangepast aan het ontwikkelings- en
vaardigheidsniveau van de kinderen en de jongeren. Jeugdspeler met een
maximumklassement van D4 bij de jongens en C1 bij de meisjes mogen hieraan deelnemen.
• Het circuit voor gevorderde jeugd (tot 23 jaar) wordt in Vlaanderen gespeeld, de
reglementen worden bepaald door Squash Vlaanderen. Er is aangepaste sporttechnische,
sportpedagogische en sportmedische begeleiding. De begeleiding wordt gerealiseerd door
gediplomeerde personen.
• Vlaamse en Belgische kampioenschappen.
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Sinds 2010 neemt Squash Vlaanderen deel aan het jeugdsportproject. Sinds de
beleidsperiode 2017-2020 valt dit onder de beleidsfocus jeugdsport van Sport Vlaanderen
(zie pag. 37).
d. Competitie
Voor de volwassen en jeugdspelers vanaf 12 jaar organiseert Squash Vlaanderen competitie,
clubtornooien en kampioenschappen. Iedere speler heeft een individuele ranking. Deze ranking
wordt 5 keer per jaar gepubliceerd.
• In de competitie zijn er 115 ploegen actief in 16 reeksen. Zo hebben we een eredivisiereeks
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•

bij de dames en heren, één lagere reeks bij de dames, lagere reeksen bij de heren, een
masterreeks (+ 35 jaar) en 2 provinciale reeksen. De reglementen van de provinciale
reeksen worden op provinciaal niveau bepaald. In deze reeksen is er een beperking van
klassement en mogen dames bij de heren spelen. Het maximumklassement bij de heren is
D1 en bij de dames is B1.
Clubs organiseren hun eigen clubtornooi voor verschillende niveaugroepen, officieel
aangevraagd bij Squash Vlaanderen. Per seizoen zijn dit ongeveer 20 clubtornooien.
Squash Vlaanderen organiseert Vlaamse en Belgische kampioenschappen voor
verschillende niveaugroepen.
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Vanaf 2018 werd er een aanpassing gedaan aan de soorten lidmaatschappen. Tot 2018 hadden
we de interclubspelers en de recreanten. Vanaf 2018 zijn we de recreatieve squashers gaan
opsplitsen naar recreant en tornooispeler. Zo werd een recreatieve squasher na het deelnemen
van een tornooi een tornooispeler.
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e. Topsport
Squash Vlaanderen is niet erkend als topsportfederatie. Toch scoren wij sterk op
internationaal niveau. Als federatie beschikken we over 4 elitesporters en een groep
beloftevolle jongeren. Voor jeugdspelers die iets boven clubniveau presteren, bestaat er het
RTC-programma (Regionaal Trainingscentra).
Meer informatie over de invulling van de beleidsfocus topsport staat op pagina 44.
f. Vrouwensquash
Het aandeel van vrouwen in de squashsport zit in dalende lijn. In seizoen 2016-2017 waren er
nog 20 damesploegen in de competitie, in seizoen 2019-2020 nog maar 11. Hoewel
vrouwensport in clubverband het moeilijk heeft wil Squash Vlaanderen de dalende trend
vrouwenspelers afremmen en eventueel ombuigen.
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g. Squash 57
Squash 57 werd door Sport Vlaanderen als innovatief project gesubsidieerd. De bedoeling was
om in 2020 promotie te maken en clinics te geven om deze nieuwe sport in de kijker te zetten.
Door de uitbraak van COVID-19 heeft dit project op verschillende vlakken vertraging opgelopen.
Zo was het niet mogelijk het materiaal te verkrijgen, om clubs te bezoeken en om clinics te
geven. Er werd reeds werk gemaakt van promotiemateriaal. In het najaar zullen we de clinics
opstarten.
Detailinformatie i.v.m. de beleidsfocus innovatie vind je terug op pagina 42.
3.1.6 Kadervorming
a. Referees
Naast het sportieve heeft Squash Vlaanderen ook oog voor het vormen van referees en
trainers. Op het vlak van referees bieden wij verschillende cursussen aan afhankelijk van het
niveau:
• LEVEL 1 – spelregelavond: hier ligt de nadruk op de basiskennis van de spelregels. Deze
worden bij aanvang van het seizoen georganiseerd in elke provincie.
• LEVEL 2 – basiscursus scheidsrechter: deze cursus wordt éénmaal per jaar georganiseerd en
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•

bevat zowel een theoretische als praktische benadering.
Om onze LEVEL 2-referees aan te moedigen om te reffen op een hoger niveau organiseert
Squash Vlaanderen een internationale clinic gegeven door een internationale ESF/WSFreferee.

Squash Vlaanderen promoot ook het recent gelanceerde online platform voor referees, WSO.
Dit staat voor World Squash Officiating. Via dit platform kunnen referees van alle niveaus hun
kennis van het squashspel verbeteren. Het heeft tot doel een standaard niveau te creëren voor
alle referees over de wereld. Samen met de commissie kadervorming wordt bekeken hoe we
dit online platform kunnen integreren in de refereewerking van Squash Vlaanderen.
b. Trainers
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Op het vlak van trainersopleidingen organiseert Squash Vlaanderen om de twee jaar een
initiatorcursus. Er is duidelijk te zien dat de meeste trainers vertegenwoordigd zijn in de
provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Het aantal actieve trainers is in 2018 toegenomen
in Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. Voor 2019 was er een stijging in de provincie
West-Vlaanderen. Over het algemeen zien we dat er in 2018 51 trainers actief zijn. Dit is weinig
voor de 1041 recreanten, 272 tornooispelers en 1118 competitiespelers. Er is dus gemiddeld 1
actieve trainer per club, aangezien er in 2018 51 aangesloten clubs waren. Als we dit vergelijken
met het gemiddelde in Vlaanderen (4.33 trainers per sportclub) is dit laag (Kennisplatform,
Sport Vlaanderen).
Squash Vlaanderen informeert de clubs van vormingsinitiatieven die in het binnen- en het
buitenland georganiseerd worden en die kunnen bijdragen tot de begeleiding van de clubs.
3.1.7 Promotie
•

•
•

Squash Vlaanderen zorgt voor de promotie van de squashsport door het aanleveren van
affiches, drukwerken en roll-ups, het up-to-date houden van de website en sociale
media, het versturen van een nieuwsbrief, het bezoeken van de clubs door het
personeel, het promoten van het Vlaams Squashcentrum en het aanreiken van
promotiemateriaal (opblaasbare minisquashcourts en rebound netten).
Elk nieuw lid ontvangt een T-shirt.
De centrumeigenaar ontvangt een financiële return per aangesloten recreant.
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De clubs die zich inschrijven voor de competitie ontvangen standaard een dozijn ballen.
Per 25 spelers komt daar een extra dozijn bij.
Organiseert je club een clubtornooi dan krijg je ook standaard een dozijn ballen. Ook hier
kan je extra dozijnen krijgen afhankelijk van het aantal deelnemers.
Op vlak van promotionele activiteiten neemt Squash Vlaanderen deel aan sportbeurzen,
Dag van de Trainer, lerarenopleidingen, schoolsportdagen,… om zo het grote publiek
kennis te laten maken met onze sport. Bij deze initiatieven betrekt Squash Vlaanderen
steeds de clubs.
De opblaasbare minisquashcourts worden gebruikt voor een promotour door
Vlaanderen.

3.1.8 Informatie en begeleiding
Squash Vlaanderen staat in voor de continue begeleiding van de sportclub. Deze begeleiding
richt zich voornamelijk op de sporttechnische, bestuurlijke en administratieve zaken met als
doel de promotie van de sport en de kwaliteitszorg te verbeteren. De activiteiten die we
aanbieden, zijn medisch, ethisch en sporttechnisch verantwoord. Squash Vlaanderen heeft een
overkoepelend digitaal systeem om de administratieve last, die komt kijken bij de organisatie
van competities/tornooien en ledenbeheer, van clubs te verlagen en te optimaliseren.
Welke ondersteuning en acties onderneemt Squash Vlaanderen op vlak van informatie en
begeleiding?
• Begeleiding inzake kwaliteitszorg (o.a. via clubbezoeken).
• Begeleiding inzake sporttechnische werking (opleidingen tornooiplanner en referees).
• Begeleiding inzake bestuurs- en administratieve werking (zie automatisering).
• Begeleiding inzake sportpromotionele werking (promotioneel drukwerk en
sporttechnisch materiaal).
• Informatieverstrekking met betrekking tot het eigen beleid en de eigen organisatie aan
de sportclubs en hun aangesloten leden (website, nieuwsbrief, sociale media en
aanwezigheidspolitiek) .
• Maatregelen om alle interne en externe communicatie te verbeteren (o.a.
persberichten).
• Softwareprogramma’s voor competitie en tornooien.
• Automatiseren/digitaliseren administratie (vb. ledenbeheer).
3.1.9 Financieel beleid
Squash Vlaanderen is als sportfederatie afhankelijk van overheidssubsidies. Als federatie is
het belangrijk om een goed financieel beleid te voeren om zo de toekomst van de sport
veilig te stellen.
Een goed inzicht in de financiële structuur van onze federatie staat hierbij centraal. Als
federatie worden we bij de start van het kalenderjaar geconfronteerd met een
financieringsvraagstuk voor het komende jaar: hoeveel subsidies worden er ter beschikking
gesteld door Sport Vlaanderen en hoeveel middelen zijn er nodig om basisprogramma’s te
kunnen aanbieden?
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3.1.10 Samenwerkingsverbanden
a. De sponsors
Als kleine federatie heeft Squash Vlaanderen het niet makkelijk om sponsorcontracten af te
sluiten. Naast enkele federatiesponsors hebben we ook een aantal activiteitensponsors. De
huidige COVID-19 periode maakt het er niet makkelijk op. Huidige sponsors verminderen het
budget of haken af omdat er deze periode minder of geen return kwam uit de squashwereld.
b. De media
Als kleine sport wordt squash door de media vaak vergeten. Door de mooie prestaties op
internationaal vlak van Nele en Tinne Gilis hebben we het voorbij seizoen enkele mooie
reportages en artikels gehad op Sporza. Een betere samenwerking met online mediakanalen
en de geschreven pers is noodzakelijk om onze sport meer aandacht te geven. We zetten
daarom hard in op marketing en proberen zelf via onze social media meer visibiliteit te
geven aan onze sport en doen er alles aan om onze sport meer in de media te krijgen. De
sterke passage van Nele Gilis in de container cup was hier al een resultaat van.
c. De centrumeigenaars/clubs
Als federatie staan we nauwer in contact met de club dan met de centrumeigenaar. Tijdens
de clubbezoeken spreken we af met de centrumeigenaar om hen te overtuigen om ook de
occasionele squasher lid te maken van Squash Vlaanderen. Wij moeten de komende
beleidsperiode met een verhaal komen. “Waarom is voor een recreant interessant om lid te
zijn?” Wij zijn ervan overtuigd dat door met hen samen te werken, we een sterker verhaal
krijgen.
Squash Vlaanderen bekijkt de mogelijkheden om de centra een overkoepelend
reservatiesysteem ter beschikking te stellen. Spelers die gebruik willen maken van het
reservatiesysteem moeten dan verplicht lid worden van Squash Vlaanderen.
Een team van Squash Vlaanderen gaat zich naar de provincies begeven om met open vizier
te luisteren naar de noden van de centrumeigenaars/clubs en een uiteenzetting geven over
de visie van Squash Vlaanderen en de kant waar we met de centrumeigenaars/clubs op
willen.
Als federatie willen we de recreanten rechtsreeks bereiken en hen overtuigen om lid te
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worden van Squash Vlaanderen zonder dat de centrumeigenaar daar te veel administratief
werk aan heeft. Zo werden er stickers met een QR-code ontworpen die in samenspraak met
de centrumeigenaar aan de courts zullen geplakt worden. De recreanten kunnen die
scannen, zich registreren en kiezen om lid te worden van Squash Vlaanderen.
d. De scholen
Squash Vlaanderen stelt haar aanwezige courts steeds beschikbaar voor scholen. Aangezien
squash niet opgenomen is in de lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding en er geen ruimte
of beschikbare squashcourts zijn in de korte omgeving van de meeste scholen, blijft de
samenwerking met scholen beperkt tot schoolsportdagen. Via het jeugdsportproject
stimuleert Squash Vlaanderen zijn clubs om een samenwerking op te starten met MOEV en
Sport na school.
e. Bedrijfssport
Om tegemoet te komen aan een gezonde geest in een gezond lichaam onderzoekt Squash
Vlaanderen of bedrijven interesse hebben in de squashsport. Hier willen we nagaan of we een
win-winsituatie kunnen creëren waarbij beide partijen voordeel halen uit de situatie. De
werknemers doen aan sport en Squash Vlaanderen legt contacten voor nieuwe
samenwerkingsverbanden. Squash Vlaanderen werkt samen met Moving Rocks, een bedrijf
dat verschillende facetten van de sportwereld implementeert in de bedrijfsvoering en
organisatie van ondernemingen. Ze brengen bedrijven in beweging en brengen ze naar
sporten. Met Squash 57 hebben we een toegankelijke en laagdrempelige manier om alle
deelnemers, sportief of niet sportief, een leuke en uitdagende sportvorm aan te bieden.
3.1.11 Goed Bestuur
a. Harde indicatoren
Goed bestuur bestaat uit 3 belangrijke aspecten: transparantie, democratie en interne
verantwoording en controle. Goed bestuur zorgt ervoor dat de sleutelactoren binnen Squash
Vlaanderen, met name de algemene vergadering, het bestuursorgaan en de directie, elkaar
controleren, stimuleren en inspireren. De code bevat 43 algemene principes van goed
bestuur die een concrete invulling krijgen in 131 harde indicatoren. Door het implementeren
van een goed bestuur wordt Squash Vlaanderen beloond door middel van indicatoren die
werden ontwikkeld op basis van de code.
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Transparantie betreft de mate van openheid in het overbrengen van informatie. Een
transparante werking biedt externe actoren de mogelijkheid om toezicht te houden op de
interne werking van de organisatie, wat de aanzet vormt tot goed bestuur.
TRANSPARANTIE
2017

2018

2019

2020

Publicatie op website
Statuten, reglementen, organigram
Beleidsplan
Jaarverslag
Verslagen bestuursorgaan
Verslag algemene vergadering
Samenstelling bestuursorgaan
Rapportering jaarverslag
Verslag remuneratie bestuursleden
Belangenconflicten
Omgaan met goed bestuur
Afwijkingen van de code goed bestuur en quorum
Bestuurswijzigingen

Democratie heeft betrekking op interne regels en normen die inherent zijn aan
democratische grondbeginselen. Meer bepaald houdt democratie verband met de
participatie in beleidsprocessen door diegenen die het voorwerp vormen van het beleid.
Sociale verantwoordelijkheid houdt verband met het opnemen van verantwoordelijkheid ten
opzichte van interne en externe belanghebbenden.
DEMOCRATIE
2017
Bestuurdersprofielen
Hebben we bestuurdersprofielen?
Is er een motivatie voor die profielen?
Zijn de profielen op de algemene vergadering goedgekeurd?
Worden de profielen geëvalueerd?
Agenda van het bestuursorgaan
Procedure voor opstellen agenda
Procedure voor verloop agenda
Procedure voor goedkeuring besluiten
Toezichthoudende rol van de voorzitter
Gepast quorum
Is er een gepast quorum voor de algemene vergadering?
Is er een gepast quorum voor het bestuursorgaan?
Bestuurders
Maximaal aangesloten periode van 12 jaar
Is er een overzicht i.v.m. aan- en aftreden?
Vergadert het bestuursorgaan minstens 5x per jaar?
Is er een introductieprocedure voor nieuwe bestuurders?
Ontvangt een nieuwe bestuurder alle reglementen?
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2018

2019

2020

Is er een individueel gesprek met een nieuwe bestuurder?
Algemene vergadering en eenheid van beleid
Vertegenwoordigt de algemene vergadering alle leden?
Geen autonome of zelfstandige entiteiten

Interne verantwoording en controle voorkomt machtsconcentratie en zorgt ervoor dat
besluitvorming robuust is en vrij van ongewenste beïnvloeding. Daarnaast zorgen interne
verantwoording en controle ervoor dat geen enkele bestuurder, commissie of comité de
absolute controle heeft over beslissingen en dat er duidelijk toegewezen bevoegdheden zijn.
INTERNE VERANTWOORDING
2017
Afbakening taken en verantwoordelijkheden
Tussen de algemene vergadering en het bestuursorgaan
Tussen de directie, algemene vergadering en het bestuursorgaan
Tussen de commissies, het bestuursorgaan en de algemene vergadering
Geen cumul tussen de functie van voorzitter en directie
Zijn er onverenigbaarheden van lidmaatschap?
Afbakening van taken tussen directie en bestuur
Functioneringsgesprek met directie
Beleidsplan op de algemene vergadering
Meerjarig beleidsplan en jaaractieplan op de algemene vergadering
Jaarbegroting en meerjarenbegroting op de algemene vergadering
Onafhankelijk financieel comité
Werking, taken en samenstelling onafhankelijk
Verslag onafhankelijk financieel comité op de algemene vergadering
Zelfevaluatie van het bestuursorgaan en verslag
Gedragscodes voor bestuurders en personeel
Melding van belang van integriteit
Publicatie gedragscodes
Info over de gedragscodes op de algemene vergadering
Procedure inzake belangenconflicten
Waarborg dat commerciële acties van een lid van het bestuursorgaan
met een derde eerst voorgelegd worden.
Waarborg om (soms) niet te mogen stemmen
Werkplan en vergaderschema
Het aan bod komen van begroting, jaarrekening, beleidsplan,
jaarverslag, evaluatie, goed bestuur, voorbereiding algemene
vergadering
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GOED BESTUUR - HARDE INDICATOREN
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De Vlaamse regering wil via de harde en de zachte indicatoren de sportfederaties engageren
tot het toepassen van principes van goed bestuur: transparantie, democratie en interne
verantwoording en controle. Voor de hand liggende principes maar voor een kleine
sportfederatie niet altijd even makkelijk om te zetten in de praktijk. Squash Vlaanderen is
dagdagelijks bezig met het in orde brengen, in stand houden en optimaliseren van deze
opdrachten. Bovendien is het niet gemakkelijk om bestuurders te vinden met het juiste,
door Sport Vlaanderen, opgelegde profiel.
b. Zachte indicatoren
Zoals hierboven vermeld is Squash Vlaanderen dagdagelijks bezig met het optimaliseren van
de opdrachten met betrekking tot goed bestuur. Elke zachte indicator vereist een zekere
inspanningsverbintenis waaraan wij op een zo hoog mogelijk niveau aan tegemoet proberen
te komen.
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GOED BESTUUR - ZACHTE INDICATOREN
2020

2019

2018
0

2017

Huidig
1

2

3

1. De organisatie publiceert een jaarverslag
2. De organisatie rapporteert over het omgaan met de code goed…
3. De website van de organisatie vermeldt basisinformatie over de…
4. De organisatie heeft gelimiteerde ambtstermijnen

5. De organisatie heeft een gedifferentieerde, evenwichtige en…
6. De organisatie betrekt interne belanghebbenden in haar beleid
7. De organisatie heeft een beleid inzake sociale…
8. De organisatie heeft een financieel of auditcomité
9. De organisatie heeft een gedragscode
10. De organisatie heeft externe leden in haar raad van bestuur
11. De organisatie heeft een gepast systeem voor risicobeheersing
12. De organisatie heeft geschikte klachtenprocedures
13. De raad van bestuur delegeert op gepaste wijze taken aan…
14. De organisatie heeft een beleid inzake de bestrijding van…

3.1.12 Gezond en Ethisch Sporten
a. Gezond Sporten
Gezond Sporten gaat over het sporten op een verantwoorde manier, waar er aandacht
wordt besteed aan de fysieke en psychische integriteit, maar ook aan de maatschappelijke
verantwoordelijkheid en het sociaal welzijn.
De wetenschappelijke gegevens m.b.t de gezondheidsvoorwaarden voor de discipline squash
zijn momenteel schaars of onbestaande. Hetzelfde geldt voor de specifieke gevolgen van het
squash op de gezondheid van de speler. Uit de gegevens van de verzekeringsmaatschappij
van de voorbije jaren kunnen we afleiden dat squash een normale sport is en het risico op
ongevallen laag is.
Met minder dan 30 lichamelijke ongevallen op jaarbasis is squash een relatief veilige sport.
De meeste ongevallen zitten in de groep van spier- en peesletsels en gewrichten (vaak
kniegewrichten). Het belangrijkste verschil met andere racketsporten is dat de spelers niet
van elkaar gescheiden zijn door een net, maar naast elkaar staan in een gesloten ruimte. Het
gevaar op botsingen, vooral met elkaars racket, is bij squash dan ook reëel.
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LICHAMELIJKE ONGEVALLEN
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Squash Vlaanderen heeft een medische commissie opgericht om vorm te geven aan de
opdracht om Gezond Sporten te promoten/waarborgen. Lid van deze commissie is Dr. Sten
Binnemans. Hij speelt reeds 25 jaar squash en is sinds enkele jaren docent bij de Vlaamse
Trainersschool.
Op het vlak van preventie van sportspecifieke risico’s gelden de algemene basisprincipes
voor het squash zoals omschreven in het algemene gedeelte van de opleidingscursus van de
Vlaamse Trainersschool. Om risico’s op oogletsels te verminderen is men verplicht tot de
leeftijd van 19 jaar met een squashbril te spelen. Dit geldt ook voor junioren die deelnemen
aan volwassentornooien.
Om een gezond sporten te bevorderen heeft Squash Vlaanderen het volgende beleid
uitgewerkt:
• Sportmedische geschiktheidscriteria: Squash Vlaanderen volgt de reglementering van de
Europese Squashfederatie en van de Wereldsquashfederatie inzake sportmedische
geschiktheidscriteria. Eén belangrijk gegeven is dat het verboden is voor zwangere
dames om deel te nemen aan wedstrijden. Momenteel zijn er vanuit de medische wereld
geen criteria die specifiek voor het squash opgelegd worden als geschiktheidscriteria.
• Sportmedische keuring: het doel van een sportmedisch onderzoek is om het risico op
ziekte of een blessure tot een minimum te beperken. Het is belangrijk om niet aan overof onderscreening te doen. Binnen Squash Vlaanderen is er geen verplicht ingevoerde
sportmedische keuring. Voor de beloftevolle jongeren en de Vlaamse spelers die deel
uitmaken van de nationale selectie is medisch onderzoek sterk aangeraden. Deze
onderzoeken worden uitgevoerd door een sportarts.
• Preventieve gezondheidskeuring: binnen Squash Vlaanderen is er geen verplicht
ingevoerde preventieve gezondheidscontrole. Wij gaan ervan uit dat de behandelende
artsen hun patiënten informeren wanneer squash door hun patiënt beter niet beoefend
wordt. Squash Vlaanderen treedt op ‘als goede huisvader’ indien de gezondheid van één
van haar spelers in het gedrang komt.
• Leeftijdsgrenzen: ter bescherming van de jeugd zijn er enkele leeftijdsgrenzen opgelegd:
− Jongens kunnen bij de heren competitie spelen vanaf de leeftijd van 12 jaar.
− Meisjes kunnen bij de dames competitie spelen vanaf de leeftijd van 12 jaar.
− Beloftevolle jongeren (bepaald door Squash Vlaanderen) kunnen vanaf de leeftijd van
8 jaar deelnemen aan de competitie.
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− Jongens en meisjes kunnen deelnemen aan volwassentornooien vanaf de leeftijd van
12 jaar.
Antidopingbeleid
Squash Vlaanderen voert een preventief en reactief antidopingbeleid in lijn met het
antidopingdecreet en het decreet Gezond en Ethisch Sporten. Squash Vlaanderen streeft
een dopingvrije sport na en werkt daarbij nauw samen met NADO Vlaanderen. Wanneer
blijkt dat een speler door de dopingcommissie op één of ander product positief wordt
bevonden, zal Squash Vlaanderen ervoor zorgen dat alle disciplinaire maatregelen worden
nageleefd.
Het is de taak van Squash Vlaanderen om de naam van de sporter mee te delen aan de club.
Namen van sporters die betrapt worden op het nemen van verboden middelen mogen niet
op de website gepubliceerd worden.
In het beleid van Squash Vlaanderen wordt ingezet op de preventie en de bestrijding van
dopingpraktijken door de sporters en begeleiders informatie te bezorgen over:
• de manier waarop dopinggebruik de ethische waarden van de sport bedreigt en over de
gevolgen van doping voor de gezondheid van de sporter.
• de dopingcontroleprocedures, de rechten en verantwoordelijkheden van sporters, de
gevolgen van het schenden van de antidopingregelgeving, de lijst van verboden stoffen
en methoden, de TTN, de risico’s van het gebruik van voedingssupplementen.
b. Ethisch Sporten
Het sporten in overeenstemming met het geheel van positieve waarden en daarmee
verband houdende maatregelen, bepalingen en aanbevelingen die iedereen in acht moet
nemen met het oog op de bewaring en bevordering van de individuele of persoonlijke
integriteit (fysieke, psychische en seksuele), fair play en sociale integriteit (solidariteit,
diversiteit en inclusie).
Squash Vlaanderen hecht enorm veel belang aan fair
play en sensibiliseert haar leden en sporters om
onze sport op een positieve manier in de kijker te
plaatsen. Fair play betekent veel meer dan alleen
maar het respecteren van de regels. Het omvat ook
een sportieve ingesteldheid, een respectvolle
benadering van de tegenstander en scheidsrechter.
Het gaat dus niet enkel om een gedragswijze maar
ook om een denkwijze, een strijd tegen bedrieglijke
praktijken, tegen fysiek of verbaal geweld en
ongelijke kansen. De clubs en de vrijwilligers creëren
naast het sportieve element de mogelijkheid om
zich te engageren en bepaalde
verantwoordelijkheden in de gemeenschap op te
nemen. Fair play is een basisdoelstelling voor al
diegenen – organisaties, beleid en individuen – die
zich met sport en jeugdsport inlaten.
28

Squash Vlaanderen heeft een ethische commissie opgericht.
Ook op het vlak van trainers is het belangrijk om voor onze sportdiscipline het belang van
gezond en ethisch sporten te onderlijnen. Om optimaal te kunnen werken zijn volgende
zaken belangrijk:
• Communicatie: wanneer een speler slecht taalgebruik heeft op de court, zijn speler
bewust hindert of een slechte houding heeft ten opzichte van de referee moet een
trainer een open gesprek kunnen voeren met de speler.
• Kennis: kennis hebben van ethisch verantwoord sporten en ethisch verantwoord kunnen
begeleiden en handelen. Ook de kennis van grensoverschrijdend gedrag. Op dit vlak reikt
ICES (Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport) een aantal tools uit.
• Kunnen: positief coachen, pedagogische verantwoorde begeleiding, probleemoplossend
kunnen denken en kunnen leren omgaan met winst en verlies.
Om fair play bij onze beloftevolle spelers te blijven accentueren zijn ze verplicht om onze
‘code of conduct’ te ondertekenen. Hierin worden alle sancties omschreven indien een
speler de gedragscode schendt.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Grensoverschrijdend gedrag zijn handelingen van een groep of individu, die door een
persoon, die deze handelingen tegen zich gericht ziet, als vijandig, vernederend of als
intimiderend worden beschouwd.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van grensoverschrijdend gedrag of
seksuele toenadering die ervaren wordt als ongewenst en onplezierig. Dit kan gaan om
fysieke handelingen (handtastelijkheden, op schoot nemen,…), verbaal (seksueel getinte
opmerkingen, bedreigingen,…) of non-verbaal (knipogen, gluren,…) gedrag en digitaal
grensoverschrijdend gedrag (via social media).
Rond dit onderwerp volgt Squash Vlaanderen de richtlijnen van de Vlaamse Gemeenschap
en ICES. ICES biedt vorming aan voor sportbegeleiders en clubbestuurders, met telkens
andere accenten en concrete voorbeelden op maat. Wij informeren onze leden over deze
infomomenten en schenken continue aandacht op het vlak van preventie, vorming en
sensibilisering.
Integriteitsbeleid
Squash Vlaanderen heeft een aanspreekpersoon integriteit aangesteld (API). Bij deze API
kunnen jongeren, ouders, trainers en begeleiders terecht met een vraag, bezorgdheid of
melding rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. De API is iemand die discreet kan
handelen en onafhankelijk kan werken. De API luistert naar een verhaal of vraag van de
persoon in kwestie, vormt zich een beeld van de situatie en geeft vervolgens informatie en
advies, of verwijst door. Het is niet de taak van de API om zelf hulp te verlenen of op
onderzoek te gaan. Voor professionele ondersteuning, hulpverlening of melding, verwijst de
API door naar deskundigen (hulpverlening, politie, justitie,…).
Om aan kwalitatieve sportbeoefening te doen willen wij mee investeren in ethische normen
29

en waarden. Om deze kwaliteit te garanderen beschikken wij over onderstaand
handelingsprotocol. Het beschrijft de stappen die wij volgen bij vermoeden, ontdekking of
vaststelling van grensoverschrijdend gedrag.

Tuchtreglement
Squash Vlaanderen bezit een tuchtrechtelijk reglement specifiek voor grensoverschrijdend
gedrag. Dit is terug te vinden op onze website.
Sanctioneerbaar zijn:
• elke gedraging die de goede werking, de goede naam of de reputatie van de
sportorganisatie in het gedrang brengt.
• elke gedraging die strijdig is met de wetten, statuten, reglementen, gedragscodes en
waarden.
Gedragscodes
Een gedragscode is een document met richtlijnen waarmee de sportfederatie aan
verschillende doelgroepen wil tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd
wordt. De gedragscodes voor clubs, trainers/begeleiders en bestuurders zijn terug te vinden
op de website van Squash Vlaanderen.
De lichamelijke, psychische, sociale en seksuele integriteit van elk lid van de sportorganisatie
staat daarbij centraal. Overtredingen van de gedragscodes kunnen, op voorwaarde dat dit
wordt voorzien gesanctioneerd worden.
Omdat een goede gedragscode de eerste stap is om aangepast gedrag zoals pesten,
discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag of andere vormen van gebrek aan
respect te voorkomen heeft Squash Vlaanderen voor haar leden, bestuurders, trainers en
leden nationale ploegen gedragscodes opgesteld.
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Maatregelen integriteitsbeleid
Squash Vlaanderen voldoet aan de nieuwe maatregelen integriteitsbeleid. Squash
Vlaanderen blijft deze 7 maatregelen op jaarbasis evalueren, bijsturen, uitvoeren, opvolgen
en verder uitbouwen. Squash Vlaanderen blijft de aangeboden sportclubondersteuning
hieromtrent verbeteren en hier jaarlijks over rapporteren.
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3.2 Gegevensanalyse
De analyse van de gegevensverzameling voor dit beleidsplan is gebeurd door het
bestuursorgaan, het personeel, de commissies, de provinciale comités, de
centrumeigenaars, de clubs, de sporters en zelfevaluatie. De bedoeling van dit plan is om
alle stakeholders te informeren en te betrekken bij het realiseren van de opgenomen
doelstellingen erin.
3.2.1 Structuur van Squash Vlaanderen
De organigram (zie 3.1.2) maakt duidelijk dat er toch een groot aantal actoren gebonden zijn
aan de structuur van Squash Vlaanderen (zie 3.1.3). Desondanks zijn al deze
belanghebbenden goed op elkaar afgestemd en heeft Squash Vlaanderen een
gestructureerde en uniforme werking. Dit is onder andere ook te danken aan de sterk
onderbouwde interne reglementen die door Squash Vlaanderen worden vooropgesteld.
Uit zelfanalyse kan er enerzijds besloten worden dat er een sterke werking is van het
bestuursorgaan en de commissies. Dit zorgt voor een sterke visie. Anderzijds blijkt dat er
nood is aan optimalisatie van de werking van de provinciale comités. Er is geen voorzitter in
de regio Oost-Vlaanderen wat de besluitvorming binnen deze regio bemoeilijkt. De
provinciale comités krijgen niet alle clubs uit de regio geëngageerd om actief deel te nemen
aan vergaderingen.
a. Centrumeigenaar/clubs
Het aantal aangesloten clubs per provincie is in de loop van de jaren in dalende lijn (zie
3.1.3.f.). Wat opvalt uit de cijferanalyse is dat 10 van de 46 aangesloten clubs 1079 leden
aanbrengt of 108 gemiddeld. De overige 36 van de aangesloten clubs brengen 971 leden aan
of 27 gemiddeld. Squash Vlaanderen ziet het als een uitdaging om de kleinere clubs te
motiveren om meer leden aan te maken.
Uit zelfanalyse is bovendien gebleken dat er nog veel niet-aangesloten clubs zijn en we
hebben er behoefte aan om deze clubs ervan te overtuigen om lid te worden. Squash
Vlaanderen beoogt een gezonde samenwerking met de centrumeigenaars en de clubleiders.
Een comité van centrumeigenaars zou een meerwaarde betekenen voor Squash Vlaanderen.
Squash Vlaanderen gaat zich met een team naar de provincies begeven om met open vizier
te luisteren naar de noden van de centrumeigenaars/clubs en een uiteenzetting geven over
de visie van Squash Vlaanderen en de kant waar we met de centrumeigenaars/clubs op
willen.
b. Leden – speler
Het aantal leden daalt de laatste jaren (zie figuur 3.1.3.g). De sterkste daling is voornamelijk
terug te vinden in de provincie Antwerpen. Dit komt onder andere omdat het aantal clubs in
Antwerpen de laatste jaren ook afneemt. Binnen het ledenaantal per categorie zien we de
laatste jaren de grootste daling in het aantal competitiespelers (zie figuur 3.1.5.c).
Daarnaast stelt Squash Vlaanderen vast dat de “wekelijkse” recreatieve squasher niet altijd
lid is. Uit de analyse blijkt dat de afstand tussen de centrumeigenaar en de club in sommige
gevallen te groot is en hierdoor worden enkel de competitiespelers en de tornooispelers lid
gemaakt. De nood bestaat om ook de recreatieve squasher lid te maken van Squash
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Vlaanderen. In de vorige beleidsperiode hebben we samen gewerkt met Merits & Benefits.
Leden kregen kortingen bij bepaalde winkels en bedrijven. Dit bleek niet het gewenste
resultaat op te leveren.
Uit een enquête is gebleken dat een overkoepelend reservatiesysteem voor onze sport
onhaalbaar is. Squash is in vele centra slechts een klein onderdeel van het geheel. De meeste
centra bezitten al een reservatiesysteem voor het geheel en willen hun reservatiesysteem
niet opgeven. Sommige centra gaven aan dat ze het verplichte lidmaatschap willen
integreren in hun bestaande systeem.
Met het gebruik van de QR-codes hopen we dat we de recreanten rechtsreeks bereiken en
dat de spelers zich lid maken. Uit een enquête gedaan onder recreanten blijkt dat het
merendeel van de recreanten geen lid is. Bij een opsomming van wat het lidmaatschap
inhoudt, gaven 97% van de ondervraagden aan dat ze wel lid zouden worden moesten ze de
voordelen gekend hebben. Indien spelers zich registreren via de QR-code, maar zich geen lid
maken, zullen de spelers gecontacteerd worden zodat er persoonlijk contact is.
3.2.2 Sportaanbod van A-Z
a. Vrouwensquash
Uit de gegevensverzameling is duidelijk dat er steeds minder vrouwelijke leden zijn.
Bovendien neemt de deelname van dames aan competitie en tornooien af. Het wordt voor
vrouwelijke squashers met kinderen steeds moeilijker om zich op sportief vlak te engageren.
Weekends en avonden worden ingevuld voor en door het gezin. Aangezien het aandeel
vrouwelijke squashers (16%) onder het aandeel vrouwelijke sporters in Vlaanderen (41%) ligt
(Kennisplatform, sportparticipatie 2018) is er bij Squash Vlaanderen nood om in te zetten op
vrouwensquash met verschillende initiatieven. Na de COVID-periode wordt dit een extra
moeilijke uitdaging, want het is nu reeds duidelijk dat onze damesploegen het verschrikkelijk
moeilijk hebben. Uit een bevraging onder de damesploegen, geven een aantal ploegen reeds
aan niet in te schrijven wegens een gebrek aan speelsters. Squash Vlaanderen biedt
ondersteuning aan de clubs en helpt hen zoeken naar ‘vrije’ speelsters.
b. Bedrijfssport
Squash heeft volgens onderzoek grote voordelen voor de gezondheid. Squash is niet alleen
fysiek een fantastische sport, het wordt ook vaak het fysieke schaken genoemd. Je moet
tactisch spelen terwijl je ondertussen probeert om een stap voor op je tegenstander te
blijven en te reageren op de ballen die op je af komen. En dat allemaal op hetzelfde
moment! Beslissingen moeten worden gemaakt in fracties van seconden, en dit verhoogt de
concentratie, het kortetermijngeheugen en het besluitvormend vermogen. Al deze mentale
oefeningen houden de hersenen jong.
Bedrijven hebben baat bij gezonde werknemers en squash biedt dus een
gezondheidsvoordeel, zowel op fysiek als mentaal vlak. Vier op tien werknemers doen hun
job zittend. Bedrijfssport neemt toe aan belang voor de werknemers.
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3.2.3 Kadervorming
a. Gediplomeerde trainers en referees
Binnen Squash Vlaanderen zijn er weinig gediplomeerde referees die we kunnen inzetten op
tornooien en kampioenschappen. De commissie referee heeft er nood aan om deze groep
opnieuw uit te breiden en te motiveren.
Ondanks de promotie voor de initiatorcursus in 2020 werd het minimum aantal deelnemers
niet behaald en werd deze geannuleerd. Deze inspanningsverbintenis van de vorige
beleidsperiode werd niet behaald. Ook het organiseren van een Trainer B cursus is een
moeizame proces die heel veel tijd en expertise vraagt. Het is een enorme stap om van Initiator
naar Trainer B te gaan qua tijdsbesteding en omvang van de cursus. Bovendien willen wij eerst
en vooral meer initiators aantrekken zodat het aantal gemiddelde trainers per club omhoog
gaat, aangezien hier nood aan is. Daarom willen wij als niet topsportfederatie ons dan ook
blijven focussen op het vormen van initiators die aan de basis kunnen werken. We volgen de
vernieuwingen (Brede Pedagogische Basisopleiding) van het opleidingsaanbod van de Vlaamse
Trainersschool op. De mogelijkheden hieromtrent worden besproken met de denkcel. Squash
Vlaanderen gaat ook de mogelijkheden na om een instructeur B te organiseren. Hopelijk wordt
deze stap niet als onoverbrugbaar aanzien.
3.2.4 Promotie
Het aanleveren van affiches wordt nog steeds geapprecieerd door de clubs.
Het Merits & Benefits verhaal om spelers via verschillende voordelen te overhalen om lid te
worden van Squash Vlaanderen was geen blijvend succes. De return naar de clubs en de
steun voor de provincie werd positief bevonden. Squash Vlaanderen gaat werken met de
stickers met QR-codes om de recreanten rechtstreeks te bereiken. Er blijft een return aan de
centra, clubs en provincies.
De aankoop van een camera voor livestream werd warm onthaald in de squashwereld.
Wedstrijden tijdens kampioenschappen worden gestreamd en kunnen hierdoor op afstand
gevolgd worden. Dit zorgt ook voor een goede visibiliteit van partners.
Het blijft moeilijk voor Squash Vlaanderen om de geschreven pers en TV te overhalen om
artikels en reportages te maken over onze mooie sport. Door de sterke internationale
resultaten van de zusjes Gilis hebben we de laatste 2 jaar betere contacten opgebouwd met
Sporza. Nele deed ook mee aan de container cup wat een mooie promotie was voor onze
sport.
Squash Vlaanderen zet meer dan ooit in op marketing om zo een betere visibiliteit van onze
sport te creëren.
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3.2.5 Informatie en begeleiding
Uit onderzoek blijft dat liefst 89% van de Belgische bevolking internet gebruikt en 65% actief
is op sociale media. Ook beschikt meer dan ¾ van de Belgen over een mobiele telefoon en
zijn de meeste daarvan smartphone gebruikers. Squash Vlaanderen informeert haar leden
via telefoon, e-mail, website, nieuwsbrief en sociale media. Het is een constante taak van
Squash Vlaanderen om de website aantrekkelijk te maken naast de verplichte informatie. De
website werd tijdens de COVID-periode volledig onder handen genomen en
gemoderniseerd.
Sinds de vorige beleidsperiode wordt er gewerkt met een online ledenbestand waarin de
clubs zelf hun leden kunnen beheren. Dit wordt ervaren als een handige tool.
Squash Vlaanderen biedt op een uniforme en gedigitaliseerde manier ondersteuning aan de
clubs. De tornooien en competities worden geregeld via een softwareprogramma. Bij de
clubs is er behoefte om de administratieve zaken zoveel mogelijk te automatiseren en te
digitaliseren.
3.2.6 Goed bestuur
Op de harde indicatoren zet Squash Vlaanderen reeds veel in en dit willen we zo behouden.
Sinds 2019 worden aan alle punten van transparantie, democratie en interne
verantwoording voldaan met uitzondering van: Squash Vlaanderen rapporteert niet in het
jaarverslag over de remuneratie van de leden van het bestuursorgaan, Squash Vlaanderen
wijkt bewust af van het quorum voor de algemene vergadering, Squash Vlaanderen heeft
niet jaarlijks haar eigen samenstelling en werking geëvalueerd. In de komende
beleidsperiode wil het bestuursorgaan haar eigen samenstelling en werking tweejaarlijks
evalueren. We blijven voldoen aan de criteria van goed bestuur, rekening houdend met de
tips van Sport Vlaanderen.
De zachte indicatoren en de bijhorende streefdoelen die beoogd werden in de
beleidsperiode 2017-2020 werden allemaal behaald. In de beleidsperiode 2021-2024 zal
Squash Vlaanderen de inspanningsverbintenissen voor deze indicatoren herbekijken en de
inspanningsverbintenis voor nieuwe indicatoren bepalen naargelang de noden.
De gekozen zachte indicatoren voor de beleidsperiode 2021-2024 worden besproken en
goedgekeurd tijdens het Bestuursorgaan van 24 november 2020.
3.2.7 Gezond en Ethisch Sporten
Zoals bij de gegevensverzameling vermeld, hecht Squash Vlaanderen enorm veel belang aan
fair play. Zowel op vlak van gedragswijze als op de wijze van denken. Squash Vlaanderen ziet
de behoefte aan fair play in de sport dan ook aan als een basisbehoefte en wil hier verder op
inzetten.
Naar aanleiding van de recente studie over grensoverschrijdend gedrag aan Thomas More
en de gegevensverzameling wil Squash Vlaanderen zijn beleid hierrond versterken. De
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behoefte om een aanspreekpersoon integriteit te hebben, stijgt. Daarnaast willen we niet
enkel inspelen op de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag, maar ook op de preventie
ervan. Er is nood aan een duidelijk en scherp afgelijnde gedragscode voor spelers, ouders,
trainers, bestuurders en sportclubs. Squash Vlaanderen blijft de komende jaren inzetten op
de maatregelen integriteit vanuit Sport Vlaanderen. Onze ondersteuning voor aangesloten
sportclubs moet jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd worden om een zo sterk mogelijke
ondersteuning te kunnen aanbieden.
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3.3 SWOT

STERKTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZWAKTE
•
•

Sportieve omkadering
(kwantitatief/kwalitatief)
Ethiek en fair play
Succesvolle topsportresultaten
Softwareprogramma’s voor
competitie en tornooien
Automatiseren/digitaliseren
administratie (vb. ledenbeheer)
Uniforme werking
Gestructureerde werking
Vlaams Squashcentrum
Interne reglementen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KANSEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen Olympische sport
Grote afhankelijkheid van subsidies
Sport Vlaanderen
Tekort aan financiële middelen voor
topsport
Aantal vrouwelijke leden
Aantal gediplomeerde trainers
Aantal gediplomeerde referees
Deelname aan initiatorcursus
Trainer B-cursus
Gemotiveerde vrijwilligers
Samenwerking met sportdiensten
en scholen
Geen dynamische uitstraling
Individuele ledenaanmaak
Gemiddeld lange afstanden tussen
de clubs (fileleed)
Werking provinciale comités
Samenwerking met de clubs en
commerciële centra
Dalend ledenaantal

BEDREIGINGEN
•
•
•
•
•

Toenemende belangstelling media
Gebruik social media
Aantrekkelijker maken van website
Samenwerking met bedrijven
Squash 57
Ledenvoordeel
Geschreven pers
Kleine en niet-aangesloten clubs

•
•
•
•
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Tekort aan financiële middelen
Jeugdbeleid in de clubs
Dalend jeugdsportmiddelen
Verdwijnen van centra
Afstand tussen centrumeigenaar en
squashclub
Relatie met centrumeigenaars
Squashinfrastructuur die in handen
is van privéeigenaars
Sponsoring en marketing
Squash wordt niet opgenomen in de
lerarenopleiding

3.4 Beleidsuitdagingen
Rekening houdend met een dalend aantal leden en de huidige sportbeleving van de Vlaming
die gekenmerkt wordt door een individualiseringstrend en het nastreven van een gezonde
en actieve levensstijl moet Squash Vlaanderen naast het bestaande clubaanbod investeren
in een aanbod waarbij we ook de sporter in los verband kunnen bereiken. Dit zorgt ervoor
dat onze bekendheid ruimer wordt.
In de beleidsperiode 2021-2024 wil Squash Vlaanderen de ontwikkeling van de squashsport
doorzetten, een bijzondere aandacht besteden aan clubondersteuning en de kwalitatieve
omkadering van de leden binnen de club.
De beleidsuitdagingen van Squash Vlaanderen zijn:
• Het opstellen van een financieel plan om binnen 4 jaar een gezonde federatie te zijn.
• Het verbeteren van onze interne reglementen om een duidelijk beleid te voeren.
• Het leveren van inspanningen om een marketing- en communicatieplan op te maken.
• Het uitwerken van een plan om de samenwerking met de clubs en squashcentra te
verbeteren en actiever met hen samenwerken.
• Het nagaan hoe we kunnen samenwerken met partners om de zichtbaarheid van onze
sport te verbeteren.
• Het leveren van inspanningen om een betere verstandhouding te hebben met de clubs
en hen te laten weten waar we mee bezig zijn.
• Het uitwerken van een plan om gemotiveerde mensen te contacteren en warm te maken
hun steentje bij te dragen binnen de federatie bij activiteiten en bestuurlijke functies.
• Het uitwerken van een plan om onze instroom in onze clubs te vergroten.
• Het opstellen en uitwerken van een plan om bedrijfssport en squash met elkaar te
verbinden.
• Het leveren van inspanningen om duurzame relaties op te bouwen met meerdere
verschillende sponsors.
Squash Vlaanderen gaat samenwerken met Moving Rocks om een plan uit te werken om ons
ledenaantal te verhogen. Het doel is om een verhaal te maken waardoor het voor
recreanten interessant is om aan te sluiten bij Squash Vlaanderen.
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4 Strategische en operationele doelstellingen basisopdrachten
SD 1
OD 1.1
OD 1.2
OD 1.3
OD 1.4
OD 1.5

Tegen eind 2024 neemt het ledenaantal van Squash Vlaanderen toe met 15%.
Squash Vlaanderen beoogt het behoud van de aangesloten clubs.
Squash Vlaanderen beoogt een stijging van 10% van het aantal recreatieve squashers.
Squash Vlaanderen heeft als doel de niet-aangesloten clubs aan te moedigen om lid te worden.
Squash Vlaanderen beoogt een stijging van 2% aan vrouwelijke leden.
Squash Vlaanderen biedt bedrijfssport aan in het Vlaams Squashcentrum met als doel het
ledenaantal te verhogen.
Indicator: analyse cijfergegevens van de aangesloten clubs, het aantal leden en het aantal
vrouwelijke squashers

SD 2
OD 2.1
OD 2.2
OD 2.3
OD 2.4
OD 2.5

Tegen eind 2024 zal meer dan 75% van de clubs en de spelers tevreden zijn over de
dienstverlening van Squash Vlaanderen.
Organisatie van de competitie, tornooien en kampioenschappen.
Webinar over het ledenbeheer.
De return aan de clubs voor de aanmaak van nieuwe leden.
Infovergadering met de centrumeigenaars/clubbestuurders over call to action.
Oprichten recreantencommissie
Indicator: de tevredenheidsenquête

SD 3
OD 3.1
OD 3.2
OD 3.3
OD 3.4
OD 3.5
OD 3.6

Tegen eind 2024 willen we zowel het aantal gediplomeerde trainers als de referees in de clubs
met 20% verhogen.
Squash Vlaanderen organiseert minstens 2 opleidingen initiator.
Squash Vlaanderen organiseert minstens éénmaal een internationale clinic voor referees.
Squash Vlaanderen organiseert jaarlijks een refereecursus level 2.
Squash Vlaanderen wil dat de leden tevreden zijn over het aanbod op vlak van kadervorming.
Squash Vlaanderen organiseert jaarlijks een clinic of bijscholing voor trainers.
Squash Vlaanderen werkt aan een cursus instructeur B.
Indicator: analyse cijfergegevens van de Vlaamse Trainersschool, het aantal referees en de
tevredenheidsenquête

SD 4
OD 4.1
OD 4.2

Tegen eind 2024 zijn 80% van de clubs tevreden over de communicatiemiddelen van Squash
Vlaanderen.
Squash Vlaanderen wil haar website en social media aantrekkelijker maken voor haar leden.
Squash Vlaanderen beoogt het verkleinen van de kloof met de centrumeigenaars.
Indicator: de statistieken van de website en social media
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SD 5
OD 5.1
OD 5.2

In het kader van Goed Bestuur wil Squash Vlaanderen haar inspanningen bestendigen.
Squash Vlaanderen gaat voor behoud van de score op de harde indicatoren.
Squash Vlaanderen bepaalt de inspanningsverbintenissen van de zachte indicatoren
− 2021 – Indicator 1: De organisatie publiceert een jaarverslag. Inzetten op niveau 2.
− 2022 – Indicator 4: De organisatie heeft gelimiteerde ambtstermijnen. Inzetten op 4.
− 2023 – Indicator 5: De organisatie heeft een gedifferentieerd, evenwichtig en competent
bestuursorgaan. Inzetten op 2.
− 2024 – Indicator 6: De organisatie betrekt interne belanghebbenden in haar beleid.
Inzetten op 3.

Indicator: resultaat Sport Vlaanderen en subsidies
SD 6
OD 6.1
OD 6.2
OD 6.3

In het kader van Gezond en Ethisch Sporten wil Squash Vlaanderen voldoen aan de normen
opgelegd in het GES-decreet.
Squash Vlaanderen wil dat 80% van haar clubs een aanspreekpersoon integriteit heeft.
Squash Vlaanderen geeft een verhoogde aandacht aan fairplay.
Squash Vlaanderen geeft een verhoogde aandacht aan gedragscodes.
Indicator: inschrijvingsformulier club
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5 Beleidsfocus Jeugdsport
5.1 Gegevensverzameling
Jeugd is de toekomst, dat hoor je overal. Niets is minder waar. Het is de blijvende taak van
Squash Vlaanderen om jeugdsport te promoten. Nieuwe jeugdspelers zijn nodig als basis
voor het volledige beleid van Squash Vlaanderen. We merken dat squash meer bekendheid
moet krijgen bij de jeugd. Heel wat kinderen kennen onze sport niet. Daarnaast merken we
ook dat een aantal clubs en/of centrumeigenaars met vragen zitten en niet altijd overtuigd
zijn om te investeren in jeugdsport.
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Om de clubs te helpen een kwaliteitsvol aanbod voor jongeren uit te werken, biedt Squash
Vlaanderen met een nieuw jeugdsportproject ondersteuning voor de noden en behoeften
van de federatie en de sportclubs. Het jeugdsportproject kadert zich binnen een ruimere
jeugdwerking van Squash Vlaanderen die tot doel heeft kinderen en jongeren in
kwaliteitsvolle omstandigheden te laten sporten. Naast het aanbieden van minisquash,
jeugdtrainingen en stages, jeugdtornooien voor alle niveaus, opmaak van een jeugdranking
bekommert Squash Vlaanderen zich om het jeugdsportproject, ‘Zet jeugdsquash op 1’. Zo
krijgen de clubs die instappen in het project elk jaar financiële ondersteuning en andere
voordelen om de jeugdwerking te verbeteren. Ook op promotioneel of logistiek vlak wordt,
indien nodig, geholpen.
Om in te stappen in het jeugdsportproject moeten de clubs aan de verplichte criteria van het
kwaliteitslabel ‘Erkende jeugdsquashclub’ voldoen. Daarnaast moeten ze ook voldoen aan
een aantal optionele criteria waarvoor zij telkens punten bekomen. De optionele criteria
worden onderverdeeld in 5 thema’s waarop het nieuwe jeugdsportproject is opgebouwd:
jeugdwerking, clubaanbod, promotie, vorming en ethiek en diversiteit. In het jeugdsport
reglement kan je uitgebreid de normen terug vinden.
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Squash Vlaanderen heeft zowel de jeugdsportverantwoordelijke als alle clubs bevraagt i.v.m.
het jeugdsportproject.
Er werd gepolst naar het waarom de clubs al dan niet meedoen aan het project, wat ze goed en
minder goed vinden aan het project, hun tevredenheid over de financiële return en hun
interesse in een bezoek van Squash Vlaanderen.
Waarom doen clubs mee aan het jeugdsportproject?
• Goed initiatief om nieuwe jeugdleden aan te trekken
• Promotie voor club
• Financiële steun voor club
• Goed om jeugdwerking op te starten
Waarom doen clubs niet mee aan het jeugdsportproject?
• Geen jeugdleden in de club
• Te veel administratief werk
• Geen interesse om jeugdwerking op te starten
• Niet de juiste persoon in de club om dit op zich te nemen
• Niet voldoende op de hoogte van het project
• Geen lesgever in de club
Wat vinden de clubs goed aan het jeugdsportproject?
• Door de subsidies is er meer ruimte om een goede jeugdwerking binnen de club op te
starten.
• De mogelijkheid om activiteiten te organiseren voor de jeugd binnen de club.
• Het leveren van promotiemateriaal.
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Wat vinden de clubs minder goed aan het jeugdsportproject?
• Redelijk ingewikkeld puntensysteem.
• Het project levert niet het aantal gewenste jeugdleden.
• De aantrekkelijkheid van de affiches.
Zijn de deelnemende clubs tevreden over de financiële return?
• 77% JA
• 23% NEEN
Hebben de niet-deelnemende clubs interesse in een bezoek van Squash Vlaanderen?
• 50% JA
• 50% NEEN
De algemene bevindingen omtrent het jeugdsportproject blijven positief. Men is tevreden
met de financiële return, maar toch moet de club heel wat zelf investeren, wat niet altijd
evident is. De meningen bij de clubs zijn verdeeld wat betreft het succes van het aanwerven
van jeugdleden. De meeste clubs werven nieuwe leden aan maar andere clubs gebruiken deze
activiteiten eerder om hun jonge jeugdspelers te behouden.
Squash Vlaanderen bekijkt samen met de jeugdclubs welke acties wij kunnen ondernemen
richting jeugdsport en begeleidt hen bij het opmaken van een opleidingsplan jeugd.
Voor de doelgroep kansarmen blijven we activiteiten aanbieden, maar hier komt weinig tot
geen respons op.
We zien dat het aantal begeleidingsuren van jeugd op tornooien belangrijk blijft. Spelers
hebben nood aan steun en technische ondersteuning tijdens een tornooi. Coaches geven aan
dat dit de leercurve van de spelers versterkt en hun tevredenheid verhoogt.

5.2 Gegevensanalyse
Squash Vlaanderen wil de clubs bijstaan met hun vragen en heeft hiervoor een plan
jeugdopleiding. Door de krachten te bundelen en samen te werken willen we komen tot
meer clubs die jeugdopleidingen aanbieden.
Alle gegevens rond het jeugdsportproject werden ook geanalyseerd in een onderzoek vanuit
VUB. Deze bevindingen werden gebundeld in een logische map per federatie. Deze logische
map werd besproken in een online meeting samen de onderzoekers van VUB en enkele
andere federaties.
Ondanks de vele inspanningen die de clubs doen om promotie te maken voor het
jeugdsportproject hebben niet alle activiteiten een positieve return voor de geleverde
inspanning. Schoolsport is al enkele jaren opgenomen in het jeugdsportproject, maar de
clubs geven aan dat het moeilijk is om scholen naar de club te krijgen. Ze komen niet op
regelmatige basis naar een squashclub voor de lessen lichamelijke opvoeding, aangezien niet
elke school een squashcentrum in de buurt heeft. De verplaatsingen en de courts zijn te
duur voor wekelijkse sportactiviteiten en de clubs hebben te weinig accommodatie om
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squash aan te bieden. Voor de centra die een school in de buurt hebben, lijkt dit wel te
werken. Squash Vlaanderen ziet schoolsport niet langer meer als een beleidsuitdaging. Dit
initiatief moet verder uitgewerkt worden op lokaal niveau.
Naast het aantrekken van nieuwe jeugdleden, is het even belangrijk om de huidige jeugdleden
te behouden. Daarom is er nood aan het verhogen van de kwaliteit van de jeugdwerking in de
clubs om de drop-out tegen te gaan.
Ondanks de jeugdleden in het algemeen in een dalende trend zitten, merken we op dat het
% van het aantal jeugdleden in stijgende lijn is. Hierdoor concluderen we dat het
jeugdsportproject een positief effect heeft op het behoud van jeugdleden.

5.3 Strategische en operationele doelstellingen
SD 7
OD 7.1
OD 7.2

Tegen eind 2024 neemt het aantal jeugdleden van Squash Vlaanderen toe met 10%.
Via subsidies aan de clubs de kwaliteit inzake jeugdbeleid van de clubs verhogen met als resultaat
de verhoging van het aantal jeugdleden.
Squash Vlaanderen wil dat de clubs die subsidies krijgen uit het jeugdsportfonds tevreden zijn
over de samenwerking met Squash Vlaanderen met betrekking tot het jeugdsportproject.
Indicator: analyse cijfergegevens jeugdleden en de tevredenheidsenquête.

5.4 Jeugdsportreglement 2021-2024
Op basis van de verzamelde gegevens, zowel uit de zelfanalyse als uit de bevraging zal het
volledige jeugdsportreglement vernieuwd worden. Hierbij zal er rekening gehouden worden
met de doelstelling: stijging van het aantal jeugdleden. Er zal dus meer gewerkt worden rond
criteria en activiteiten die specifiek bedoeld zijn op de instroom en het behoud van
jeugdleden.
Daarnaast gaan we activiteiten die amper aangevraagd worden en activiteiten waarvoor
geen doelgroep is, schrappen en vervangen. Het gaat hier bijvoorbeeld over de huidige
activiteiten rond kansarmen en diversiteit. Hiervoor komen initiatieven in de plaats waarvan
Squash Vlaanderen verwacht dat deze wel het gewenste aantal jeugdleden oplevert. Deze
nieuwe activiteiten worden niet zomaar verzonnen, maar zijn onder andere gebaseerd op
het overkoepelend onderzoek naar alle jeugdsportprojecten in Vlaanderen (Logische map
jeugdsportproject, VUB). Deze nieuwe activiteiten moeten opgenomen worden in het
jeugdsportreglement en hiervoor moet een draaiboek uitgewerkt worden.
Als laatste blijkt uit de analyse dat we niet enkel moeten inzetten op kwantitatieve
activiteiten, maar ook op activiteiten om de kwaliteit van het jeugdsportproject te
behouden. Ook hiervoor zullen nieuwe activiteiten toegevoegd worden aan het reglement.
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6 Beleidsfocus Innovatie
6.1 Gegevensverzameling
Squash 57 is een innovatief project van Squash Vlaanderen. Het is een sport die wordt gespeeld
op een normale squashcourt met aangepaste spelregels. Je speelt met een Squash 57-racket en
een Squash 57-bal. Het racket is ongeveer 20% korter dan een normaal squashracket. De
Squash 57-bal is groter dan een squashbal en botst ook harder. Het wordt aanzien als:
makkelijk aan te leren, sociaal, plezier voor het hele gezin, voor verschillende niveaus, minder
belastend voor de gewrichten en een geweldige work-out. Squash Vlaanderen wil je door het
organiseren van clinics en tornooien helpen deze nieuwe sport te ontdekken.
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Squash 57 is toegankelijk voor alle niveaus en alle leeftijden. Voor beginners en kinderen is
het gemakkelijk aan te leren en de focus ligt voor hen meer op fun en het sociale aspect in
plaats van techniek. Voor vrouwen is het een geweldige work-out zonder dat het fysiek te
zwaar is. Zij kunnen het in de deze sport ook opnemen tegen de mannen. Voor oudere
spelers is het minder belastend voor de gewrichten. Ook voor spelers die vroeger squash of
een andere racketsport gespeeld hebben, maar voor wie die sporten te veeleisend werden is
Squash 57 een geweldige optie. Kortom plezier voor het hele gezin!
Het totaal aantal leden is de laatste jaren in dalende lijn. De leden worden onderverdeeld in
competitiespelers, tornooispelers en recreanten. Terwijl de recreanten altijd de grootste
groep binnen de aangesloten leden ten opzichte van de competitiespelers vormde, wordt
deze verhouding de laatste jaren steeds kleiner (zie 3.1.5. c, Competitie, p. 16). Daarnaast
daalt het aantal vrouwelijke squashers in clubverband jaarlijks (zie 3.1.5. e, Vrouwensquash,
p. 17). Tot slot blijft het aantal aangesloten leden stijgen tot een leeftijd van 45 jaar. Vanaf
een leeftijd van +45 zien we een rechtlijnige daling in het aantal leden met toenemende
leeftijd.
In de beleidsperiode van 2017-2020 zijn alle aangesloten clubs jaarlijks bezocht. De
bezettingsgraad van de courts is een veelvoorkomende opmerking tijdens deze
clubbezoeken. In sommige clubs ligt de bezettingsgraad in de avonden hoog, maar dit is niet
het geval voor alle clubs. Clubs geven aan dat de bezettingsgraad overdag te laag is en de
meeste clubs willen ook de bezettingsgraad in de avond laten stijgen. Om hier een
kwantitatief gegeven van te maken moet er de komende beleidsperiode een meting gedaan
worden van de leegstaande courts.
In 2019 hebben we dit project aangevraagd en werd het door Sport Vlaanderen
gesubsidieerd. In 2020 zijn we gestart met aanmaken van promotionele drukwerken, het
bestellen van het nodige sportmateriaal en de verdeling van het materiaal aan aangesloten
clubs. Omwille van COVID-19 loopt het project vertraging op: geplande clinics worden hervat
in september 2021.

6.2 Gegevensanalyse
Squash Vlaanderen heeft nood aan het behoud van het aantal competitiespelers, een ruimer
aanbod voor recreanten en een samenwerking met de centrumeigenaars voor een zo ruim
mogelijk doelpubliek naar het squashcentrum te loodsen.
Uit de gegevensanalyse is duidelijk dat er in het algemeen nood is aan een stijging in het aantal
leden. Specifiek is er nood aan een uitbreiding van het aanbod voor recreanten zodat we deze
groep van leden terug in stijgende lijn krijgen. Bovendien volgt uit de gegevensanalyse dat er
extra ingezet moet worden op een aantal specifieke doelgroepen zoals: vrouwen, 45+’ers en
ex-leden waarvoor squash te veeleisend was geworden.
Uit de clubbezoeken en de rechtstreekse bevragingen is gebleken dat de centrumeigenaar
streeft naar een maximale bezetting van de courts overdag en in de avonden. In Engeland
kent Squash 57 een enorm succes. Overdag zijn de courts daar bezet door heren en dames op
leeftijd. Bij ons staan in vele centra de courts overdag leeg. Door Squash 57 te introduceren,
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hopen we de bezettingsgraad te verhogen. Hierdoor trachten we dan ook te voorkomen dat
squashcourts afgebroken worden of vervangen worden door fitnessruimtes. Bovendien hebben
een aantal centrumeigenaars schrik om spelers te verliezen aan padel. Als ze zelf als club geen
padel aanbieden, bestaat de kans dat de club leden gaat verliezen. Squash 57 is een goed
alternatief.
Met Squash 57 spelen wij in op al deze noden. Squash Vlaanderen wil door het ontwikkelen van
deze innovatieve spelvorm, het organiseren van clinics en tornooien, het promoten van deze
nieuwe sport, Squash 57 in Vlaanderen uitrollen naar de Vlaamse squashclubs, de
centrumeigenaars en de recreatieve squashspelers.

6.3 Strategische en operationele doelstellingen
SD 9
OD 9.1
OD 9.2

In het kader van het innovatief project Squash 57 willen we een ruimer aanbod aanbieden aan
de leden.
Door het introduceren van Squash 57 wil Squash Vlaanderen 5% extra leden die voortvloeien uit
dit innovatief project.
Squash Vlaanderen beoogt een verhoging van de bezettingsgraad van de courts.
Indicator: aantal leden, bezettingsgraad courts
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7 Beleidsfocus Topsport
7.1 Gegevensverzameling
Squash Vlaanderen doet aan talentdetectie en talentontwikkeling/topsport.
Via jeugdtornooien voor beginnende en gevorderde jeugd doet Squash Vlaanderen aan
talentdetectie. Aan het begin van het seizoen organiseren we een juniorselectiedag. De
resultaten van de geselecteerden worden besproken en opgevolgd.
Voor gevorderde jeugd bestaat het RTC-programma. RTC staat voor Regionale
Trainingscentra. Deze trainingen worden door gediplomeerde trainers in elke provincie
uniform gegeven. Squash Vlaanderen coördineert de trainingen en zorgt voor de begeleiding
van de RTC-coaches. We organiseren trainingen en stages (40u) binnen dit project. Deze
trainingen richt zich op spelers die boven clubniveau uitsteken, maar nog niet helemaal klaar
zijn voor een nationale selectie. Vanuit deze doelgroep hopen we spelers te vinden om de
sprong te maken naar de nationale selectie.
Onze beste atleten en opkomende jeugdspelers gaan naar tornooien van het Europees
Juniorcircuit. Squash Vlaanderen voorziet voor 4 tornooien een eventcoach. Een aantal
beloftevolle jongeren krijgen van Squash Vlaanderen een budget ter beschikking als
ondersteuning voor hun internationale carrière.
Jaarlijks trachten we deel te nemen aan de verschillende Europese kampioenschappen
(U15/U17, U19 en dames en heren). Squash Belgium organiseert nationale trainingen als
voorbereiding op deze kampioenschappen.
Squash Vlaanderen staat in voor de organisatie van internationale evenementen. Jaarlijks
staat de Belgian Junior Open of de Belgian Masters Open op het programma.
Wij hebben ook 4 elitespelers. Voor 3 professionele atleten ontvangen wij van Sport
Vlaanderen steun voor hun voorbereidingen en internationale wedstrijden.
Met Nele en Tinne Gilis hebben we bij de vrouwen 2 speelsters in de top 20 van de wereld.
Zij maakten deel uit van de nationale damesploeg die in 2018 en 2019 brons behaalden op
het Europees Team kampioenschap. Ook individueel behaalden ze mooie resultaten. Zo
werd Nele in 2019 Europees kampioen.
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De commissie topsport wil ervoor zorgen dat de meest getalenteerde sporters in Vlaanderen
zich in optimale condities kunnen ontwikkelen tot spelers die in staat zijn te presteren op
Europese en Wereldkampioenschappen.
De commissie topsport heeft het volgende takenpakket:
• Assimilatie van de buitenlandse spelers in de competitie.
• Bepalen van het programma voor de betere spelers in de verschillende
leeftijdscategorieën m.b.t. de selectie van de nationale ploegen.
• Opvolgen van het programma en resultaten van beloftevolle jongeren en elitespelers.
• Begeleiden van de atleten zowel op sportief als administratief vlak.
• Organiseren van trainingen.
• Organiseren van tornooien van ESF-circuit.
Squash Vlaanderen beoogt een volwaardige werking als federatie. Ze heeft aandacht voor
alle spelers. De top van de piramide wordt gevormd door onze elitespelers, beloftevolle
jongeren, nationale jeugd- en seniorploegen en deelnemers aan internationale tornooien,
Europese kampioenschappen en Wereldkampioenschappen.

50

7.2 Gegevensanalyse
Aangezien we niet meer weerhouden zijn als topsportfederatie heeft Squash Vlaanderen
zich op financieel vlak moeten inspannen om alle activiteiten te realiseren. Dit is niet
eenvoudig, maar wij zijn van oordeel dat we onze betere atleten deze kansen met
beperktere middelen moeten geven. Wij zijn erin geslaagd om met de beperkte middelen
mooie resultaten neer te zetten.
Voor aan aantal beloftevolle jongeren stelt Squash Vlaanderen een klein budget ter
beschikking als ondersteuning voor hun internationale carrière. Onze elitesporters kunnen
rekenen op de jaarlijkse steun van Sport Vlaanderen voor de uitbouw van hun professionele
carrière, waarvoor onze dank.
3 van de 4 elitespelers maakten vroeger deel uit van het eliteprogramma waarvoor er
subsidies werden ontvangen tot 2013. Het is duidelijk dat het ontwikkelingsprogramma
heeft bijgedragen tot hun huidige prestaties.
Een gebrek aan financiële middelen vermindert de mogelijkheid ons kandidaat te stellen om
grotere evenementen te organiseren (Europese- en Wereldkampioenschappen).

7.3 Topsportambitie voor de periode 2021-2024
Squash Vlaanderen heeft een ambitieus plan en hoopt hiervoor de steun van Sport
Vlaanderen te krijgen, zodat we zowel bij de jeugd als bij de volwassen kunnen scoren op
internationaal vlak.
We hopen dat de huidige generatie elitesporters en beloftevolle jongeren de komende
beleidsperiode blijven vooruitgang en resultaten boeken.
Hiervoor ontwikkelen wij een tweevoudig programma:
• Ontwikkelingsprogramma: men zou dit kunnen verwoorden als nationale trainingen voor
de Vlaamse spelers. Het programma wordt individueel aangepast. De Vlaamse spelers
krijgen trainingen en de nodige individuele begeleiding om zich als topsporter te kunnen
ontwikkelen en handhaven. Onder begeleiding van de nationale coach Stefan Casteleyn
zal worden deelgenomen aan internationale tornooien die door Squash Vlaanderen
worden uitgekozen. Voor de sporttechnische en sportwetenschappelijke omkadering
verkiest Squash Vlaanderen om te werken zoals in de periode toen we als
topsportfederatie erkend waren.
• Prestatieprogramma: dit plan is om onze elitesporters te ondersteunen bij de uitbouw
van hun internationale carrière.
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7.4 Strategische en operationele doelstellingen
SD 8
OD 8.1
OD 8.2

In het kader van topsport wil Squash Vlaanderen haar eliteprogramma uitbreiden.
Squash Vlaanderen biedt een ontwikkelingsprogramma aan om beloftevolle jongeren internationaal
te laten groeien.
Via de subsidies van topsport het niveau van onze elitesporters verhogen.
Indicator: resultaten beloftevolle jongeren en elitesporters en steun topsport
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8 Evaluatie
Op het einde van de beleidsperiode zal er een evaluatie plaats vinden. We gaan dan na of de
beoogde acties werden uitgevoerd, of alles vlot verlopen is, of de doelstellingen bereikt
zijn,… Aan de hand van de evaluatie kunnen we onze doelen scherper stellen en positieve
aanpassingen aanbrengen aan het bestaande beleid. Zo kunnen we de werking van Squash
Vlaanderen verbeteren en optimaliseren.
Om de kwaliteit van het 4-jarig beleidsplan te waarborgen is er noodzaak aan continuïteit in
de evaluatie ervan. Bovendien mag evaluatie geen eindproces in de beleidscyclus zijn, maar
kan deze op elke moment van de beleidscyclus plaatsvinden. De beleidsevaluatie is er om
duidelijkheid te scheppen. Zo kunnen er problemen naar boven komen of kan ze inzicht
geven op de kansen die er zijn. Bovendien kunnen de beleidsdoelstellingen scherp gesteld
worden en positieve aanpassingen gemaakt worden aan het huidige beleid. Op die manier
kan de werking van Squash Vlaanderen verbeterd en geoptimaliseerd worden.
De verantwoordelijkheid van de evaluatie ligt zowel bij het bestuursorgaan, het dagelijks
bestuur en het secretariaat, als bij de betrokken commissies en belanghebbenden.
Squash Vlaanderen herkent het belang van een regelmatige product- en procesevaluatie
voor een goede opvolging en rapportering van het beleid. De evaluatie zal een terugkerend
punt worden op de agenda van het bestuursorgaan. Via de decretale verplichting wordt dit
jaarlijks gebundeld in het werkings- en financieel verslag. Op het einde van de
beleidsperiode zal er een grondige evaluatie plaats vinden. Tijdens de evaluatie momenten
gaan we na of de beoogde acties werden uitgevoerd, of alles vlot verlopen is, of de
doelstellingen bereikt zijn,…
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