
RESULTATEN 
VRAGENLIJST
CLUBS



INHOUD

• Ledenwerking

• Trainingen

• Wedstrijden

• Varia



RESPONDENTEN KUNSTSCHAATSEN

10 clubs

Bedankt voor de medewerking 

Antarctica Skate Wilrijk 1 Hasseltse schaatsclub 4

Antwerpse Kunstschaatsclub 
Ruggeveld

1
Kunstschaats academie 
Hivernia Mechelen 

2

Brugse Kunstschaatsclub 1
Kunstschaatsclub 
Heuvelkouter Liedekerke 

1

Die Swaene Heist o/d Berg 4
Kunstschaatsclub Pirouette 
Leuven 

1

Gentse schaatsclub Kristalijn 4 Nieuw Olympia Turnhout 1



RESPONDENTEN SNELSCHAATSEN

Bouwdewijn Schaats Club (5) 5

Easy Riders Leuven (3) 3

Ice Racing Team Antartica (3) 3

Ijsschaatsclub “De Schaverdijn” (3) 3

Shorttrackclub Kristallijn Gent (3) 3

Turnhoutse Nieuwe Tornado’s (1) 1

Lange Baan Schaatsclub Gent (4) 4

Noord-Limburgse 
Snelschaatsvereniging (3)

3

8 clubs

Bedankt voor de medewerking 



RESPONDENTEN: TOTAAL

Eén gezamenlijk antwoord opgesteld per club.

In totaal namen 18 clubs deel aan de vragenlijst. 

Vaststelling: veel verschillende antwoorden binnen 1 club

In de toekomst zullen wij vragen om vragenlijsten in te vullen tijdens een bestuursvergadering.



1. LEDENWERVING
VLSU WIL CLUBS HELPEN BIJ DE LEDENWERVING



1.1 ACTIVITEITEN / EVENEMENTEN

• Clubs organiseren een brede waaier aan activiteiten, met op kop initiaties / sportkampen

Opvallend: 

- Verkleedtraining wordt door 8 

kunstschaatsclubs georganiseerd en 

aangeduid als zeer populair bij clubleden

- Show/gala wordt door 9 kunstschaatsclubs 

georganiseerd en aangeduid als zeer 

belangrijk om mensen aan te trekken van 

buiten de club

VLSU zal activiteiten zoals vriendjesdagen 

promoten en ondersteunen



1.2 DOELGROEPEN

• Clubs bieden activiteiten aan voor een brede waaier van doelgroepen

Clubs wensen heel diverse doelgroepen meer 

activiteiten aan te bieden, maar toch vooral de 

competitieschaatsers, kinderen en G-sport

VLSU zal inzetten op het verbeteren van de 

kwaliteit en doorstroom van schaatsers. 

Daarnaast zullen zij inzetten op het uitbreiden 

van het discipline aanbod



1.3 PROMOTIE

• Websites en facebookpagina’s zijn standaard geworden

VLSU zal mee instaan voor de promotie van de sport. 

Samenwerking met de clubs is hier cruciaal  stuur 

ons initiatieven en ideeën op regelmatige basis door



1.4 DROP-OUT

• 12 van de 18 clubs volgt de drop-out op

• Hoog bij 12-18 jarigen, door hogere prijzen of bij gebrek aan ijsbaan

VLSU wil in staat zijn drop-out beter in kaart 

te brengen om zo beter te kunnen inspelen op 

de kwetsbare groepen



1.5 ONDERSTEUNING LEDENWERVING

• Tips en laagdrempelig promo pakket aanbieden voor het organiseren van activiteiten

• Financiële beloning bij het organiseren van activiteiten

• Promotie tijdens kerstmarkten

• Aansluiting bij schoolprojecten

VLSU zal op diverse terreinen hulp 

proberen bieden bij de ledenwerving



I1. TRAININGEN
VLSU WIL CLUBS HELPEN TRAININGEN TE ONDERSTEUNEN



2.1 BESCHIKBAARHEID IJS

• Meestal te weinig schaatsuren ter beschikking

Maar ook bij ‘ja’-antwoorden vaak nog 

opmerking dat het meer zou mogen

VLSU zal zijn uiterste best doen om 

trainingsmogelijkheden/wijzen te 

optimaliseren



2.2 OFF-ICE TRAININGEN

• De meeste clubs voorzien off-ice trainingen (13 op 18)

• Vaak 2-3 keer per week en meestal buiten de ijsbaan

Slechts 6 ijsbanen hebben een zaal ter 

beschikking.

VLSU is bereid om samen met clubs en 

ijsbanen mee te denken naar oplossingen 

i.v.m. off-ice mogelijkheden en zal inzetten 

op de kwaliteit ervan via o.a. seminaries



2.3 TRAINERS EN TRAININGEN

• 17 clubs maken melding van 114 gediplomeerde lesgevers, 50 niet gediplomeerde trainers 

die vrijwillig werken en 25 niet-gediplomeerde trainers die geld ontvangen

• In geval van vergoeding is dit meestal naargelang diploma, 3 clubs geven aan dat iedereen 

evenveel verdient

• 10 clubs vinden een uniform brevettensysteem noodzakelijk om te streven naar dezelfde 

kwaliteit, 4 clubs twijfelen en 4 vinden dit niet noodzakelijk

• 6 clubs organiseren trainingsstages voor recreatieven en competitieve leden, 1 club enkel 

voor competitieve leden, de overige 10 clubs hebben geen trainingsstage

VLSU wil trainersvergoeding in verhouding zetten met de opleidingsgraad zodat clubs hiernaar kunnen verwijzen

VLSU is bezig met het uitwerken van een uniform brevettensysteem



2.4 ZOMERMAANDEN

• In de meeste clubs vullen de leden samen met de trainers de zomermaanden in of 

worden voldoende off-ice trainingen aangeboden.

VLSU zal meedenken en meehelpen om 

activiteiten te organiseren voor competitieve en 

recreatieve leden, zodat iedereen actief kan 

blijven tijdens de zomermaanden



2.5 SAMENWERKING

• In 3 clubs is er sprake van een zekere samenwerking tussen kunst- en snelschaatsclub

• In 2 clubs is er sprake van een zekere samenwerking met skeelerclubs

VLSU ziet hier groeipotentieel en zal hierop inzetten in de 

toekomst, mede door de fusie van het kunstschaatsen en 

snelschaatsen



1.5 ONDERSTEUNING TRAININGEN

• Meer ijsuren voor clubs, samenwerking tussen clubs

• Schaatssport media halen

• Communicatie

• Kwaliteit verhogen

• Seminaries (bv. omgang met bepaalde doelgroepen)

• Trainerscursussen

• Off-ice ondersteunen

• Blessurepreventie VLSU zal op diverse terreinen hulp proberen 

bieden i.f.v. het optimaliseren van trainingen



III. WEDSTRIJDEN
VLSU WIL CLUBS ONDERSTEUNEN TIJDENS WEDSTRIJDEN



3.1 ORGANISATIE

• 14 clubs organiseren zelf een wedstrijd

• Steeds is er bij elke binnenlandse wedstrijd minstens een trainer aanwezig (behalve bij 1 club)

• Bij 11 club is er ook bij elke buitenlandse wedstrijd een trainer aanwezig

• Alles samen rapporteren de clubs 180 leden die op internationaal niveau actief zijn

VLSU zal inzetten op de professionalisering van de sport en verdere uitbouw van het wedstrijdsysteem



1.5 ONDERSTEUNING WEDSTRIJDEN

• Opleidingen voor officials, hen ondersteunen en officials helpen zoeken

• Ijs afhuren + relatie opbouwen en onderhouden met ijsbanen voor een vlotte 

samenwerking + wedstrijdkalender optimaliseren

• Promotie/reclame/nieuwsbericht maken

• Medisch team (kiné, psycholoog, dokter) voorzien op grote internationale wedstrijden

• Meerdere jurysystemen + ondersteuning materiaal

De VLSU zal op diverse terreinen hulp proberen bieden 

i.f.v. het organiseren en deelnemen aan wedstrijden



IV. VARIA



4.1 G-SPORT / API / OPLEIDINGEN  

• 6 clubs (op 18) hebben extra aandacht voor G-sport in de club

• 8 clubs (op 18) hebben een aanspreekpunt integriteit aangesteld in de club

VLSU zal API werking binnen clubs 

aanmoedigen, op langere termijn 

ook G-Sport

VLSU geeft deze informatie door aan de denkcel ijsschaatsen (VTS)



4.2 ONDERSTEUNING NIET GEDIPLOMEERDE 
TRAINERS

• In 16 clubs (op 17) ondersteunen de gediplomeerde trainers de niet of lager 

gediplomeerde lesgevers

• Meestal gebeurt dit tijdens clubtrainingen (14 vermeldingen) en ook door organisatie van 

opleidingsmomenten op het ijs (6x) of naast het ijs (5x)

VLSU zal inzetten op het ontwikkelen van tools of seminaries en zal aanmoedigen tot 

deelname aan de trainerscursussen met het oog op het verbeteren van de kwaliteit



WAT GAAT VLSU NU DOEN?

BELEIDSPLAN OPMAKEN EN SUBSIDIES 
AANVRAGEN VIA SPORT VLAANDEREN TER 

ONDERSTEUNING VAN DE HUIDIGE 
CLUBWERKING.

KWALITEIT:  VTS OPLEIDINGEN 
UITBREIDEN, SEMINARIES 

ORGANISEREN, 
ONTWIKKELINGSPROGRAMMA, 
UNIFORM BREVETTENSYSTEEM

ONDERSTEUNING CLUBS: 
PROMOTIE,  TOOLS UITWERKEN 

EN AANBIEDEN,  HELPEN BIJ 
WEDSTRIJDORGANISATIE, 

AANSPREEKPUNT

Wij kunnen dit niet alleen en hebben ook jullie hulp en inzet nodig!


