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VGPF organiseert Competitie- en Recreatiesport (Basisopdracht 1)
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OD001SD001 OD001 S1D1A1 Organisatie VGPF wedstrijden x x x x personeel bw S1D1A1

SD001 OD001 S1D1A2 Organisatie Vlaams Kampioenschap x x x x personeel bw S1D1A2
SD001 OD001 S1D1A3 Organisatie BK jeugd en masters x x personeel bw S1D1A3
SD001 OD001 S1D1A4 Organisatie BK x x personeel bw S1D1A4
SD001 OD001 S1D1A5 Organisatie wedstrijden op uitnodiging voor de top x personeel bw S1D1A5 € 250,00

SD001 OD001 S1D1A6 Organisatie virtuele wedstrijden x personeel bw S1D1A6
SD001 OD001 S1D1A7 Organisatie internat.wedstrijd voor masters x x x x personeel bw S1D1A7
SD001 OD001 S1D1A8 Organisatie Ladies Open x x x x personeel bw S1D1A8
SD001 OD002 Kwaliteitsvolle wedstrijden Powerlifting aanbieden voor zowel de 

top als de recreant in alle disciplines
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OD002
som 

opbrengsten 
OD002

som kosten 
OD002

som 
opbrengsten 

OD002

som kosten 
OD002

som 
opbrengsten 

OD002

som kosten 
OD002

som 
opbrengsten 

OD002

SD001 OD002 S1D2A1 Organisatie VGPF wedstrijden Open (Eq en Classic) x x x x personeel bw S1D2A1
SD001 OD002 S1D2A2 Organisatie BK Sub jun-jun-master x x x x personeel bw S1D2A2
SD001 OD002 S1D2A3 Organisatie BK x x x x personeel bw S1D2A3

Organisatie wedstrijden op uitnodiging voor de top x
SD001 OD003 Meer hulp voor de clubs bij de organisatie van wedstrijden # wedstrijden
SD001 OD003 S1O3A1 Personeelslid (basiswerking) is aanwezig en helpt actief mee tijdens 

de wedstrijden van de VGPF kalender
x x x x personeel bw S1O3A1

SD001 OD003 S1O3A2 VGPF staat in voor de transport van extra wedstrijdmateriaal x x x x personeel bw S1O3A2 € 3.000,00 € 3.060,00 € 3.121,20 € 3.183,00

SD001 OD003 S1O3A3 Personeelslid (basiswerking) staat in voor de wedstrijdplanning, 
uitnodiging van de clubs, de organisatie van de scheidsrechters, en 
het opmaken van de uitslag van de wedstrijd

x x x x personeel bw S1O3A3

SD001 OD003 S1O3A4 Het aantal vrijwilligers op wedstrijden verhogen door een 
onkostenvergoeding te voorzien voor helpers 

x x x x Bestuur S1O3A4 € 1.425,00 € 1.453,50 € 1.482,57 € 1.511,93

SD001 OD003 S1O3A5 VGPF voorziet een budget voor een uniform kader met o.a. 
medailles en bekers

x x x x personeel bw S1O3A5 € 1.000,00 € 1.020,00 € 1.040,40 € 1.061,00

SD001 OD003 S1O3A6 Mogelijkheid onderzoeken voor de aankoop van een digitale 
database

x personeel bw S1O3A6 € 1.500,00 € 1.530,00 € 1.560,60 € 1.591,50

SD001 OD004 Het aantal (actieve) scheidsrechters verhogen tov vorige 
beleidsperiode

# scheidsrechters

SD001 OD004 S1D4A1 Elk jaar minimaal 4 scheidsrechter examens organiseren x x x x TD Topsp. S1D4A1
SD001 OD004 S1D4A2 Een onkostenvergoeding voorzien voor scheidsrechters x x x x Bestuur S1D4A2 € 1.425,00 € 1.453,50 € 1.482,57 € 1.511,93

SD001 OD005 Meer lokale competities organiseren tov vorige beleidsperiode # wedstrijden
SD001 OD005 S1D5A1 Vanaf 2022 ook clubs met een kleine accomodatie stimuleren om 

een kleine lokale wedstrijd te organiseren
x x x TD Topsp. S1D5A1

SD001 OD005 S1D5A2 In 2021 een handleiding opstellen om lokale wedstrijd 
gewichtheffen of powerlifting te organiseren

x TD Topsp. S1D5A2

OD006 Optimaliseren sporttechnische comités PL en WL Bestuur
SD001 OD006 S1D6A1 De comités evalueren het huidig wedstrijdlandschap x comités
SD001 OD006 S1D6A2 De comités onderzoeken en optimaliseren x x x x comités
SD001 OD006 S1D6A3 Aantrekken van een sponsor voor de wedstrijdcircuits x x x personeel bw

VGPF zorgt voor kaderopleiding en bijscholing (Basisopdracht 2) programma VTS
SD002 Opleiding uitbouwen
SD002 OD001 Opstarten van een VTS initiator opleiding
SD002 OD001 S2D1A1 In 2021 een VTS cursus initiator gewichtheffen opstarten (+ cursus 

schrijven)
x DSKO S2D1A1

SD002 OD001 S2D1A2 In 2024 een VTS cursus initiator powerliften opstarten (+ cursus 
schrijven)

x DSKO S2D1A2

SD002 OD001 S2D1A3 Jaarlijks minimaal één denkcelvergadering houden x x x x DSKO S2D1A3
SD002 OD001 S2D1A4 Jaarlijks minimaal 8 nieuwe VTS-gediplomeerde coaches opleiden x x x x DSKO S2D1A4
SD002 OD001 S2D1A5 Vanaf 2022 tot 2024 minimaal drie nieuwe docenten aanstellen 

voor de VTS-opleidingen
x x x DSKO S2D1A5

SD002 OD002 Topsportcoaches opleiden als hulpcoach op internationale 
gewichthefwedstrijden

SD002 OD002 S2D2A1 Minimaal één keer per jaar een gast-coach uit de VGPF meenemen 
naar een internationale wedstrijd

x x x x TD Topsp. S2D2A1

SD002 OD002 S2D2A2 De internationale onkosten betalen van de hulpcoaches in 
opleiding

x x x x TD  Topsp.+ 
penningmst.

S2D2A2 € 1.000,00 € 1.020,00 € 1.040,40 € 1.061,00

SD002 OD003 Meer scheidsrechters opleiden # scheidsrechters
SD002 OD003 S2D3A1 Elk jaar minimaal 4 nieuwe scheidsrechters opleiden x x x x DSKO S2D3A1 € 450,00 € 459,00 € 468,18 € 477,45

SD002 OD003 S2D3A2 In de beleidsperiode 2021-2024 minimaal twee nieuwe 
internationale scheidsrechters opleiden

x x x x DSKO S2D3A2 € 500,00 € 510,00 € 520,20 € 530,50

SD002 OD004 Vlaamse coaches op internationale opleidingen 
SD002 OD004 S2D4A1 In de beleidsperiode 2021-2024 volgt minimaal één VGPF-coach 

een coaches-opleiding van de IWF/EWF
x x x x TD Topsp. S2D4A1

SD002 OD004 S2D4A2 In de beleidsperiode 2021-2024 volgt minimaal één VGPF-coach 
een coaches-opleiding van de IPF/EPF 

x x x x TD Topsp. S2D4A2

SD002 OD005 Bijscholingen organiseren planning VTS
SD002 OD005 S2D5A1 Jaarlijks wordt minimaal één bijscholing georganiseerd door de 

VGPF 
x x x x DSKO S2D5A1 € 450,00 € 459,00 € 468,18 € 477,45

SD002 OD005 S2D5A2 Regionale coaches van beloftevolle jongeren en geïdentificeerde 
jongeren worden jaarlijks uitgenodigd op de centrale trainingen

x x x x jeugdcoach S2D5A2

SD002 OD005 S2D5A3 Nieuwe regionale coaches krijgen ondersteuning en informatie van 
de sporttechnisch coördinators op hun eerste wedstrijden

x x x x Sporttech. 
Coord. 
PL&WL

S2D5A3

VGPF begeleidt de clubs (Basisopdracht 3)
SD003 VGPF biedt een kwalitatieve clubondersteuning aan
SD003 OD001 VGPF brengt alle noden van de clubs in kaart
SD003 OD001 S3D1A1 Bezoeken van alle clubs x x x x personeel bw S3D1A1
SD003 OD002 Optimaliseren van alle vormen van clubondersteuning
SD003 OD002 S3D2A1 aanbieden van administratieve en bestuurlijke ondersteuning x x x x personeel bw S3D2A1
SD003 OD002 S3D2A2 aanbieden materiële ondersteuning x x x x Bestuur S3D2A2
SD003 OD002 S3D2A3 aanbieden ondersteuning op vlak van veiligheid en preventie x x x x personeel bw S3D2A3
SD003 OD002 S3D2A4 aanbieden van ondersteuning op ethisch vlak x x x x personeel bw S3D2A4
SD003 OD002 S3D2A5 ondersteuning nieuwe clubs in opstart en clubs in verandering x x x x personeel bw S3D2A5

VGPF communiceert club- en ledeninfo (Basisopdracht 4)
SD004 VGPF communiceert club- en ledeninfo
SD004 OD001 Optimaliseren van onze digitale communicatiekanalen
SD004 OD001 S4D1A1 Creëren en up to date houden van een nieuwe website x x x x personeel bw S4D1A1 € 3.500,00 € 510,00 € 520,20 € 530,50

SD004 OD001 S4D1A2 Actief de sociale media gebruiken x x x x personeel bw S4D1A2
SD004 OD001 S4D1A3 Ledenadministratie vereenvoudigen d.m.v. een digitaal systeem x personeel bw S4D1A3 € 3.315,00 € 520,20 € 530,50

OD002 Optimaliseren van onze gerichte communicatie
SD004 OD002 S4D2A1 Mailings naar de clubs met relevante info x x x x personeel bw S4D2A1
SD004 OD002 S4D2A2 Op regelmatige basis een nieuwsbrief uitbrengen x x x x personeel bw S4D2A2

VGPF promoot gewichtheffen en powerlifting (Basisopdracht 5)
SD005 Aangesloten leden van de VGPF vergroten # leden
SD005 OD001 Sporters aantrekken uit Crossfit-clubs en eventueel andere 

krachtsporten
SD005 OD001 S5D1A1 Jaarlijks in elke provincie minimaal 2 Crossfit-clubs persoonlijk 

aanschrijven en uitnodigen om lid te worden van de federatie
x x x x personeel bw S5D1A1

SD005 OD001 S5D1A2 Jaarlijks minimaal één wedstrijd organiseren in een Crossfit-club in 
Vlaanderen 

x x x x TD Topsp. S5D1A2 € 300,00 € 306,00 € 312,12 € 318,30

SD005 OD001 S5D1A3 Mogelijkheid onderzoeken of de VGPF al dan niet een 
overkoepelende organisatie kan worden voor andere krachtsporten 
(Crossfit, Strongman, Highland Games)

x x bestuur S5D1A3

Promo-activiteiten PL x x x x comités € 6.000,00 € 6.120,00 € 6.240,00 € 6.365,00

Promo-activiteiten WL x x x x comités € 3.500,00 € 3.570,00 € 3.640,00 € 3.715,00

SD005 OD002 Breedtesport ontwikkelen door minderheidsgroepen aan te trekken

SD005 OD002 S5D2A1 Tegen 2021 een nulmeting doen bij de clubs om de 
minderheidsgroepen in kaart te brengen

x personeel bw S5D2A1

SD005 OD002 S5D2A2 Jaarlijks het aantal leden uit minderheidsgroepen vergroten t.o.v. 
de nulmeting december 2020

x x x x Bestuur S5D2A2

SD005 OD003 Het aantal aangesloten clubs verhogen tov 2020
SD005 OD003 S5D3A1 Er op toezien dat we in alle Vlaamse provincies minimaal 1 

aangesloten club hebben
x x x x Bestuur S5D3A1

SD005 OD003 S5D3A2 Jaarlijks minimaal één nieuwe club aansluiten x x x x Bestuur S5D3A2
SD005 OD004 VGPF werkt verder aan de verjonging van het imago
SD005 OD004 S5D4A1 Ontwikkelen van een nieuw logo x personeel bw S5D4A1 € 150,00 € 153,00 € 156,06 € 159,15

VGPF bevordert gezond en ethisch sporten goed bestuur
SD006 VGPF bevordert gezond en ethisch sporten
SD006 OD001 VGPF volgt de richtlijnen van Sport Vlaanderen
SD006 OD001 S6D1A1 Tegen 2021  adviserend arts/ team "gezond sporten" VGPF x Bestuur S6D1A1
SD006 OD001 S6D1A2 Tegen 2021  "sportspecifieke risico’s: analyse en preventie" x Bestuur S6D1A2
SD006 OD001 S6D1A3 Gemotiveerde beslissing over 

geschiktheidsattest/leeftijdsbegrenzing
x Bestuur S6D1A3

SD006 OD001 S6D1A4 Jaarlijks minimaal één bijeenkomst van het team "gezond sporten" x x x x Bestuur S6D1A4

SD006 OD001 S6D1A5 Informatie overdracht aan de leden van "gezond beleid" x x x x personeel bw S6D1A5
VGPF bewaakt de integriteit intern reglement

SD007 Integriteitsbeleid ontplooien en optimaliseren
SD007 OD001 De VGPF beschikt over een API
SD007 OD001 S7D1A1 De RvB legt de bevoegdheden van de API vast en mandateert haar x Bestuur S7D1A1
SD007 OD001 S7D1A2 De API schoolt zich jaarlijks bij x x x x Bestuur S7D1A2
SD007 OD001 S7D1A3 In 2022 wordt een tweede federatie-API opgeleid x Bestuur S7D1A3
SD007 OD001 S7D1A4 Jaarlijks maakt de VGPF een evaluatie van de werking van de API x x x x Bestuur S7D1A4
SD007 OD001 S7D1A5 Jaarlijks wordt de rol en bereikbaarheid van de API kenbaar gemaakt 

aan de clubs via de Algemene Vergadering/website
x x x x Bestuur S7D1A5

SD007 OD002 Preventie, vorming en sensibilisering organiseren
SD007 OD002 S7D2A1 Bij aansluiting ontvangen de clubs  drempelverlagend 

preventiemateriaal waarin de meldprocedure wordt toegelicht
x x x x personeel bw S7D2A1

SD007 OD002 S7D2A2 Opnemen van een hoofdstuk m.b.t. grensoverschrijdend gedrag in 
de initiator cursus gewichtheffen

x DSKO S7D2A2

SD007 OD002 S7D2A3 Jaarlijks bereiken we 20% van onze competitieleden door twee keer 
per jaar sensibiliserende campagne op wedstrijden te organiseren

x x x x personeel bw S7D2A3

SD007 OD003 VGPF beschikt over een ethische commissie
SD007 OD003 S7D3A1 De RvB legt de samenstelling en bevoegdheden van het 

adviesorgaan/ethische commissie vast
x Bestuur S7D3A1

SD007 OD003 S7D3A2 Het adviesorgaan heeft jaarlijks minimaal éénmaal zitting. Levert 
adviezen af pro en re-actief

x x x x Ethische 
comm.

S7D3A2

SD007 OD004 Vanaf 1 januari 2021 hanteert en communiceert de VGPF 
gedragscodes voor verschillende doelgroepen

SD007 OD004 S7D4A1 In 2021 bekrachtigt de RvB de gedragscode via opname in het 
huishoudelijk reglement

x Bestuur S7D4A1

SD007 OD004 S7D4A2 Het adviesorgaan bepaalt de doelgroepen waarvoor gedragscodes 
opgemaakt of herwerkt moeten worden en waarvoor 
preventieacties kunnen gedaan worden

x Ethische 
comm.

S7D4A2

SD007 OD005 Vanaf 1 januari 2021 hanteert en evalueert de sportfederatie het 
handelingsprotocol voor het ontvangen van behandelen van 
meldingen van grensoverschrijdend gedrag

SD007 OD005 S7D5A1 Het bestaande handelingsprotocol voor grensoverschrijdend gedrag 
wordt getoetst aan de vereisten van de overheid en er is een 
jaarlijske evaluatie

x x x x Ethische 
comm.

S7D5A1

SD007 OD006 Vanaf 2021 beschikken over een tuchtrechtelijk systeem
SD007 OD006 S7D6A1 RvB bekrachtigt het tuchtreglement via opname in het 

huishoudelijk reglement
x Bestuur S7D6A1

SD007 OD006 S7D6A2 RvB bepaalt of er zal gewerkt worden met een intern of extern 
tuchtrechtelijk systeem voor integriteit (afhankelijk van de nieuwe 
modaliteiten van het Vlaams Sporttribunaal)

x Bestuur S7D6A2

SD007 OD007 via de sportclubondersteuning een integriteitsbeleid op clubniveau 
voeren

SD007 OD007 S7D7A1 De VGPF voert in 2021 een nulmeting uit voor het integriteitsbeleid 
op clubniveau

x personeel bw S7D7A1

SD007 OD007 S7D7A2 In 2021 maakt de  VGPF een risicoanalyse om zo de rode draad 
m.b.t. ethiek voor de sportclubs komende beleidsperiode vast te 
leggen

x personeel bw S7D7A2

SD007 OD007 S7D7A3 Op basis van de risico analyse wordt jaarlijks een thema (zoals anti-
doping, grensoverschrijdend gedrag, pesten, …) gekozen waar de 
VGPF zijn clubs extra voor gaat sensibiliseren en informeren

x x x x Bestuur S7D7A3

SD007 OD007 S7D7A4 Blueprints opstellen gedragscode en handelingsprotocol  voor het 
clubbestuur en de trainers/begeleiders van de clubs

x Ethische 
comm.

S7D7A4

SD007 OD007 S7D7A5 De VGPF informeert de clubs over het opstellen van een 
laagdrempelig aanspreekpunt integriteit (club API)

x x x x personeel bw S7D7A5

VGPF en Goed Bestuur score goed bestuur
SD008 Onze score Goed Bestuur verhogen op alle vlakken
SD008 OD001 De structuur van de VGPF verbeteren
SD008 OD001 S8D1A1 De huidige en nieuwe commissies ontplooien + jaarlijks minimaal 

één bijeenkomst van alle commissies 
x x x x Bestuur

SD008 OD001 S8D1A2 aanwerving personeel x Bestuur
SD008 OD001 S8D1A3 optimaliseren wisselwerking Sport Vlaanderen x x x x personeel bw
SD008 OD002 VGPF optimaliseert de werking mbt de harde indicatoren volgens de 

dimensies: transparantie, democratie en interne controle
SD008 OD002 S8D2A1 De scoretabel goed bestuur als leidraad gebruiken x x x x Bestuur
SD008 OD003 VGPF optimaliseert de werking mbt de zachte indicatoren 
SD008 OD003 S8D3A1 Jaarlijks vier zachte indicatoren naar niveau 4 brengen x x x x Bestuur
SD008 OD003 S8D3A2 Jaarlijks hoger scoren op alle zachte indicatoren x x x x Bestuur

TOPSPORT resultaten
SD009 Topsportwerking uitbouwen bij de senioren
SD009 OD001 Betere topsportresultaten behalen in het gewichtheffen en 

powerliften
SD009 OD001 S9D1A1 Een prestatieprogramma voeren dat tot top 8-plaatsen leidt op de 

grote internationale wedstrijden
x x x x Coach € 16.000,00 € 16.320,00 € 16.646,40 € 16.976,00

SD009 OD001 S9D1A2 in de beleidsperiode 2021-2024 minimaal één medaille behalen op 
een Europees Kampioenschap gewichtheffen

x x x x Coach

OD001 S9D1A3 Nina Sterckx begeleiden tot het behalen v/d Be Gold doelen x x x x Coach € 17.200,00 € 17.544,00 € 17.894,88 € 18.249,20

SD009 OD001 S9D1A4 een top 8 plaats behalen op de Olympische Spelen x x Coach
SD009 OD001 S9D1A5 in de beleidsperiode 2021-2024 minimaal een status quo in 

internationale deelnames (EK/WK/WG) t.o.v. de vorige 
beleidsperiode in het powerliften

Coach

SD009 een atleet afvaardigen op de World Games powerliften x TD Topsp.
SD009 OD002 Professionaliseren van de topsportwerking gewichtheffen
SD009 OD002 S9D2A1 In 2021 één halftijds equivalent personeel in dienst nemen voor de 

topsportwerking (prestatieprogramma)
x Bestuur

SD009 OD002 S9D2A2 In 2021 een topsportcommissie oprichten en minimaal jaarlijks één 
vergadering houden

x x x x TD Topsp.

SD009 OD002 S9D2A3 In 2021 een (para)medisch en wetenschappelijk team uitbouwen 
voor het prestatieprogramma

x TD Topsp. € 6.000,00 € 6.120,00 € 6.242,40 € 6.366,00

SD009 OD002 S9D2A4 Minimaal één keer per jaar wordt een evaluatiemeeting gehouden 
tussen de Studiebegeleider van SportVl. en de directeur topsport 
over de VGPF topsportstudenten 

x x x x TD Topsp.

SD009 OD002 S9D2A5 aankopen trainingsmateriaal en nationale outfit x x x x TD Topsp. € 600,00 € 612,00 € 624,24 € 636,60

SD010 Topsportwerking uitbouwen bij de jeugd
SD010 OD001 Meer prestaties behalen bij internationale jeugdwedstrijden  in het 

gewichtheffen
SD010 OD001 S10D1A1 In de beleidsperiode 2021-2024 meer atleten die norm voor 

'beloftevolle' jongeren halen dan in de vorige beleidsperiode
x x x x jeugdcoach

SD010 OD001 S10D1A2 Een ontwikkelingsprogramma voeren dat tot betere prestaties leidt 
op  internationale gewichthefwedstrijden (<18j)

x x x x jeugdcoach € 10.300,00 € 10.506,00 € 10.716,12 € 10.928,30

Annelien Vandenabeele begeleiden tot het behalen v/d Be Gold 
doelen

jeugdcoach € 13.200,00 € 13.464,00 € 13.733,28 € 14.005,20

SD010 OD002 Meer instroom van talentvolle jeugdatleten in het gewichtheffen
SD010 OD002 S10D2A1 In 2021 het talentdetectie programma uitwerken x jeugdcoach
SD010 OD002 S10D2A2 Jaarlijks talentdetectie doen in minimaal 3 scholen en sportkampen 

in de regio Gent door het halftijds personeelslid voor jeugdwerking
x x x x jeugdcoach

SD010 OD002 S10D2A3 In de beleidsperiode 2021-2024 meer atleten die norm voor 
'geïdentificeerd topsporttalenten' halen dan in de vorige 
beleidsperiode

x x x x jeugdcoach

SD010 OD002 S10D2A4 Een haalbaarheidsanalyse maken voor het oprichten van een 
topsportschool gewichtheffen

x TD Topsp.

SD010 OD002 S10D2A5 Vanaf 2022 het digitaal systeem 'Panega Sports' in gebruik nemen 
bij de beloftevolle jongeren

x x x TD Topsp.

SD010 OD003 Professionele begeleiding voor talentvolle jeugdatleten
SD010 OD003 S10D3A1 In 2021 één halftijds equivalent personeel in dienst nemen voor de 

jeugdwerking (beloftevolle jongeren, geïdentificeerde 
topsporttalenten en talentdetectie)

x Bestuur

SD010 OD003 S10D3A2 Wekelijks twee gecentraliseerde trainingen voorzien voor 
geïdentificeerde topsporttalenten en beloftevolle jongeren in Gent, 
gegeven door het personeelslid voor jeugdwerking 

x x x x jeugdcoach

SD010 OD003 S10D3A3 aankopen trainingsmateriaal voor jeugdlifters en nationale outfit x x x x TD Topsp.
Beleidsfocussen: Jeugdsport-Innovatie-Laagdrempelig aanbod-
Sportkampen

SD011 De VGPF implementeert specifieke beleidsfocussen
SD011 OD001 Haalbaarheidsonderzoek x
SD011 OD001 S11D1A1 Elke beleidsfocus analyseren en evalueren binnen onze sport x Bestuur
SD011 OD002 Oprichten werkgroepen per beleidsfocus
SD011 OD002 S11D2A1 Rondvraag / zoektocht naar vrijwilligers x x Bestuur
SD011 OD003 Uitwerken van concrete projecten
SD011 OD003 S11D3A1 de werkgroepen vergaderen op regelmatige basis x x x Bestuur
SD011 OD003 S11D3A2 de projecten worden ingediend bij Sp.Vl. Om subsidie te verkrijgen x x x Bestuur

SD011 OD003 S11D3A2 Sponsordossiers opmaken en externe sponsors betrekken x x x x personeel bw
Algemene Werking

DM001 Personeel
DM001 IT001 Bezoldigingen som kosten 

DM001
som 

opbrengsten 
DM001

som kosten 
DM001

som 
opbrengsten 

DM001

som kosten 
DM001

som 
opbrengsten 

DM001

som kosten 
DM001

som 
opbrengsten 

DM001

DM001 IT001 D1IT101 Bezoldigingen vast personeel D1IT101  €           71.000,00  €     72.650,00  €     73.350,00  €     75.000,00 

DM001 IT001 D1IT102 RSZ WG personeel D1IT102
DM001 IT001 D1IT103 Vakantiegeld personeel D1IT103
DM001 IT001 D1IT104 eindejaarspremie personeel D1IT104
DM001 IT001 D1IT105 vergoeding verplaatsingen personeel ikv de basiswerking D1IT105 € 14.000,00 € 14.280,00 € 14.565,00 € 14.850,00

DM001 IT001 D1IT106 vergoeding  Directeur TS D1IT106 € 38.500,00 € 39.400,00 € 40.300,00 € 41.200,00

DM001 IT001 D1IT107 vergoeding  Coach Prestatieprogramma D1IT107 € 43.500,00 € 44.500,00 € 45.500,00 € 46.500,00

DM001 IT002 Werkingskosten
DM001 IT002 D1IT201 Kosten vergaderingen D1IT201 € 350,00 € 357,00 € 364,14 € 371,35

DM001 IT002 D1IT202 verplaatsingskosten vrijwilligers D1IT202 € 4.200,00 € 4.284,00 € 4.369,68 € 4.456,20

DM001 IT002 D1IT203 kosten sociaal secretariaat D1IT203 € 1.200,00 € 1.224,00 € 1.248,48 € 1.273,20

DM001 IT002 D1IT204 communicatie algemeen en drukwerk D1IT204 € 1.000,00 € 1.020,00 € 1.040,40 € 1.061,00

DM001 IT002 D1IT205 bureelbenodigdheden algemeen D1IT205 € 950,00 € 969,00 € 988,38 € 1.007,95

DM001 IT002 D1IT206 kosten boekhouder D1IT206 € 3.500,00 € 3.570,00 € 3.641,40 € 3.713,50

DM002 Verzekeringen
DM002 IT001 D2IT101 decretale verzekering D2IT101 € 3.000,00 € 3.060,00 € 3.121,20 € 3.183,00

DM002 IT001 D2IT102 verzekering huurder D2IT103 € 500,00 € 510,00 € 520,20 € 530,50

DM002 IT001 D2IT103 andere verzekeringen D2IT104 € 1.000,00 € 1.020,00 € 1.040,40 € 1.061,00

DM003 Huisvesting
DM003 IT001 D3IT101 Huur secretariaat D3IT101 € 1.200,00 € 1.224,00 € 1.248,48 € 1.273,20

DM003 IT001 D3IT102 huur vergaderzalen D3IT102 € 1.300,00 € 1.326,00 € 1.352,52 € 1.379,30

DM004 Koepels
DM004 IT001 D4IT101 bijdrage nationale koepels D4IT101 € 2.000,00 € 2.040,00 € 2.080,80 € 2.122,00

DM004 IT001 D4IT102 bijdrage VSF D4IT102 € 350,00 € 357,00 € 364,14 € 371,35

DM004 IT001 D4IT103 andere lidgelden (Vlaams Sport Tribunaal) D4IT103 € 1.000,00 € 1.020,00 € 1.040,40 € 1.061,00

DM005 Overige
DM005 IT001 D5IT101 afschrijvingen D5IT101 € 1.175,00 € 1.198,50 € 1.222,47 € 1.246,68

DM005 IT001 D5IT102 diverse kosten/opbrengsten D5IT102 € 1.000,00 € 1.020,00 € 1.040,40 € 1.061,00

DM007 IT001
D5IT103

niet-toewijsbare aankopen sport-, technisch en didactisch 
materieel D7IT103

€ 2.500,00 € 2.550,00 € 2.601,00 € 2.652,50

DM006 Raadgevers
DM006 IT001 D6IT101 juridische en andere adviezen D6IT101 € 500,00 € 510,00 € 520,20 € 530,50

DM007 Bijdragen en subsidies
DM007 IT001 D7IT101 ledenbijdragen D7IT101 € 10.700,00 € 11.235,00 € 11.797,00 € 12.387,00

DM007 IT001 D7IT102 subsidies Basiswerking D7IT102 € 128.255,00 € 130.820,10 € 133.436,50 € 136.078,56

DM007 IT001 D7IT103 subsidie TS prestatieprogramma D7IT106 € 108.300,00 € 110.466,00 € 112.675,32 € 114.906,30

DM007 IT001 D7IT104 subsidie BE Gold D7IT107 € 37.000,00 € 37.740,00 € 38.494,80 € 39.257,00

D7IT105 inschrijvingsgelden wedstrijden / bijscholingen € 3.000,00 € 3.150,00 € 3.307,00 € 3.473,00

€ 281.475,00 ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ Totaal 
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Totaal 
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kosten 2022
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n 2022
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kosten 2023
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n 2024

Status resultatenrekeningVlaamse Gewichtheffers en Powerlifting Federatie Status uitvoering actie/doelstelling BegrotingTiming


