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Inhoud 

Het jaarplan 2016 bevat de activiteiten die voor 2016 de concrete invulling zijn van de 
doelstellingen uit het Meerjarenbeleidsplan 2013 – 2016. Per kerntaak worden de speerpunten voor 
2016 benoemd en wordt aangegeven wat de prestatie-indicatoren (KPI’s) zijn. 

Achtereenvolgens k o m t  a a n  d e  o r d e : 

1.   Organisatie ontwikkeling (voor oosterse gevechtskunsten) 

2.   Sportparticipatie: 
a) meer mensen doen vaker en langer aan vechtsport (groei ambitie) 
b) deskundigheidsbevordering kader 

3.   Top Tien 

4.   Behartigen belangen leden 

Bestuur FOG, 
Namens deze, 

Henk Verschuur 
voorzitter 
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1. Kerntaak: Organisatie ontwikkeling voor oosterse gevechtskunsten 

Doelstellingen 2013 - 2016 

Een homogene organisatie met sterke, disciplinair ingerichte secties, die in staat is zijn huidige en 
toekomstige leden hoogwaardige dienstverlening te bieden. 

• Profileren van de sectie ringsporten als het reguleringspunt voor veilig en verantwoord 
Kickboksen, Muay Thai, Mixed Martial Arts (MMA) en K-1 in Nederland. 

• Worden tot hét kenniscentrum op het gebied van vechtsporten, ‘chi’ en ‘ki’ training, 
gezonde levensstijl en voorzien in de behoefte aan informatie en scholing op dit gebied. 

• Een ledengroei van 9 % in 2016 

Prestatie-indicatoren 
•  Ledengroei voor 2016 plus 2.5 % 
•  Cohesie en samenwerking binnen en tussen de secties 
•  Tevredenheid over de bestuurders (secties en hoofdbestuur) 
• Interesse voor en waardering van door de bond/sectie georganiseerde 

seminars en studiebijeenkomsten, alsook getoond commitment aan de door de 
bond/sectie opgestelde protocollen voor promotorschap en het onderschrijven 
van de kernwaarden van budo en full-contact vechtsporten 

Actielijnen 2016 
• Actieve kennisuitwisseling tussen de secties binnen de FOG in een  tweetal 

workshops/seminars op actuele, sectieoverstijgende thema’s. Thema’s 
worden geinventariseerd op respectievelijk de voorjaars en najaars AV 

• Ondersteuning in de beleidsvorming over gevechtskunsten op lokaal niveau. (gemeentes en 
verenigingen). Faciliteren van contacten met lokale wethouders sport (accountmanagement) 

• Vanuit de ambitie ‘bank en makelaar’ te willen zijn voor specifieke kennis die vanuit de 
oosterse gevechtskunsten wordt gegenereerd, zal in 2016 een workshop en of publiek seminar 
worden georganiseerd waar uitwisseling van kennis tussen trainers en coaches centraal staat.  

• Invoering bondsbreed van het digitale ledenadministratiesysteem  ‘Aleidis’ (ontwikkeld en in 
beheer samen met Aikido Nederland) 

• Aangaan van promotor overeenkomsten met organisatoren van full-contact ringsport events en 
controle op matchmaking, veilige event organisatie, bewaken van de kernwaarden van de budo 
en full-contact ringsporten 

• Onderhoud website als centraal informatiepunt voor leden en geïnteresseerden, met informatie 
over lidmaatschap, verenigingen, opleidingen, workshops en bijscholingen. 

Strategische richting en doorkijk 2016 
• Sterke sportbond als basis voor het uitdragen van de eigen visie en realisatie van  de 

doelstellingen en de kernwaarden van budo en full-contact ringsporten 
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• Verbinden en boeien van sporters, sportaanbieders, (lokale en provinciale) overheid en 
commercie 

• Kennis ontwikkeling en delen: monitoren van aangesloten disciplines van oosterse 
gevechtskunst, delen van kennis en ‘best practices’  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2. Kerntaak: Sportparticipatie 

Doelstellingen 2013 - 2016 

a) Meer mensen doen vaker en langer aan vechtsport (groei ambitie  voor 2016: 9 %) 
•   Focus op stedelijke jong volwassenen /  j eugd  (18 – 24 jaar) en werkende volwassenen (45 
plussers) 

om de ‘+ 9 %’ doelstelling voor de FOG te realiseren. 
• Promotie van de FOG gevechtskunsten bij B & W op lokaal niveau – door het 

sportaanbod van ons gekwalificeerd lerarenkader aan te prijzen als een keurmerk voor 
kwaliteit 

b) Deskundigheidsbevordering  kader 
• De FOG  ontwikkelt in de periode 2013 – 2016 voor al haar disciplines/secties PvB’s op 

niveau 3 en 4 van de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) 
• Kandidaten vanuit een sectie overstijgend ‘opleidingssecretariaat’  begeleid worden in het 

volgen van onderwijsmodules die hen voorbereiden op het succesvol passeren van de 
opgestelde en door de ASK gecertificeerde PvB’s. 

• Bestuurlijk kader van de secties wordt middels het periodiek organiseren van thematische 
workshops bijgeschoold in hun bestuurlijke vaardigheden.  

Prestatie-indicatoren 

• Ledengroei in 2015 plus 2.5 % 
• 100 extra gecertificeerde instructeurs in 2016; 25 in 2016 
• Tevreden (sectie)bestuurders en sporters 

Actielijnen 2016 
• Implementatie van de programma’s ‘Meedoen door vechtsport’ (doelgroep stedelijke 

jeugd/ jong volwassenen 18 – 24 jaar) en ‘Vechtsport = fitness plus 
zingeving’ (doelgroep 45 plus). Participatie met ‘fitness plus zingeving’ in de nieuwe 
dojo van Aikido Nederland op Papendal, Arnhem. Inzet: 2,5 procent ledengroei. 

• Opleiden van 25 nieuwe kaderleden (coach/trainer) op niveau 3 en 4 van de KSS. Voor 
drie (3) generieke modules wordt samengewerkt met Aikido Nederland (AN) 

• Werkend opleidingssecretariaat op bondsniveau (een loket voor alle secties met een 
eigen website) 

• Aanbieding van een opleiding LMA Muay thai / kickboksen samen met CIOS 
Heerenveen (toetsniveau 3 KSS) 

• Organiseren van toetsmomenten voor EVC/EVK van zittend en nieuw kader met een 
vooropleiding/ervaring die toegang geeft tot de EVC/EVK procedure. In 2016 naar 
verwachting voor circa 20 (nieuwe) technische kaderleden 

• Data-mining KISS gegevens, voor opstart nieuwe verenigingen 
• Twee meerdaagse trainingsbijeenkomsten voor ontwikkeling bestuurlijk kader bond 

(secties en verenigingen). Een in april, een tweede in september. 

Strategische richting en doorkijk 2016 
• Bijhouden van een sportparticipatie index voor de FOG disciplines 
• Lokale verenigingen, gemeentes, scholen, buurtwerk meekrijgen in het realiseren van de ’9 

% plus’ doelstelling sportparticipatie 
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3. Kerntaak: Top 10 

Doelstellingen 2013 – 2016 

•   Kwalificatie heren wushu stijlen en sparren bij de top 8 van de wereld 
•   Verbreden van de talentontwikkelingsprogramma’s wushu stijlen en sparren 
•   Aansluiting van de jeugdselectie wushu stijlen en sparren bij de top 3 van de wereld 
•   Prestatiegerichte en faciliterende begeleiding topsportprogramma’s 

Prestatie-indicatoren 

•   Ranking WK bij de top 8 
•   Tevredenheid sporters 
•   Tevredenheid coaches en begeleiders 

Actielijnen 2016 

•   Topsportmanagement dat proactief opereert 
•   Sport Intelligence: benchmarking en analyse up to date 
•   Voorbereiden,  deelname en  p res t e ren  teams op: NK, WK & (internationale) 
wedstrijden overig, waaronder als belangrijkste: 

- NK Wushu, Hoensbroek, 19 maart  
- EKJ 
- WKJ 
- 2nd World Taijiquan Championships, Bulgarije 
- EK Wushu, oktober, Moskou, Rusland 
- Sanshou Cup, China  

•   Coordinatie en uitvoering programma’s 
- Ongo ing  ontwikkeling coaches (kwaliteitsbevordering) middels het bijwonen 

van sportcongressen en (zelf)studie 
- Seminar ‘Focus en prestatie op wedstrijden’ – volgens de werkwijze van het 

recentelijk verschijnen boek/werkmodel Productivi’chi’ (auteur: Chilung Yung, 
2015) 

- Talentontwikkeling (jeugdcoaches, talentontwikkeling/herkennen,  
jeugdwedstrijden en regionale centra voor talentontwikkeling in Amersfoort en 
Landgraaf) 

- Doping (voorlichting) / sportmedische begeleiding 
- Wetenschappelijke begeleiding (voeding, bewegingsanalyse, mental coaching) 
- Centrale trainingen, club trainingen, individuele training, wedstrijdprogrammering 
- Evaluatie prestaties sporters, begeleiding en begeleidingsstructuur 

Strategische richting en doorkijk 2016 

•   Focusgedachte top 10 
•   Governance van de topsportprogramma’s 
•   ontwikkelen van topsporters in talentprogramma’s 
•   Financiering 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4. Kerntaak: Behartigen belangen leden 

Doelstellingen 2013 – 2016 

• Behartigen van de sectie overstijgende belangen van haar leden: nationaal (onderhouden 
van goede contacten met ‘stakeholders’ als NOC*NSF, het Ministerie van VWS en 
marktpartijen zoals de Nederlandse gemeentes, collega sportbonden (nationaal en 
international), de Akademie Sport Kader (ASK) en het Instituut voor Sport Rechtspraak 
(ISR) 

• Sluiten van convenanten met 50 gemeentes voor de organisatie van vechtsport gerelateerde 
evenementen, ringsporten in het bijzonder. Bij deze gemeenten wil de FOG het keurmerk 
zijn voor een hoogwaardige aanbieder van vechtsport activiteiten 

• In overleg met sectiebesturen faciliteren en versterken van het werk (aantal en 
positionering) van leden in de besturen van Internationale Federaties 

• Meer en meer positieve berichtgeving over oosterse gevechtskunsten in het publieke 
domein 

• Zes internationale Sportbestuurders in EWUF/IWUF, Persilat & International Kendo 
Federation 

Prestatie-indicatoren 

•   Ledentevredenheid 
•   Aantal internationale bestuursposities en commissieleden handhaven op niveau 2013/6 
•   Goede relatie met ‘stakeholders’ in het werkveld 
•   Aantal gerealiseerde convenanten met Nederlandse gemeenten (voor 2016: 500) 
•   Positieve media aandacht 

Actielijnen 2016 

• Versterken relatie externe stakeholders door bezoeken bijeenkomsten NOC*NSF, VWS, 
sportevenementen, zoeken van samenwerking met marktpartijen, kennis halen en kennis 
delen met ‘partners in sport’. Proactieve deelname in de Stuurgroep ‘Regulering Full Contact 
Vechtsport’ en de werkgroepen die hieronder ressorteren, en in het verlengde hiervan helpen 
realiseren van de adviezen van de stuurgroep  

•   Versterken communicatie met leden, collega sportsportbonden en internationale federaties 
• Actieve lobby voor Nederlandse bestuurders in besturen en commissies van 

internationale federaties 
•   Deelname in de productie van twee vechtsportdocumentaires, ter promotie van de sporten 

kendo en pencak silat 
• Meer zendtijd voor vechtsporten op televisie, meer  contacten met  de  schr i jvende 

pers ,  met  digitale sportkanalen en het via sociale media ‘streamlinen’ van internationale 
wedstrijden en seminars– zodat de zichtbaarheid van ons sportaanbod wordt vergroot met 
als doel de interesse in onze sporten te versterken, het imago ervan te verbeteren en 
mogelijkheden voor sponsorfinding te vergroten. 

Strategische richting en doorkijk 2016 

•   Positioneren van de sport in Nederland en Nederlandse bestuurders internationaal 
•   Investeren in opbouw netwerken en aangaan van strategische allianties met ‘stakeholders’ 
•   Intensiveren en sturen van het lokaal sportbeleid (inzake vechtsporten) 
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• Toegevoegde waarde voor leden zijn (inzet collectieve middelen, kennis en menskracht 
voor het gedeelde belang) 

•   Verbeterd imago


