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Inhoud
Bijgesloten deelt het bestuur van de vereniging Federatie Oosterse Gevechtskunsten (FOG) haar
jaarplan 2018. Hierin vindt u op hoofdlijnen de planning van activiteiten die voor 2018 de invulling
zijn van de doelstellingen uit het visiedocument Oosterse gevechtskunsten in de Sportagenda 2017+.
Per kerntaak worden de speerpunten voor 2018 benoemd en wordt aangegeven wat de prestatieindicatoren (KPI’s) zijn.
Aan de orde komen:
1. Ontwikkeling van de Sport (voor oosterse gevechtskunsten)
a) Belangbehartiging leden
b) Brancheversterking door innovatie en samenwerking
2. Sportparticipatie
a) Groei ambitie
b) Deskundigheidsbevordering kader
3. Topsport
a) masterplan wushu 2020
4. Financiering van de Sport

Henk Verschuur,
voorzitter
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1. Kerntaak: Ontwikkeling van de Sport
Doelstellingen 2017 +
Een homogene organisatie met sterke, disciplinair ingerichte secties, die in staat is zijn huidige en
toekomstige leden hoogwaardige dienstverlening te bieden.
• Verenigen van het werkveld van oosterse gevechtskunsten in Nederland en het behartigen
van de belangen van haar leden in de meeste brede zin
• Opleiden en bijscholing van een kwalitatief sterk en integer lesgevend kader, dit conform het
NOC*NSF/ASK-kwalificatiesysteem Sport (KSS op de werkniveau ‘s 2, 3 en 4)
• Profileren van de sectie ringsporten als het reguleringspunt voor veilig en verantwoord
Kickboksen, Muay Thai, Mixed Martial Arts (MMA) en Brasilian JuJutsu in Nederland.
• Vormgeven van het Platform Body, Mind Fit (BMF), samen met Aikido Nederland
• Participeren in Ontwikkeling Nederland Sport, initiatief Kleine bonden
• Een ledengroei van 2 % in 2018

Prestatie-indicatoren
•
•
•
•
•
•
•

Tevreden leden
Goede relatie met stakeholders in het werkveld
Goed lopende opleidingen en bijscholingen lesgevend kader (LMA)
Ontstaan van het platform BMF NL met Aikido Nederland
Proactieve werkrelatie met de Vechtsport Autoriteit
Samenwerken in project met college kleine bonden voor een verdere ontwikkeling van
Nederland Sport
Positieve media aandacht

Actielijnen 2018
•
•
•
•
•
•
•

Versterken relatie externe stakeholders NOC*NSF, VWS, Vechtsportautoriteit
Accountmanagement leden
Vormgeven aan de realisatie van het Platform BMF (samen met AbN, Sport & Zaken)
Communicatie via facebook, website, twitter en Linkedin
Actualisering website
Samenwerken met collega sportbonden, zowel nationaal als internationaal
Participatie in besturen wereldbonden

Strategische richting en doorkijk 2018
•
•
•

Positioneren van de sport in Nederland en Nederlandse bestuurders internationaal
Investeren in opbouw netwerken en aangaan van strategische allianties met ‘stakeholders’
in het kader van het Platform BMF NL en Ontwikkeling van Nederland Sport
Lobby richting lokaal sportbeleid (inzake vechtsporten)

Jaarplan 2018
FOG Postbus 517, 3500 AM Utrecht

November 2017

3

Federatie Oosterse Gevechtskunsten, Postbus 517, 3500 AM Utrecht
Jaarplan 2018
•
•
•

Toegevoegde waarde voor leden zijn (inzet collectieve middelen, kennis en menskracht voor
het gedeelde belang)
Keurmerk (oosterse) vechtsport
Open en constructieve werkrelatie met NOC*NSF, ASK, Vechtsportautoriteit,
vechtsportbonden nationaal en internationaal

2. Kerntaak: Sportparticipatie
Doelstellingen 2017 +
a) Meer mensen doen vaker en langer aan vechtsport (groei ambitie voor 2017: 2 %)
• Focus op stedelijke jong volwassenen / j e u g d (18 – 24 jaar) en werkende volwassenen
(45 plussers) voor wat betreft ringsporten
• Diensten en producten voor doelgroep volwassenen 30+, 40+ en senioren in de context van
gezond ouder worden (Platform BMF NL)
• Aangepast vechtsporten. Toegankelijk maken van vechtsportbeoefening voor mensen met
een lichamelijk en/of geestelijke beperking. Vormgeven van het ideaal van de open of
werkelijk inclusieve ‘vechtsportschool’.

b) Deskundigheidsbevordering kader
• 40 nieuwe LMA docenten opleiden, KSS 2, 3 en 4
• Bestuurlijk kader van de secties wordt middels het jaarlijks organiseren van thematische
workshops bijgeschoold in hun bestuurlijke vaardigheden.

Prestatie-indicatoren
•
•
•
•

Ledengroei in 2018 plus 2 %
40 extra gecertificeerde instructeurs in 2018
Tevreden (sectie)bestuurders en sporters
Aanstellen van een coördinator aangepast vechtsporten. Pilot met sportaanbod aangepast
sporten.

Actielijnen 2018
•

•
•
•

Implementatie van de programma’s ‘Meedoen door vechtsport’ (doelgroep stedelijke
jeugd/ jong volwassenen 18 – 24 jaar, met name ringsporten) en Platform BMF NL
(30+, 40+ en senioren)
Opleiden van 40 nieuwe kaderleden (coach/trainer) op niveau 3 en 4 van de KSS. Dit
uit de opleidingen LMA en kickboksen, alsmede door toetsing van EVC/EVK.
Organiseren in samenwerking met ASK van een bijscholing voor PvB-beoordelaars
binnen de bond
Twee meerdaagse trainingsbijeenkomsten voor ontwikkeling bestuurlijk kader bond
(secties en verenigingen). Een in april, een tweede in september.
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•

Pilot met inclusieve vechtsportschool (aangepast vechtsporten). Ontwikkeling van
sportaanbod zoals ‘rolstoelboksen’ en ‘zaktraining voor blinden’ en ‘taijiquan’.

Strategische richting en doorkijk 2018
•
•
•

Bijhouden van een sportparticipatie index voor de FOG-disciplines en verwante oosterse
bewegingskunsten
Budo opleidingsinstituut voor alle bij de FOG geborgde PvB’s
Hoogwaardige en op samenwerking gerichte sectiebesturen
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3. Kerntaak: Topsport
Doelstellingen 2017 +
•
•
•
•

i

•
•

Kwalificatie wushu heren m odern (sparren en vorm en) bij de top 8 van de wereld
Implementatie van het meerjaren ‘masterplan wushu 2020’
Verbreden van de talentontwikkelingsprogramma’s wushu stijlen, sparren en traditioneel
Aansluiting van de jeugdselectie wushu stijlen (modern & traditioneel) en sparren bij de top 5
van de wereld
Prestatiegerichte en faciliterende begeleiding topsportprogramma’s
Sponsoring en financiën op orde (lottomiddelen en uit de markt)

Prestatie-indicatoren
•
•
•
•
•
•
•

Ranking van wushu heren bij WK
Op schema volgens ‘masterplan wushu 2020’
Tevreden sporters
Tevreden coaches modern-vormen en sparren, idem voor traditoneel en jeugd
Tevreden begeleiders
Goede (werk/supportrelatie) met ouders van talentonwikkelingsprogramma wushu
Acquisitie en beheer van topsportmiddelen passend bij ambities en plannen van de topsport
programma’s

Actielijnen 2018
•
•
•
•
•

Deelname en prestatie atleten op NK, WK en
deelname overige internationale (selectie)
wedstrijden
Proactief topsportmanagment team
Sport Intelligence: benchmarking en analyse, alsook prestatieoverzichten atleten up to date
Financiering topsportprogramma’s modern en traditoneel wushu, senioren en ontwikkeling uit
lottomiddelen en middels samenwerking met stichting WUAN (samenwerking van sponsoren,
ouders talentonwikkeling, spaarsysteem t.b.v. deelname aan WK(J) en EK(J) wushu)
Coördinatie en uitvoering t o p s p o r t programma’s
1. S c h o l i n g / p e r m a n e n t e d u c a t i o n coaches (kwaliteitsbevordering) middels
het bijwonen van sportcongressen, door bond georganiseerde workshops en
(zelf)studie
2. Seminar ‘Focus en prestatie op wedstrijden’ – volgens de werkwijze van het boek
Productivi’chi’ (auteur: Chilung Yung, 2015)
3. Talentontwikkeling (jeugdcoaches, talentontwikkeling/herkennen,
jeugdwedstrijden en regionale centra voor talentontwikkeling in Amersfoort en
Landgraaf)
4. Doping (voorlichting) / sportmedische begeleiding
5. Wetenschappelijke begeleiding (voeding, bewegingsanalyse, mental coaching)
6. Centrale trainingen, club trainingen, individuele training,
wedstrijdprogrammering
7. Evaluatie prestaties sporters, begeleiding en begeleidingsstructuur
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Strategische richting en doorkijk 2018
•
•
•
•

Focusgedachte top 10
Governance van de topsportprogramma’s
Ontwikkelen van topsporters in talentprogramma’s
Financiering (ook na einde afbouwregeling topsportfinanciering uit lottomiddelen)
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4. Kerntaak: Financiering
Doelstellingen 2017 +
•

Versterken van het Eigen Vermogen van de vereniging 5.000 euro. Dit jaarlijks tot en met
2020
Investeren in brancheversterking Platform BMF en kleine bonden initiatief

•

Prestatie-indicatoren
•
•

Versterken financiële basis van de vereniging
Start van het platform BMF NL (met steun van Sport & Zaken NOC*NSF)

Actielijnen 2018
•
•
•

Versterken r e s e r v e s b o n d
Begin Platform BMF (met Aikido bond Nederland)
Begin samenwerking kleine bonden initiatief

Strategische richting en doorkijk 2018
•
•

Positioneren van Platform BMF als een speerpunt sportparticipaie FOG & A(b)N
Grotere financiële zelfstandigheid van de bond
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