TUSSENTIJDSE COACHING EN EINDEVALUATIE

Vooraleer een club het zilveren label kan behalen, moet geëvalueerd worden of ze de acties heeft
gerealiseerd. Dit gebeurt door de preventiewerker, op basis van de checklist (p.3) en de bijhorende
vragenlijst (p.4).
WANNEER?
•
•

Je hebt tijdens het startmoment van het project samen met de club een datum
gepland voor de tussentijdse coaching.
Tijdens het tussentijdse coachinggesprek plan je een volgende datum in, voor de
eindevaluatie.

Wij raden aan om de club minimaal 1 seizoen tijd te geven om Sportivos Zilver volledig te
doorlopen. Je bespreekt best individueel per club wat voor hen haalbaar is.

MET WIE?
Het is belangrijk dat de perso(o)n(en) waarmee je de checklist overloopt, op de hoogte is/zijn
van het volledige traject in Sportivos Zilver. Dit kan de contactpersoon zijn die de deelname
aan Sportivos in de club coördineert (bv. de A&D-coach). Idealiter werkte de club tijdens
Sportivos Brons al met een werkgroep rond dit project en kan je de evaluatie van Sportivos
Zilver ook met de volledige werkgroep doorlopen.

HOE ?
De tussentijdse coaching
Tijdens de tussentijdse coaching pols je bij de sportclub hoe ver ze staan in het uitvoeren van
de verschillende acties voor Sportivos Zilver. Neem hiervoor de checklist (affiche, of p. 3)
erbij. Bekrachtig wat de club al goed doet of heeft gedaan. Gebruik dit moment om hen te
stimuleren, indien nodig bij te sturen, en te helpen bij het inplannen van nog uit te voeren
acties. Geef hen tips en advies mee en bied daar waar nodig extra ondersteuning.
De eindevaluatie
Tijdens de eindevaluatie ga je na of de sportclub het zilveren label heeft behaald. Je overloopt
hiervoor de verschillende acties van de checklist (affiche, of p.3) en gaat dieper in op elke
actie door middel van de vragenlijst (p.3). De vragen met een ‘*’ bepalen of een club slaagt
voor een actie. Als alle vragen met een ‘*’ op een goede manier worden beantwoord (dat er
dus aan de actie werd voldaan), behaalt de club het zilveren label. Het is dan ook de
bedoeling dat je als preventiewerker de vereiste acties uit de checklist (daar waar mogelijk)
gaat controleren. Bijvoorbeeld: Wat is de alcohol- en drugvisie van de club?
De vragen zonder ‘*’ helpen jou om een beter beeld te krijgen over hoe gedreven de club
bezig is met het project.

NIET GESLAAGD?
Als de club (nog) niet zou voldoen aan één of meerdere acties van de checklist, dan geef je
hen meer tijd om het zilveren label te behalen. Bespreek opnieuw met de club wat zij
haalbaar vinden en bekijk waar ze eventueel extra ondersteuning nodig hebben. Geef hen tips
en concrete handvatten om de activiteiten toch nog uit te voeren. Zo is het voor hen mogelijk
om alsnog door te stromen naar Sportivos Goud.

GESLAAGD!
Als de club alle acties succesvol heeft ingevuld, kan je het zilveren label overhandigen. Het
zilveren label bestel je bij VAD. Het overhandigen van dit label kan indien gewenst gepaard
gaan met een persmoment. Aanwezigheid van vertegenwoordigers van lokale overheden op
dit moment kan motiverend werken voor sportclubs (bv. een felicitatie van de burgemeester
of de schepen van sport). Spreek een datum af voor dit persmoment met de club.
De club kan nu doorstromen naar Sportivos Goud. Bespreek wat er in Sportivos Goud van hen
verwacht zal worden. Gebruik hiervoor de checklist van Sportivos Goud. Moedig hen aan om
zich hiervoor te engageren.

VRAGENLIJST

Leg de checklist van Sportivos Zilver (affiche, of p. 3) voor jullie zodat je deze samen kan
overlopen. Stel bij iedere actie onderstaande vragen om meer concreet zicht te krijgen op de
resultaten. Controleer waar nodig.

COMMUNICATIE


De deelname aan Sportivos Zilver werd gecommuniceerd naar alle clubleden, gebruik
hiervoor de fiche met communicatietips.
 Op welke manier hebben jullie in de club gecommuniceerd over de doorstroming naar
Sportivos Zilver?*
 Op welke manier hebben jullie gecommuniceerd over de verschillende acties?
 Wat zijn de reacties van de clubleden?

SPORTERS INFORMEREN


Het spel ‘Homerun’ werd gespeeld door alle jeugdsporters (+14).






Welke ploegen hebben spelers (+14) en jongvolwassenen?*
Welke ploegen hebben het spel ‘Homerun’ gespeeld?*
Op welke manier hebben ze het spel ‘Homerun’ gespeeld? (tijdens 1 training, of
verspreid over verschillende trainingen?)
De folder ‘boodschap in een fles’ werd in digitaal formaat verstuurd naar alle sporters
(+18).
 Werd de folder verstuurd naar alle sporters (+18)?*

ALCOHOL- EN DRUGVISIE
 De alcohol- en drugvisie is opgesteld met behulp van de handleiding ‘alcohol- en
drugvisie’.
 Wie hebben jullie betrokken bij het opstellen van de alcohol- en drugvisie?*
 Wat is jullie alcohol- en drugvisie?*
 De alcohol- en drugvisie werd goedgekeurd door het clubbestuur en gecommuniceerd naar
leden en supporters.
 Op welke manier hebben jullie de goedkeuring van het clubbestuur verkregen?*
 Via welke kanalen hebben jullie de alcohol- en drugvisie gecommuniceerd?*
ALCOHOL EN DRUGCOACH (A&D-COACH)


De A&D-coach(es) is/zijn verkozen door het clubbestuur met behulp van stap 1 en stap 2
van de verkiezingsfiche.
 Hebben jullie een A&D-coach? *
 Op welke manier hebben jullie de A&D-coach verkozen?



Het bestaan van de A&D coach(es) werd bekend gemaakt in de club met behulp van stap
3 van de verkiezingsfiche.
 Via welke kanalen hebben jullie de A&D-coach bekend gemaakt?*
 Op welke manier hebben jullie de rol die de A&D-coach vervult, bekend gemaakt?*



De A&D-coach(es) heeft/hebben de vorming ‘A&D-coach’ van Sportivos Zilver gevolgd.
Meer informatie via het regionaal CGG-preventiewerk tabak, alcohol en drugs.
 Heeft de A&D coach de vorming ‘A&D-coach’ van Sportivos Zilver gevolgd?*



De A&D-coach(es) heeft/hebben zich geregistreerd door een mail te sturen naar
sportivos@vad.be.


Check op voorhand bij VAD of het e-mailadres werd doorgestuurd. Zoniet, kan je de
A&Dcoach stimuleren om dit alsnog in orde te brengen.*

GEZONDE FONDSENWERVING
 Het clubbestuur heeft het plukboek voor gezonde fondsenwerving doorgenomen en
begrijpt hoe dit document hen kan ondersteunen in het organiseren van gezonde
alternatieven voor fondsenwerving.
 Heb je als club nog iets gedaan met het plukboek voor gezonde fondsenwerving?
 Heb je een initiatief ‘gezonde fondsenwerving’ genomen?

