VERNIEUWINGEN BINNEN HET JEUGDSPORTFONDS

Jeugdoverleg
14/10/’17 - Leuven

NIEUW JEUGDSPORTFONDS
DOELSTELLINGEN
•Eenvoud
•Dynamiek
•Op maat
•Promotie
•Kwaliteit
•Efficiëntie

EENVOUD, DYNAMISCH & OP MAAT

Begeleidingstraject

Label
Jeugdvriendelijke club

ONDERSTEUNING

BUDGET JEUGDFONDS
Resterende
budget →
clubs met
label

Clubs met
LABEL

Clubs in
begeleidingstraject
(gelimiteerd)
Budget binnen begeleidstraject gelimiteerd:
max. toelage op jaarbasis.
max. 4 jaar in begeleidingstraject

CRITERIA
▪Om het label te behalen: 13 verplichte criteria + 10 optionele
▪Voor alle optionele criteria kan men punten behalen, er worden geen punten
gegeven aan de verplichte criteria

▪Eenmaal het kwaliteitslabel is behaald, kunnen nog meer optionele criteria behaald
worden = stijging toelage op basis van punten

PROCEDURE
•2018: elke jeugdclub dient aanvraag in, wie nadien in
begeleidingstraject stap of kwaliteitslabel heeft, wordt
automatisch elk jaar hernieuwd
•Meeting met club manager (april-sept) ipv googleform

•Extra data wordt verzameld uit iTriatlon-platform ipv
googleform
•Blijft behouden: bewijs van bestedingsverplichting

13 VERPLICHTE CRITERIA (CONCEPT)
•Vzw zijn
•Beleidsplan hebben (4j)
•Aanwezigheid op jeugdoverleg & jeugddag

•Strategie voor goede communicatie
•Jeugdclub heeft minstens 12 kids en 12 jeugdleden
•Er is een jeugdcoördinator (minimum trainer B triatlon, master of bachelor LO)

•Er is min. 1 gediplomeerde clubtrainer voor de jeugd (min. Trainer B triatlon, master of
bachelor LO)

13 VERPLICHTE CRITERIA (CONCEPT)
•De trainingsbegeleiding van de club baseert zich op het raamplan van Triatlon Vlaanderen en
hierbij wordt voor elke ‘trainingsgroep’ min. 1 begeleide training/week/discipline gedurende
30 weken op jaarbasis* aangeboden.
•Jeugdtrainers scholen zich per Olympiade bij
•70% van de gelicentieerde atleten (+12) neemt deel aan minstens 2 events/jaarbasis
•De club organiseert jaarlijks één jeugdevent
•De club heeft minstens één TO of steward
•Organisatie van een initatief in functie van een thema gekozen door VTDL (bijv. veilig in het
verkeer, gezonde voeding, …)

10 OPTIONELE CRITERIA (CONCEPT)
•De club heeft een adviserend orgaan voor het jeugdbeleid (30ptn)
•De club heeft een beleidsplan kaderopleiding ifv haar trainers (40ptn)

•De club heeft een organigram met functiebeschrijving van bestuursleden en trainers (30ptn)
•Niveau van externe communicatie (0-40ptn)
•De club heeft een aanbod vanaf 6 jaar met continue doorstroming naar oudere leeftijd
(50ptn)

•De club is geëngageerd in een Multimove-project of programma met focus op brede
motorische ontwikkeling (25-50ptn)
•Aanbod: de club zet in op de doelgroep van het lager onderwijs met als doelstelling de
kinderen de 3 basissporten aan te leren: zwemmen, (veilig) fietsen en lopen (0-70ptn)
•De mate waarin de trainingsbegeleiding van de club is afgestemd op het raamplan van
Triatlon Vlaanderen (0-50ptn)

10 OPTIONELE CRITERIA (CONCEPT)
•Begeleiding op maat binnen de club (0-70ptn)
•De club biedt een jeugdstage aan: per stage = 10 punten
•De club biedt trainingen aan tijdens de vakantieperiode (min. aanbod van 48 weken op
jaarbasis): 0 of 30 punten
•De club neemt op geregelde tijdstippen ontwikkelingstesten af, die beoordeeld worden door
een gediplomeerde jeugdtrainer (min. trainer B triatlon) (per 5 atleten = 10 punten)
•Trainers: aantal gediplomeerde jeugdtrainers binnen de club. (10-35ptn/trainer)
•Trainers: de organiseert interne sporttechnische bijscholingen voor trainers: per bijscholing =
20 punten

•Expertise technische staf: per deskundige = 10 punten

10 OPTIONELE CRITERIA (CONCEPT)
•Deelname aan het Multisportcircuit: per 5 deelnames = 10 punten
•Deelname aan de Lotto Jeugdcup: per 5 deelnames = 10 punten
•Aantal jeugdleden per leeftijdsgroep: per 5 jeugdatleten/leeftijdsgroep = 5 punten
•Min. 10% van de jeugdleden is al 3 jaar lid van de club, per extra 10% = 10 punten
•Doorstroming naar volwassenen: per atleet 5 punten

•De club organiseert een sportpromotioneel jeugdevenement: per initiatief = 20 punten.
•De club organiseert een triatlon- of multisport jeugdevent (10-50ptn/event)
•De club organiseert een drempelverlagend initiatief voor kansengroepen: per initiatief = 10
punten

10 OPTIONELE CRITERIA (CONCEPT)
•De club heeft een actieprogramma in functie van de democratisering voor
jeugdleden/jeudwerking: per initiatief = 10 punten
•De club organiseert een initiatief om Gezond Sporten bij jongeren te bevorderen: per
initiatief = 10 punten
•De club organiseert een campagne rond Ethisch Sporten bij jongeren/ouders.
•De club organiseert triatlonactiviteiten of nevenactiviteiten buiten de reguliere trainingen: per
initiatief = 10 punten

•De club organiseert een event in samenwerking met een externe lokale partner (school,
sportdienst of sportclub): per initiatief = 20 punten
•De club heeft een actieve Technical Official en/of Steward (10ptn/persoon)
•Open criterium met beoordelingscijfer door club manager op basis van initiatieven van de
club om de kwaliteit in de jeugdwerking na te streven (20ptn/initiatief

VARIA
1. Naam kwaliteitslabel
2. Labeling op lange termijn
3. Toelage 2017: enquête via googleforms + facturen
4. Datum volgend jeugdoverleg
5. Vragen?

BEDANKT VOOR JULIE
WERK AAN DE TOEKOMST!

