JEUGDFONDS
CLUBREGLEMENT 2018

Triatlon Vlaanderen
Diestsesteenweg 49  3010 Kessel-Lo  info@triatlon.vlaanderen

In samenwerking met

INHOUDSOPGAVE
JEUGDFONDS 2018

3

1. PROJECT

3

2. DEELNAMEVOORWAARDEN

3

3. PROCEDURE

3

4. VERDEELSLEUTEL

4

5. BEGELEIDINGSTRAJECT

4

6. CRITERIA (ZIE BIJLAGE 1)

5

7. KWALITEITSLABEL

5

8. RAPPORTERING

5

9. EVALUATIE

6

10. BESTEDINGSVERPLICHTING

6

11. BEPALINGEN

6

12. BIJLAGEN

6

BIJLAGE 1: CRITERIA JEUGDCLUB TRIATLON/MULTISPORT

7

BIJLAGE 2: LIJST MET BESTEDINGSVERPLICHTINGEN

13

2

JEUGDFONDS CLUBREGLEMENT 2018 |

JEUGDFONDS 2018
Reglement onder voorbehoud van goedkeuring door Sport Vlaanderen.

1. PROJECT
Het Jeugdfonds van Triatlon Vlaanderen (3Vl) wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid en heeft als
doel:
▪
▪
▪

Gezond & breed sporten te activeren in de jeugdclubs;
Door middel van een kwalitatieve jeugdwerking die pedagogisch, sporttechnisch en ethisch
verantwoord is;
En die jeugdparticipatie stimuleert.

Jaarlijks worden de jeugdclubs geëvalueerd op basis van kwaliteitscriteria. Wanneer ze voldoen aan de
gewenste criteria (13 verplichte criteria en 10 optionele criteria), ontvangen ze een toelage en kwaliteitslabel.
Jeugdclubs die in een begeleidingstraject stappen om het kwaliteitslabel te halen, ontvangen tevens een
(verminderde) toelage.
Het beoogde resultaat en de dynamiek van de club worden opgevolgd door enerzijds een bilateraal gesprek
tussen beide partners (sportclub en Triatlon Vlaanderen, zie punt 3 Procedure) en anderzijds de informatie
van het geautomatiseerde ledenplatform i-Triatlon.
Deze nieuwe procedure vermindert de draaglast van jeugdclubs om deel te nemen aan dit Jeugdfonds en
tegelijkertijd krijgt men nieuwe incentives vanuit de data van i-Triatlon, het gesprek met Triatlon Vlaanderen
en de good practices die worden gedeeld.

2. DEELNAMEVOORWAARDEN
✓ Het project is van toepassing op alle jeugdclubs aangesloten bij Triatlon Vlaanderen.
✓ De jeugdclub is een vzw, heeft minstens 8 aangesloten jeugdleden, onderschrijft en engageert zich om
de Panathlonverklaring na te leven.
✓ Door deelname verklaart de jeugdclub zich akkoord met dit clubreglement.
✓ Clubs die een kwaliteitslabel behaalden of in het begeleidingstraject zitten van het Jeugdfonds 2018, zijn
automatisch ingeschreven voor het Jeugdfonds 2019.

3. PROCEDURE
✓ De club neemt contact op met de club manager van Triatlon Vlaanderen voor een afspraak tussen 1
april en 30 september.
o Bij een eerste deelname aan het Jeugdfonds1 is dit een bezoek op de club (2 uur).
o Vanaf een volgende deelname kan de rapportering gebeuren via een Skype meeting (45 min).
o Eventuele wijziging van deze afspraak kan enkel mits akkoord van beide partijen.
✓ De club bereidt het gesprek met de club manager grondig voor met alle nodige bewijsmaterialen om de
te behalen criteria te staven.
✓ De club ontvangt de toelage en het kwaliteitslabel wanneer zij aan de criteria voldoet (zie hoofdstuk
Criteria).
✓ De bekendmaking van de toelage gebeurt uiterlijk op 1 november 2018.

1

Sowieso voor alle clubs die intekenen op het Jeugdfonds 2018.
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✓ In geval van protest, kan de club een schriftelijke klacht met motivatie indienen bij het Geschiltribunaal
Triatlon Vlaanderen uiterlijk op 15 november 2018.
Bij een vermoeden van vergissing kan een herziening worden aangevraagd bij de club manager uiterlijk
op 15 november 2018.
✓ De toelage wordt ten laatste 31 januari 2019 gestort op het rekeningnummer van de club (vermeld in de
clubaccount op i-Triatlon) nadat de besteding is aangetoond.
✓ De club moet de toelage besteden volgens de bestedingsverplichting (zie bijlage).

4. VERDEELSLEUTEL
✓ Het totale budget van het Jeugdfonds bestaat uit de toelage van de Vlaamse Overheid vermeerderd
met een eigen inbreng van Triatlon Vlaanderen.
✓ Een deel van het budget wordt voorbehouden voor jeugdclubs in het begeleidingstraject (zie volgend
hoofdstuk), het overige budget wordt gebruikt voor jeugdclubs die het kwaliteitslabel behalen.
✓ De toelage voor jeugdclubs die het kwaliteitslabel halen, wordt berekend volgens een puntensysteem
dat gebaseerd is op:
o Het aantal behaalde punten door de club: de punten van een criterium worden toegekend wanneer
de club hieraan voldoet.
Om te voldoen aan een criterium moet niet altijd de maximum score behaald worden. Bijvoorbeeld:
de organisatie van een jeugdstage levert 10 punten op en voor dit criterium kan men maximum 30
punten behalen. Dan voldoet men met de organisatie van 1 jeugdstage.
o Het aantal aangesloten jeugdleden van de club (tot en met 18 jaar of wordend in 2018): dit aantal
wordt op 15 oktober 2018 uit i-Triatlon gehaald, alle aansluitingen hierna komen niet meer in
aanmerking voor het Jeugdfonds.
✓ Elke jeugdclub die recht heeft op een kwaliteitslabel en toelage, ontvangt de jaarlijks bepaalde
minimumtoelage, vermeerderd met de toelage die berekend is volgens het aantal behaalde punten en
jeugdleden.

5. BEGELEIDINGSTRAJECT
✓ Jeugdclubs kunnen instappen in een begeleidingstraject waarbij in samenspraak met Triatlon
Vlaanderen een traject op maat wordt uitgestippeld met als doel het kwaliteitslabel te behalen.
✓ Een jeugdclub kan slechts éénmalig deelnemen aan dit traject, de spreidingsduur is maximum 4 jaar.
✓ Het traject en de jaarlijkse doelstellingen worden vooraf bepaald in een overeenkomst tussen de
jeugdclub en Triatlon Vlaanderen.
✓ De jeugdclub maakt jaarlijks een afspraak met de club manager om de progressie en behaalde
doelstellingen aan te tonen (zie hoofdstuk Procedure).
✓ Als de jeugdclub haar jaarlijkse doelstellingen behaalt, ontvangt zij voor dat jaar een toelage van
maximum € 750.
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6. CRITERIA

(ZIE BIJLAGE 1)

✓ Er zijn 2 soorten criteria:
o De 13 verplichte standaardcriteria: de jeugdclub moet voldoen aan deze criteria voor het
kwaliteitslabel.
o De optionele criteria: de jeugdclub bepaalt zelf welke van deze criteria ze wil invullen. In totaal
dienen – naast de verplichte criteria – minstens 10 optionele criteria behaald te worden voor het
kwaliteitslabel.
✓ De punten: het aantal punten toegekend aan een criterium. Aan de verplichte standaardcriteria worden
geen punten toegekend. Bij de optionele criteria staat vermeld hoeveel punten en maximum punten de
jeugdclub hiermee kan verdienen.
✓ Rapportering bezoek: de rapportering van dit criterium gebeurt tijdens het bezoek van de club manager
of Skype meeting, de club dient dan de bewijsstukken te kunnen voorleggen. Opgelet: een activiteit kan
slechts voor 1 criterium gebruikt worden.

7. KWALITEITSLABEL
✓ Een jeugdclub die voldoet aan de verplichte en 10 optionele criteria krijgt het kwaliteitslabel Jeugdclub
Triatlon/Multisport van het jaar 2018. Dit label staat garant voor een jeugdclub met een kwalitatief
goede basiswerking voor jeugdatleten.
✓ De benaming en logo mogen door de rechthebbende clubs gebruikt worden in 2019.

8. RAPPORTERING
De rapportering van het Jeugdfonds gebeurt op 2 manieren:
✓ Criteria met automatische rapportering door Triatlon Vlaanderen (criteria met i-Triatlon aangeduid in
bijlage 1): deze gegevens worden op 15 oktober 2018 uit i-Triatlon gehaald. Indien deze datum geen
werkdag is, dan wordt deze vervangen door de eerstvolgende werkdag.
✓ Criteria met rapportering tijdens clubbezoek/Skype meeting door de club manager (criteria met
bezoek aangeduid in bijlage 1).
Bij dit laatste dient aan de hand van bewijsmateriaal (documenten, foto’s, …) aangetoond te worden dat aan
een bepaald criterium voldaan werd of zal voldaan worden ten laatste tegen 30 september 2018. Een
mondelinge toelichting is niet voldoende, een bewijsstuk moet voorgelegd worden.
Triatlon Vlaanderen verwacht van de clubs die zich engageren om deel te nemen, een constructieve houding
ten aanzien van de club manager tijdens het bezoek of Skype meeting. Wanneer hier inbreuken worden
vastgesteld of wanneer het clubbezoek onvoldoende werd voorbereid, kan de rapportering tijdens het
bezoek met onmiddellijke ingang worden stopgezet. Triatlon Vlaanderen beslist hierop over de geldigheid
van de rapportering.
De jeugdclub kan in overeenkomst met de club manager beslissen om nog documenten via e-mail te
versturen uiterlijk 1 oktober 2018 om bepaalde criteria te behalen. Dit geldt enkel voor criteria die pas na het
bezoek worden verwezenlijkt en waarvoor nog geen bewijsstukken voorhanden zijn. Alle nagestuurde
documenten worden verzonden naar clubs@triatlon.vlaanderen met als onderwerp: nagestuurde
documenten Jeugdfonds.
De jeugdclub kan slechts éénmalig bewijsstuk(ken) per criterium doorsturen, de evaluatie hiervan gebeurt
samen met de algemene evaluatie in oktober 2018.
Het verstrekken van onjuiste gegevens kan de uitsluiting van de jeugdclub uit het Jeugdfonds tot gevolg
hebben.

In samenwerking met

9. EVALUATIE
De evaluatie voor het kwaliteitslabel en de toelage gebeurt door Triatlon Vlaanderen op basis van de dubbele
rapportering (i-Triatlon en bezoek), met bekrachtiging door de Raad van Bestuur. Onduidelijkheden of
vragen kunnen gericht worden aan de club manager. Protest wordt behandeld door het Geschiltribunaal.

10. BESTEDINGSVERPLICHTING
De club is verplicht de toelage in 2018 te besteden volgens de bestedingsverplichting (zie bijlage). De club
dient hierbij de verantwoordingsstukken voor te leggen.
Het formulier voor invullen van de bestedingsverplichting verschijnt in de online clubaccount (i-Triatlon). Het
vaststellen van inbreuken, kan het terugvorderen van de gedeeltelijke of volledige toelage als gevolg
hebben.

11. BEPALINGEN
✓ De criteria zijn van toepassing op alle jeugdatleten en trainers die aangesloten zijn bij Triatlon Vlaanderen.
✓ Een ‘trainingsgroep’ wordt beschouwd als een cluster van atleten die omwille van hun maturiteit en
persoonlijke ontwikkeling in een specifieke groep worden verzameld en begeleid worden door een
specifieke trainer (differentiatie).
✓ Triatlon Vlaanderen behoudt het recht tot het correct inschatten van de bezoekcriteria op basis van het
jeugdvriendelijk karakter van de jeugdclub: op sportief vlak, motorisch, sociaal-affectief en met focus op
lange termijn (levenslang sporten).
✓ De deelname aan het Jeugdfonds is afhankelijk van de gegevens die door de jeugdclub in de clubaccount
(i-Triatlon) worden ingegeven. Deze gegevens zijn accuraat en up-to-date. Bij trainers die bijvoorbeeld
geen training meer geven, wordt een einddatum ingevoerd.
Bij vaststelling van fraude ontvangt de club geen label en toelage voor het werkingsjaar en riskeert de
club een schorsing.
✓ Trainers die in aanmerking komen voor criteria in het Jeugdfonds moeten voorkomen op de technische
fiche van de jeugdclub (i-Triatlon). Op deze lijst vermeldt de club technische coördinatoren en/of vaste
trainers (niet-occasioneel) die een relevante groep van atleten begeleidt.
Diplomavereisten zijn behaald; met andere woorden de opleiding moet succesvol beëindigd zijn.
✓ Voor het bepalen van de trainingsgroepen wordt verwezen naar de ontwikkelingsfasen die beschreven
zijn in het Long Term Athlete Development plan van Triatlon Vlaanderen, wat ook uitgebreid aan bod
komt in de VTS-cursus Initiator & Trainer B Triatlon.
1. Active Start: kids -6j
5. Learning to Train: APHV-1 / APHV
2. FUNdamentals: kids 7-8j
6. Training to Train: APHV+1
3. FUNdamentals: kids 9-10j7
7. Training to Train: APHV+2 / +3
4. FUNdamentals: kids 11-12j
8. Training to Compete: Post APHV

12. BIJLAGEN
1. Criteria Jeugdclub Triatlon/Multisport
2. Lijst met bestedingsverplichtingen
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BIJLAGE 1: CRITERIA JEUGDCLUB TRIATLON/MULTISPORT

13 verplichte standaardcriteria
A

Rapportering

De jeugdclub heeft een 4-jarig beleidsplan.

Doc

De club heeft haar beleid uitgestippeld aan de hand van een beleidsplan.
Het beleidsplan omvat de volgende onderdelen:
*Missie van de club: korte samenvatting van wie de club is, haar uniek karakter, de waarden, waar en in wat actief en grote doel op
lange termijn.
*Samenvatting van de feiten: lijst van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor de club.
*Doelstellingen: formulering van gewenste situatie met beoogde effecten en/of gewenste resultaten.
*Strategie: bij elke doelstelling horen acties. Per actie bepaal je begin- en einddatum en duid je een verantwoordelijke aan. Tot slot
bepaal je het budget.
In te dienen vóór 1 april 2018 (clubs@triatlon.vlaanderen). Wanneer het beleidsplan afgekeurd wordt, krijgt de club vóór 1 juni 2018
een gemotiveerd document met nodige bijsturingen die moeten verwerkt worden in het beleidsplan en ingediend zijn bij Triatlon
Vlaanderen vóór 1 juli 2018.
Voor het Jeugdfonds 2019 kan hetzelfde document de basis blijven voor dit criterium, maar moet de club wel aantonen dat het plan
gevolgd wordt (indien niet verlies van criterium). Clubs die geen plan hebben ingediend, kunnen dit alsnog doen in het jaar 2019.
Tips voor het opstellen van een beleidsplan via Dynamo Project; registreer je als club en lees er gratis online de brochure "Een
beleidsplan voor je sportclub" of gebruik de werkbladen die Dynamo aanbiedt.

B

De jeugdclub is vertegenwoordigd op het jeugdcluboverleg van Triatlon Vlaanderen.

i-Triatlon

C

De jeugdclub is vertegenwoordigd indien Triatlon Vlaanderen een jeugddag organiseert.

i-Triatlon

D

De jeugdclub heeft een communicatiestrategie voor de jeugd & betrokkenen.

Bezoek

➢ Intern: afhankelijk van de boodschap (bijv. regelmatige nieuwsbrief, trainingsbericht, afmelding trainer, promotie van events of
deelname wedstrijden, aanspreken van jeugdatleet die steeds te laat is, aanspreekpersoon integriteit, …) heeft de club één of
meerdere communicatiekanalen voor verschillende doelgroepen (jeugdleden, ouders maar bijvoorbeeld ook jeugdtrainers).
Dit kan aangevuld worden met het formuleren van de ‘afspraken’ (en verantwoordelijke) rond bepaalde specifieke communicatie.
Bijv. persoon X is steeds aanwezig bij de start van de zwemtraining op maandag om ouders te berichten over belangrijke clubzaken
en tegelijkertijd hun feedback te verzamelen voor het clubbestuur.
➢ Extern: de jeugdclub heeft een duidelijke en actuele website met een overzicht van het jeugdaanbod en promoot haar werking via
sociale media.
➢ Bij voorkeur is ook een communicatie manager (of verantwoordelijke) aangesteld, die de strategie en uitvoering ervan in goede
banen leidt.

E

De jeugdclub heeft een jeugdcoördinator (min. bachelor/master LO en/of master B triatlon).

Bezoek

De jeugdcoördinator neemt één of meerdere van onderstaande functies op in de club:
*Coördinatie & planning van de verschillende trainingsgroepen en respectievelijke trainers
*Sturende kracht achter de ontwikkeling en opvolging van het jeugdbeleid (staat ook in contact met bestuur)
*Detectie, sturing en doorstroming van de jeugdatleet – mogelijk in samenspraak met team trainers
*Begeleiding en motivatie van de jeugdtrainers
*Bevorderen van gezond & ethisch sporten bij de jeugd – mogelijk in samenspraak met team trainers
*Contactpersoon voor jeugd en ouders

F

De jeugdclub heeft minstens 12 kids en 12 jeugdleden.

i-Triatlon

We spreken over ‘kids’ in de ontwikkelingsfase FUNdamentals (tot ongeveer 12j, dus voor de groeispurt) en ‘jeugd’ vanaf de groeispurt
en ouder tot maximum 18 jaar. Voor de berekening van het criterium wordt de grens gelegd op 12jaar (geboortejaar is steeds van
toepassing): kids onder 12 jaar en jeugd vanaf 12 jaar of ouder.

G

De jeugdclub heeft minimum 1 gediplomeerde jeugdtrainer (min. trainer B triatlon).

i-Triatlon

Deze trainer geeft min. 12 weken les op jaarbasis en is aangesloten bij Triatlon Academy.

H

Elke jeugdtrainer volgt per Olympiade min. 1 triatlongerelateerde bijscholing (erkend door Triatlon
Vlaanderen).

In samenwerking met

Bezoek

I

De trainingsbegeleiding van de jeugdclub baseert zich op het raamplan Triatlon Vlaanderen
(breedtesport traject).

Bezoek

De rode draad in de trainingsbegeleiding van de jeugd is het raamplan Triatlon Vlaanderen. Dit plan beschrijft de stappen (met
respectievelijke trainingen en aan te leren vaardigheden) in de ontwikkeling van jeugdatleet tot volwassen triatleet met respect voor
de eigenheid van het opgroeiende kind. Dit plan is dus geen individueel meerjarenplan maar een inspiratiebron waarmee de
jeugdtrainer verder aan de slag kan.
Het raamplan is gebaseerd op de modellen van Istvan Balyi die het internationaal gerespecteerde Long Term Athlete Development
Plan (LTAD) ontwikkeld heeft. De opbouw van het raamplan gebeurde vanuit een multidisciplinair perspectief en beoogt een
harmonieuze atletische ontwikkeling van de jonge triatleet. De levenslange gezonde en actieve levensstijl wordt hier dan ook
gepromoot.
Voor de jeugdclub volstaat het aanbod te voorzien van het breedtesport traject (toegelicht in VTS-trainerscursus triatlon) en aan te
tonen hoe dit is opgenomen in het beleidsplan, hoe de trainingen en groepen de fases van het raamplan volgen en de betrokken
principes/ontwikkelingslijnen (en groeiend aanbod) worden omgezet in de praktijk.
Hoe houdt de club ook rekening met instromende kinderen op latere leeftijd die nog verschillende ontwikkelingsfasen moeten
doorlopen?
Meer gedetailleerde info over het raamplan kan je online terugvinden op de website van Triatlon Vlaanderen, dit komt ook uitgebreid
aan bod via de VTS-trainerscursussen triatlon.

J

70% van de gelicentieerde jeugdatleten (12j of ouder) neemt jaarlijks deel aan minstens 2 events
van Triatlon Vlaanderen.

i-Triatlon

K

De jeugdclub organiseert jaarlijks een evenement voor jeugdatleten.

i-Triatlon

Dit jeugdevent kadert binnen de multisport kids tour of jeugdcup van Triatlon Vlaanderen.

L

De jeugdclub heeft min. 1 actieve steward of Technical Official (TO).

i-Triatlon

Een steward of TO heeft met succes de opleiding voltooid en participeert jaarlijks aan minstens 3 events van Triatlon Vlaanderen.

M De jeugdclub organiseert een actie/initiatief in functie van een door Triatlon Vlaanderen gekozen

Bezoek

thema (in functie van gezond & ethisch sporten). In 2018 is het thema “Veilig op de fiets”.

8
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Rapporte
ring

Max.
punten

Punten

Optionele criteria (min. 10 te behalen)

MANAGEMENT
1

De club heeft een actief jeugdbestuur dat het jeugdbeleid op korte en lange
termijn uitstippelt.

30

30

Bezoek

2

De jeugdclub heeft een organigram met functieomschrijving van bestuursleden
en trainers.

10

10

Bezoek

Een document dat de taakverdeling en het takenpakket (omschrijving van de verschillende taken per verantwoordelijke) weergeeft
van trainers en verantwoordelijken binnen de club. Het organigram met functiebeschrijving moet op de clubwebsite gepubliceerd
zijn (score 0 of 10).

MANAGEMENT (max. 120 p.)

3

De jeugdclub heeft een beleidsplan kaderopleiding in functie van haar trainers.

40

40

Bezoek

Een document waarmee de hoofdtrainer en het team trainers ‘vooruit’ denkt om het opleidingsniveau op de club te verhogen
(score 0 of 40).
Dit document omvat:
*Instroomstrategieën voor potentiële trainers in de komende jaren
*Lijst van bestaande trainers die verder ontwikkelen, met hun volgende en aanvullende opleiding
Voor reglement van het Jeugdfonds 2019, kan hetzelfde document de basis blijven voor dit criterium, maar de club moet wel
aantonen dat het plan gevolgd wordt (indien niet verlies van 40 punten). Clubs die in 2018 geen plan hebben ingediend, kunnen dit
in het volgende jaar nog doen.

4

0
10
20
40

Niveau van externe communicatie (4 categorieën) van de jeugdclub.

40

Bezoek

De externe communicatie bevat bijv. Facebookgroep, nieuwsbrief via mailing, clubboekje, infosessie voor ouders, … De inhoud
omvat de belangrijkste activiteiten van de club zoals trainingsaanbod, programma van de trainingen/lessen, competities,
activiteiten en weetjes …
We onderscheiden 4 categorieën:
*Informatie is onvoldoende aanwezig = 0 punten (criteria wordt beschouwd als niet-behaald)
*Informatie is aanwezig, maar niet steeds actueel = 10 punten
*Informatie is actueel aanwezig, maar heel basis (beperkt grafisch ontwerp) = 20 punten
*Informatie is aanwezig en grafisch/visueel hoogstaand (gebruik Photoshop, Indesign, …) = 40 punten

AANBOD & TRAINERS (max. 690 punten)

AANBOD & TRAINERS
5

De jeugdclub heeft een aanbod vanaf 6 jaar met continue doorstroming naar
oudere leeftijd.

6

De jeugdclub heeft een programma met focus op een brede motorische
ontwikkeling, eventueel in samenwerking met een partner.

100

100

20
40

40

Bezoek
Bezoek

De jeugdclub organiseert zelf een programma (40 punten) of heeft hiervoor een samenwerking met een lokale partner (20 punten).
Bij dit laatste moet de betrokkenheid van de club en behoud/instroom van deze leden aangetoond worden.
Voorbeelden van dergelijke programma’s zijn de bewegingsschool of Multimove. Dit laatste is een project van de Vlaamse overheid
dat de motorische ontwikkeling wil stimuleren bij kinderen tussen 3 en 8 jaar. Als club kan je dit zelf organiseren, maar bekijk op
voorhand of dit nog niet lokaal door een andere sportclub wordt georganiseerd. Van de overheid kan je een startpakket,
opleidingscursus en eenmalige financiële ondersteuning ontvangen. Meer info op de website van Sport Vlaanderen.

7

De jeugdclub 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.

50

50

Bezoek

De begeleiding gebeurt door gediplomeerde trainers (min. bachelor/master LO en/of initiator triatlon of betrokken discipline en/of
Multimove) en het aanbod wordt promotioneel sterk in de verf gezet (website, social media, flyers op scholen, sportkampen, …).

8

Begeleiding op maat binnen de jeugdclub.

50

50

In samenwerking met

Bezoek

De differentiatie binnen een jeugdclub wordt mede bepaald door volgende parameters:
*De manier waarop trainingsgroepen worden samengesteld en er rekening wordt gehouden met individuele verschillen,
bijvoorbeeld bij motorische of mentale achterstand
*Het gemiddeld aantal jeugdatleten binnen een trainingsgroep
*Op welk niveau de doelstellingen per discipline worden uitgeschreven
De jeugdclub kan aantonen hoe de trainingsgroepen worden samengesteld, hoe de trainers omgaan met verschillen in hun
trainingsgroep, op welke manier (en met wie) hierover overleg wordt gepleegd en welke afspraken er hierover zijn (verandering
van trainingsgroep, differentiatie binnen de groep, …). Score 0 of 50.

9

De jeugdclub beschikt over voldoende (zwem)accommodatie.

40

40

Bezoek

Rekening houdend met een aanwezigheidspercentage van 80% (op het totaal aantal jeugdleden vanaf 6j), zijn er max. 8
jeugdatleten per zwembaan (25m) of 10 jeugdatleten per zwembaan indien 50m-bad.

10

De jeugdclub biedt een jeugdstage aan: per stage = 10 punten.

10

20

Bezoek

Een stage is toegankelijk voor iedereen, bestaat uit min. 2 volle dagen en per weeknummer kan er max. 1 stage tellen. Stages
moeten gepubliceerd zijn op de clubwebsite. De activiteiten in het kader van de stage kunnen niet voor andere criteria gebruikt
worden.

11

De jeugdclub heeft een aanbod tijdens de vakantieperiode (min. aanbod van 48
weken op jaarbasis).

30

30

Bezoek

12

De jeugdclub monitort op geregelde tijdstippen de ontwikkeling van de
jeugdatleten, die beoordeeld wordt door een gediplomeerde jeugdtrainer (min.
trainer B triatlon).

30

30

Bezoek

Met monitoring worden ontwikkelingstests bedoeld, bijvoorbeeld op basis van techniekvaardigheden of naarmate men ouder
wordt, kan dit ook op basis van tijd.

13

Het aantal gediplomeerde jeugdtrainers binnen de club.

20

250

i-Triatlon/
Bezoek

De rapportering van de jeugdtrainers gebeurt aan de hand van de technische fiche (clubaccount) binnen i-Triatlon. De jeugdtrainer is
actief, niet-occasioneel en traint een relevante groep van atleten. Bij diplomavereisten moet deze behaald zijn; met andere woorden
de opleiding moet succesvol beëindigd zijn.
*Per Bachelor/Master LO = 20 punten
*Per Initiator triatlon = 25 punten
*Per Trainer B triatlon = 30 punten
*Per Trainer A triatlon = 35 punten
Per trainer komt enkel het hoogste punt in aanmerking; diploma’s worden niet gecumuleerd.
Een trainer kan per club slechts 1 keer meetellen voor het Jeugdfonds, ook al geeft hij/zij meerdere trainingen in verschillende
disciplines. Een trainer krijgt wel dubbele punten als hij/zij 10 uren of meer per week lesgeeft.
*Per trainer die aangesloten is bij Triatlon Academy = 15 punten extra

14

De jeugdclub organiseert interne sporttechnische bijscholingen voor trainers:
per bijscholing = 10 punten.

10

30

Bezoek

Deze zelf georganiseerde bijscholing die doorgaat op de jeugdclub zelf of via regionale samenwerking (via 3Vl), kan gegeven worden
door een gediplomeerde clubtrainer of door een extern uitgenodigde expert. Een open trainingsmoment bijwonen op een externe
jeugdclub geldt ook als een interne sporttechnische bijscholing.

15

Expertise technische staf: per deskundige = 10 punten.

10

40

Bezoek

De technische staf van de club wordt omkaderd door een of meerdere sportpromotionele, sportmedische, sportpedagogische en/of
sporttechnisch deskundigen. De 2 laatste expertises worden aangetoond via criterium 14, de overige expertises worden gestaafd
door middel van hun opleiding/beroep en betrokkenheid met de club.

PAR
TICI
PAT
IE
(ma
x.
300
pun
ten)

PARTICIPATIE EVENTS
16

Deelname aan de multisport kids tour en/of jeugdcup van Triatlon Vlaanderen:
per 5 deelnames = 10 punten.

10

10

200

i-Triatlon
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17

Deelname aan de Team Triathlon Series (2e divisie): per 4 deelnames = 20
punten.

20

40

i-Triatlon

5

60

i-Triatlon

5

50

i-Triatlon

10

50

i-Triatlon

Minstens 3 jeugdatleten hebben in totaal minstens 4 deelnames in de Team Triathlon Series (2e divisie).

18

Deelname aan 3Vl-events (maken geen deel uit van bovenstaande circuits): per
deelname = 5 punten.

BEHOUD & DOORSTROMING
BEHOUD (max. 150 punten)

19

Aantal jeugdleden per leeftijdsgroep: per 5 jeugdatleten/leeftijdsgroep = 5
punten.

Een leeftijdsgroep wordt hier berekend per 2 jaar dus bijvoorbeeld F/M06 (6-7jaar), F/M08 (8-9jaar), …

20

Min. 10% van de jeugdleden is al 3 jaar lid van de jeugdclub, per extra 10% = 10
punten.

Het aantal jeugdleden wordt op 15 oktober uit i-Triatlon gehaald, alsook de historiek van de jeugdleden. De aansluitingsjaren op de
eigen club hoeven niet opeenvolgend te zijn. Het huidige jaar telt mee als reeds 1 jaar lidmaatschap.

21

Doorstroming naar volwassenen binnen de eigen jeugdclub: per atleet = 5
punten.

5

50

i-Triatlon

Met volwassenen wordt bedoeld 20 jaar of ouder. De atleten in kwestie zijn minstens 4 jaar jeugdatleet geweest en kunnen slechts
éénmaal in aanmerking komen voor dit criterium.

PROMOTIE
22

De jeugdclub organiseert een sportpromotioneel jeugdevenement: per initiatief
= 40 punten.

40

160

Bezoek

Het evenement heeft als doel jeugdatleten te laten kennismaken met de triatlonsport of een nieuwe instroom van jeugdleden te
genereren. Bijvoorbeeld: opendeurdag, medewerking sportkamp, deelname sportbeurs, medewerking sportdagen en/of
initiatielessen in scholen, talentdagen, …
De activiteiten vergen een fysieke activiteit (flyers uitdelen komt bijvoorbeeld niet in aanmerking) en worden duidelijk
bekendgemaakt via de eigen communicatiekanalen.
De organisatie van een multisport- of triatlonevent komt hier niet in aanmerking (zie volgend criterium).

PROMOTIE (max. 530 punten)

23

De jeugdclub organiseert een triatlon- of multisport jeugdevent.

40

300

i-Triatlon

Per triatlon- of multisport event dat door de jeugdclub wordt georganiseerd in samenwerking met Triatlon Vlaanderen, kan men
punten verdienen:
*Per ‘just for fun’ event = 40 punten
*Per multisportevent (opgenomen in de multisport kids tour) = 50 punten
*Per jeugdtriatlon (opgenomen in de jeugdcup) = 60 punten (duatlon = 50 punten)
*Indien de jeugdtriatlon (jeugdcup) ook dienst doet als Belgisch kampioenschap = 80 punten in plaats van 60 (duatlon = 60 punten
in plaats van 50)
Een BK of event binnen een circuit heeft reeksen voor alle betrokken leeftijdscategorieën (zie Event Manual & BT
Sportreglementen).
Een just for fun event heeft jeugdreeksen voor minstens 6 verschillende leeftijden.

24

De jeugdclub organiseert een drempelverlagend initiatief om meer inclusie te
creëren: per initiatief = 20 punten.

20

40

Bezoek

Het initiatief heeft inclusie op het oog en wil iedereen die de kans heeft om aan triatlon/multisport te doen, die kans geven.
Mogelijke doelgroepen: mensen in armoede, kinderen van gescheiden ouders, G-sporters, … De promotie van dit initiatief beperkt
zich niet enkel tot online info maar ook specifieke communicatie naar de betrokken doelgroep(en).
Het initiatief heeft min. 10 deelnemers.

25

De jeugdclub heeft een actieprogramma in functie van de democratisering voor
jeugdleden/jeugdwerking: per initiatief = 5 punten.

5

30

Bezoek

Dit is een bundeling van verschillende initiatieven (min. 3) zoals mogelijkheid gratis proefles, korting bij lidmaatschap/deelname,
fundraising activiteiten voor de jeugdwerking, …

11
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VARIA
26

De jeugdclub organiseert een actie rond gezond en/of ethisch sporten bij
jongeren/ouders: per initiatief = 20 punten.

20

40

Bezoek

Gezond sporten: dit zijn initiatieven bij de jeugd (en ouders) om de algemene gezondheid binnen de club te bevorderen.
Bijvoorbeeld: gezonde receptie organiseren, afspraken rond eten/drinken op een wedstrijd, gezond ontbijten op stage, …
Ethisch sporten: dit zijn initiatieven rond thema’s zoals fair play, pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG), … De club kan
hiervoor samenwerken met een partner en/of zich laten ondersteunen via beschikbare tools (zie www.ethischsporten.be).
Bijvoorbeeld: het vlaggensysteem (SGG) integreren, een infosessie organiseren over de rol van ouders bij fair play, integratie van fair
play in de lessen, trainersafspraken, …
De initiatieven worden promotioneel sterk in de kijker gezet zodat het impact heeft op de jeugd, ouders, jeugdclub en trainers.
Meerdere sessies of eenzelfde events tellen maximaal voor 40 punten.

VARIA (max. 270 punten)

27

De jeugdclub organiseert sportieve activiteiten of nevenactiviteiten buiten de
reguliere trainingen: per initiatief = 10 punten.

10

40

Bezoek

Sportieve activiteiten: activiteiten rond triatlon/multisport gericht op spel en plezier zoals ééndagshappening, kidsdag,
opendeurdag, clinic, … Dit kan ook een activiteit zijn waarbij triatlon/multisport wordt gekoppeld aan een andere activiteit bijv.
bbq-triatlon, sinterklaas of kerstcrossduatlon, mama/papa-training, …
Nevenactiviteiten: activiteiten die geen triatlon/multisport omvatten en georganiseerd worden ter bevordering van sociaal contact
onder de jeugdleden en de clubsfeer: pretpark, fuif, skaten, bowling …
Activiteiten moeten zichtbaar zijn op de website en/of facebook (kalender of foto van activiteitenkalender).
Voor elk type van activiteit wordt max. 10 punten toegekend. Meerdere sessies of eenzelfde events tellen maximaal voor 20 punten.

28

De jeugdclub organiseert een event in samenwerking met een externe lokale
partner (school, sportdienst of sportclub): per initiatief = 10 punten.

10

20

Bezoek

Het initiatief heeft een duidelijke meerwaarde voor de eigen club, bijvoorbeeld naar instroom van nieuwe leden
(sportpromotioneel) of financiële incentive die opnieuw kan geïnvesteerd worden in de kwaliteit van de jeugdwerking.

29

De jeugdclub heeft een actieve steward en/of Technical Official (TO).

20

90

i-Triatlon

Voor dit criterium heeft de steward of TO met succes de opleiding voltooid en participeert jaarlijks aan minstens 4 events van
Triatlon Vlaanderen.
*Per steward = 20 punten
*Per Technical Official = 30 punten

30

Open criterium met beoordelingscijfer door club manager op basis van
initiatieven die de kwaliteit in de jeugdwerking nastreven.

20

80

Bezoek

De jeugdclub kan hier extra initiatieven aanbrengen die niet onder de beschrijving vallen van een ander criterium. Samen met de
eventuele meerwaarde die de club brengt bij het invullen van bestaande criteria, wordt een totaal beoordelingscijfer door de club
manager opgemaakt. Bijvoorbeeld: kinderopvang tijdens trainingen, teambuilding trainers, filmpjes van stage, … Een kidsdag is
bijvoorbeeld een activiteit (crit. 28) en geen open criterium.

12
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BIJLAGE 2: LIJST MET BESTEDINGSVERPLICHTINGEN
1

Huurkosten
Voor accommodatie en lokalen in functie van de criteria van het Jeugdfonds. Bijvoorbeeld: huur
zwembad/sporthal/atletiekpiste/openwater, huur accommodatie in functie van opendeurdagen, samenwerking met gemeente,
sportdiensten of scholen, huur conditiezaal, accommodatiekosten voor initiatiedagen, …

2

Loonkosten
Vergoedingen voor medewerkers en/of trainers in opdracht van de activiteiten voor het Jeugdfonds (met uitzondering van
vergoedingen of onkosten voor de triatlonlessen of stages zelf).
Opgelet: vrijwilligersvergoedingen mogen niet gebruikt worden voor het betalen van lesgeversprestaties (bijvoorbeeld:
onkosten jeugdtrainers of vergadering van jeugdtrainers), wel dienstverhuringskosten (voor zelfstandigen) en vergoedingen
binnen het nieuwe trainersstatuut (semi-agorale arbeid).

3

Materiaalkosten
De aankoop van (didactisch) materiaal die de kwaliteit van de lessen of activiteiten voor de jeugd verhoogt. Bijvoorbeeld: kegels
en ander klein materiaal, chronometers, wetsuits (huur & aankoop), fietsen en bijhorend fietsmateriaal, trainingskledij, vlotters,
badmutsen en ander zwembadmateriaal.

4

Opleidingskosten
De inschrijvings- of lesgeverskosten voor opleidingen van jeugdtrainers en -bestuur. Bijvoorbeeld: erkende trainersbijscholingen,
opleidingscursussen VTS, kosten voor lesgevers van bijscholingen, …

5

Organisatiekosten
Kosten die de kwaliteit van de eigen triatlon- of multisportorganisatie verhoogt. Bijvoorbeeld: uitslagverwerking, veiligheid en
EHBO, kindvriendelijke naturaprijs, …

6

Promotiemateriaal & drukwerken
Kosten voor informatie- en promotiemateriaal en drukwerken in functie van de criteria van het Jeugdfonds. Bijvoorbeeld:
affiches, flyers, media, rapporten, bedrukte T-shirts, …

7

Verplaatsingskosten
Verplaatsingskosten voor medewerkers en/of trainers in opdracht van de activiteiten voor het Jeugdfonds (met uitzondering
van vergoedingen of onkosten voor de triatlonlessen zelf) en verplaatsingskosten van jongeren en begeleiders voor deelname
aan (neven)activiteiten die de kwaliteit van de jeugdsportwerking in de club verbeteren. Bijvoorbeeld: verplaatsingskost voor
aanbieden van gratis initiatielessen voor de jeugd, begeleiding naar de jeugdcup, factuurkosten busmaatschappij voor vervoer
jongeren bij georganiseerde clubuitstap, …

8

Facturen van Triatlon Vlaanderen voor prestaties van managers/docenten
Komen in de club bijscholingen/opleidingen geven die de kwaliteit van de jeugdsportwerking in de club verbeteren (bedragen
zijn subsidieerbaar cfr. de bij het uitvoeringsbesluit gevoegde bezoldigingstabellen).

13
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