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ALGEMENE CLUBSUBSIDIES 2017
INLEIDING
Voor wie? Voor de algemene clubsubsidies van de VTDL komt elke aangesloten VTDL-club in aanmerking, mits de
voorwaarde dat de club zich opnieuw aansluit in het volgende jaar.
Hiernaast zijn er ook subsidies voor clubs met een specifieke jeugdwerking (de zogenaamde “sterrenclubs”), die zijn
beschreven in een apart jeugdsubsidiereglement.
Hoeveel? De subsidies worden bepaald door parameters die zoveel mogelijk de kwaliteit van de clubwerking
reflecteren.
In de praktijk? Per club wordt een deel van de jaarlijkse clubbijdrage (50%) gestort in een subsidiefonds. Doorheen
het jaar kunnen clubs punten verdienen bij de verschillende parameters. De berekening gebeurt automatisch door
de liga. Op het einde van het jaar wordt de waarde van een punt bepaald door het totaal bedrag en het totaal aantal
verzamelde punten. Hoe meer punten een club heeft verzameld, hoe groter het subsidiebedrag dat uitgekeerd wordt.
De punten worden toegekend op basis van 6 parameters.

1. LEDENAANTAL & -SAMENSTELLING
Ledenaantal
Punten
Samenstelling
(1 vd 3 opties)

1-20
21-40
41-60
61-80
1
2
3
4
15% van het ledenaantal is van het andere geslacht
30% van het ledenaantal is van het andere geslacht
50% van het ledenaantal is van het andere geslacht

81-100
5

100-120
6

120-…
7
+1
+2
+3

Alle aangesloten leden (wedstrijdlicentie, jeugdlicentie, kidslicentie, lidkaart) komen in aanmerking.
Datum van afsluiting ledenaantallen: 31 augustus 2017.
Voor deze parameter kunnen clubs op jaarbasis maximum 10 punten scoren.

2. PARTICIPATIE COMPETITIE
T³ Series
Jeugdleden in
Flanders Cup
(JZL) of
Nationaal
Jeugdcircuit

Participatie met herenteam
Participatie met damesteam
1-6
7-12
13-18
19-24
24 of meer

3
3
2
3
4
5
7

Alle leden binnen de Flanders Cup of één van de rankings van het Nationaal Jeugdcircuit komen hiervoor in
aanmerking. Leden die in meerdere rankings voorkomen, worden cumulatief meegeteld.
Voor deze parameter kunnen clubs op jaarbasis maximum 10 punten scoren.
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3. ORGANISATIE VAN WEDSTRIJDEN
Type wedstrijd
Organisatie van een BK of T³ Series (1e of 2de divisie)*
Organisatie van een triatlonwedstrijd voor volwassenen
Organisatie van een duatlonwedstrijd, cross triatlon/duatlon voor volwassenen
Organisatie van een Nationaal Jeugdcircuit wedstrijd (jeugdtriatlon of jeugdduatlon)
Organisatie van een (Jeugd) zwemloop, aquatlon of just 4 fun event
Organisatie van een volledig aparte damesreeks

Punten
5
3
2
2
1
+ 0,5

Bij organisaties waar verschillende wedstrijden voor volwassenen op het programma staan, wordt per wedstrijddag
enkel de hoogst scorende proef in rekening gebracht.
Enkel erkende organisaties (= opname in wedstrijdkalender VTDL en multisport) komen in aanmerking. De organisatie
moet uitgaan van de club of de club moet een duidelijk ondersteunende partner zijn (betrokkenheid van minstens
50% van de clubleden).
Voor deze parameter kunnen clubs op jaarbasis maximum 10 punten scoren.
*Voor het BK ploegentriatlon dat ook geldt als T³ Series wordt eenmalig 4 punten gegeven.

4. TRAINERS
Trainers
De club heeft een gediplomeerde trainer in dienst die:
 Lid is van de VTDL Triatlon Academie;
 Minstens 1 uur per week training geeft binnen de club, gedurende minstens 30 weken per
jaar;
 In het bezit is van een diploma initiator triatlon/duatlon/deeldiscipline of hiermee gelijk
gesteld1.
De club heeft een gediplomeerde trainer in dienst die:
 Lid is van de VTDL Triatlon Academie;
 Minstens 1 uur per week training geeft binnen de club, gedurende minstens 30 weken per
jaar;
 In het bezit is van een diploma regent/bachelor L.O. is, licentiaat/master L.O., trainer
B/A triatlon/duatlon/deeldiscipline of hiermee gelijk gesteld.
De club heeft een aangepast trainingsschema voor verschillende doelgroepen (jeugd, recreanten,
competitie-atleten, dames, senioren of mindervalide atleten).
Aanwezigheid van een clubtrainer op een erkende sporttechnische bijscholing (VTDL Triatlon
Academie, VTS, …) ten behoeve van de club.

Punten
0,5 per trainer

1 per trainer

0,5
0,5

Sporttechnische bijscholingen moeten gerapporteerd & gemotiveerd worden via de VTDL.
Voor deze parameter kunnen clubs op jaarbasis maximum 5 punten scoren.

5. OFFICIALS
Officials
De club heeft een officiële VTDL-Technical Official of -motard (laatste indien TOopleiding succesvol beëindigd en in opdracht binnen het uitgebreide motardstatuut)

Punten
1 per Technical Official of
M+

Elke TO/motard moet minstens 6 wedstrijden/seizoen (inclusief stagewedstrijden) optreden om hiervoor in
aanmerking te komen. Voor deze parameter kunnen clubs op jaarbasis maximum 5 punten scoren.

1

Trainers zonder erkend diploma maar die een gelijkstelling willen behalen voor de clubsubsidies, kunnen een aanvraag richten tot de VTDL die
deze moet goed keuren.
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6. PARTICIPATIE BELEID/PROJECTEN VDTL
Type participatie
Vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur VTDL
Geldige vertegenwoordiging en aanwezigheid op de Algemene Vergadering (en
Bijzondere Algemene Vergadering indien van toepassing)
Vertegenwoordiger VTDL-commissie (samengekomen in jaar x)
Aanwezigheid op de beleidsmomenten van de VTDL (kalendervergadering,
startvergadering, …)
Aanwezigheid op een erkende bijscholing (VTDL, Dynamo) omtrent bestuurs- en
administratieve werking ten behoeve van de club
Medewerking aan VTDL-projecten of –events

Punten
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5 (per 2 afgevaardigden)

Voor de vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur VTDL wordt een aanwezigheidsmarge van minstens 80% op
bestuursvergaderingen gehanteerd.
Bij de Algemene Vergadering en de commissies komen vertegenwoordigers vanuit de Raad van Bestuur en
personeelsleden van de VTDL niet in aanmerking voor subsidies.
Commissies VTDL 2017: topsportcommissie, organisatorencommissie, jeugdcommissie, TO-commissie, juridische
commissie, medische commissie.
Voor deze parameter kunnen clubs op jaarbasis maximum 10 punten scoren.

