Triatlon Vlaanderen
Diestsesteenweg 49
3010 Kessel-Lo
E-mail: clubs@triatlon.vlaanderen
Website: www.triatlon.vlaanderen

START 2 TRIATLON/MULTISPORT
PROJECT
Met dit project ondersteunt Triatlon Vlaanderen clubs die een “start 2” project organiseren met als doel sporters te
begeleiden in hun eerste stappen richting triatlon of multisport. Deze sporters worden op korte termijn voorbereidt
op hun deelname aan een recreatief event maar tegelijkertijd promoot de club duurzame sportbeoefening met het
zicht op levenslang sporten (binnen de club).
De nieuwe vorm van dit project is meer gericht op de gewenste output; promotie van de sport en een laagdrempelig
alternatief bieden voor beginnende triatleten/multisporters. De meerwaarde wordt gecreëerd door de specifieke
begeleiding (naast de reguliere werking) van deze groep atleten binnen de unieke setting van de club.

VOORWAARDEN
▪ Het project is een initiatief bovenop de reguliere clubwerking, waarmee men de sport wil promoten en nieuwe
atleten naar de club/sport wil begeleiden. Er wordt dus sterk ingezet op lokale promotie, al dan niet via partners
(bijv. sportdienst) en promotie via sociale media (facebook, twitter, …).
▪ Begeleidingstraject:
▪ Minstens 12 weken
▪ Minstens 1 of 2 begeleide lesmomenten/week waarbij alle betrokken disciplines aan bod komen. Bij
triatlon/aquatlon wordt er voldoende aandacht gegeven aan het zwemmen (minstens 10 lessen), met tevens
een initiatie in open water.
▪ De begeleiding gebeurt door een gediplomeerde trainer (LO, initiator/trainer B triatlon of betrokken
deeldiscipline) die zich tijdens de lesmomenten exclusief ontfermt over de start 2-groep.
▪ De lessen worden aangevuld met een schema om zelfstandig te trainen.
▪ Er wordt gewerkt richting een doel, met name de deelname aan een finisher event op de kalender van Triatlon
Vlaanderen.
▪ Deelnemers:
▪ Er wordt gestreefd naar minstens 10 deelnemers die het project van begin tot einde volgen.
▪ De deelnemers zijn nieuw in de sport; hadden tot nu toe geen 3Vl-aansluiting (of toch niet in de laatste 10
jaar).
▪ Alle deelnemers worden voor de start van het project via de club geregistreerd bij Triatlon Vlaanderen (via
een basislidmaatschap). De deelnemers kunnen hiervoor een eigen 3ntrance-profiel aanmaken. De club
verwittigt hierbij Triatlon Vlaanderen welke deelnemers in aanmerking komen voor het project, zij krijgen dan
een korting toegewezen.
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RETURN
1. Promotioneel:
▪ Online via www.triatlon.vlaanderen
▪ Via nieuwsbrief naar leden & deelnemers op het 3ntrance-platform (> dan 10.000 gebruikers)
2. Ondersteuning deelnemers:
▪ Verzekering & alle voordelen van basislidmaatschap aan gereduceerd tarief; 50% korting of €20/deelnemer
▪ Vrijstelling van daglicentie op finisher event
▪ Korting van 20€ op lidmaatschap in 2020
3. Ondersteuning club: financiële toelage (voor huur accommodatie/vergoeding trainers) indien de deelnemers na
een succesvol project zich opnieuw aansluiten in seizoen 2020 (de aansluiting hiervan gebeurt tussen 1 september
en 15 december 2019):
Toelage clubs
€ 275
€ 330
€ 425
€ 550
+ € 80

Aantal deelnemers die zich opnieuw aansluiten in 2020
Minstens 3 of 4
Minstens 5 tot 7
Minstens 8 tot 11
Vanaf 12
Per extra 3 deelnemers vanaf 12

EVALUATIE
Het project zal gemeten en geëvalueerd worden op basis van onderstaande parameters:
▪
▪
▪
▪
▪

Totaal aantal deelnemers
Aantal atleten die zich na het project aansluiten bij Triatlon Vlaanderen, bij voorkeur via de club
Aantal atleten die na het project actief blijven binnen de sport en deelnemen aan 3Vl-wedstrijden
Follow-up van de deelnemers (feedback project – motivatie bij drop-out)
Promotioneel bereik van project: pageviews website, social media (likes, followers, …), aanvragen voor
volgend seizoen, …

AANVRAAG
▪ De aanvraag bevat onderstaande info en wordt via mail verstuurd naar clubs@triatlon.vlaanderen.
o Start en einddatum (finisher event) van het project
o Minimum aantal deelnemers (om project binnen de club te laten doorgaan)
o Prijs/deelnemer voor deelname aan project (omschrijf eventuele extra’s zoals inschrijving event, naturaprijs,
…), exclusief aansluiting 3Vl
o Link met online info, eventueel brochure met meer info over start2project
o Welke social media wordt ingezet, eventueel communicatieplan
o Trainingsprogramma & trainers
o Lokale kanalen waar het project zal gepromoot worden
o Contactadres (email) voor promo op website 3Vl
▪ De aanvragen worden goedgekeurd op basis van:
o Datum aanvraag
o Inhoud van het project
o Aanpak promotie
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o Groeimarge & recreatieve focus van de club
o Voorgaande succesvolle projecten indien van toepassing
▪ Indien voldaan aan alle voorwaarden, wordt de toelage door Triatlon Vlaanderen uitbetaald in december 2019.
Voor meer vragen of inlichtingen, neem contact op met de club manager via clubs@triatlon.vlaanderen.

