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Taekids – Einddossier fase 1
Club:
Contactpersoon:
Mailadres:
EVALUATIE VAN DE ACTIE
Voeg de nodige bewijsmaterialen uit onderstaande checklist toe bij dit einddossier op de daarvoor
voorziene plaats en/of in bijlage.
Wat
Deelnamebewijs 2 club-API’s aan erkende opleiding
Affiches opgehangen in de club
Websitepagina rond club-API
Minstens 1 nieuwspost op website van de club
Minstens twee posts op facebookpagina club
Gebundelde resultaten van random bevraging aan clubleden

Hoe bewijzen?
Deelname-attesten
Foto(‘s)
Website club
Website club
Facebookpagina
Document

Link website
Link facebookposts
Eventuele extra links
Indien je door bepaalde redenen enkele stappen niet hebt kunnen doen (bv. club zonder website, club
zonder facebookpagina, geen vaste zaal waarin je de affiche kan hangen …) kan je dit hieronder
toelichten.
Geef hier ook aan indien je de communicatie via een ander middel hebt gedaan (bv. clubWhatsAppgroep, nieuwsbrief …) en licht dit kort toe.

BEHAALDE EINDRESULTAAT
Heeft de actie het gestelde eindresultaat ingelost? Zijn de club-API’s en hun werking gekend binnen de
club?
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BEWIJS BEHAALDE PARAMETERS IN FUNCTIE VAN DE BUDGETVERDELING
1. Aantal VTS-trainers
2. Gevolgde bijscholing door een VTS-trainer of een bestuurder van de club (1 per persoon). Ook de
vrijwilligers die de opleiding tot club-API hebben gevolgd horen hierbij.
Naam

Bijscholing (bewijs toevoegen)

3. Deelname aan een Taekwondo Vlaanderen training en/of een high level seminarie van TKDV met
minstens 3 clubleden (max. 3x/jaar)
Bewijs: bij voorkeur foto op FB of clubwebsite, anders onderstaande invullen
Datum training

Namen aanwezige clubleden (minstens 3)

4. Aantal jeugdleden
5. Budget per dossier
FEEDBACK DOOR CLUB
Wat vonden de club-API’s van de opleiding? Wat vonden ze goed en wat kon beter?

Wat vond je van de ondersteuning vanuit de federatie tijdens het jeugdsportproject? Wat ging goed en
wat miste je?

Heb je suggesties/opmerkingen omtrent het jeugdsportproject? Wat kan er beter? Wat vind je goed?

Ben je geïnteresseerd om volgend jaar opnieuw deel te nemen aan
het jeugdsportproject?
Licht toe waarom wel/niet (indien je dit wenst)

Ja

/

Nee

/

Misschien
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BEWIJS GEMAAKTE KOSTEN
Bewijzen van gemaakte kosten in functie van de actie of jeugdsportwerking kunnen opgevraagd worden
door Taekwondo Vlaanderen. Dit gebeurt op basis van een steekproef waarbij aan 10% van de
deelnemende clubs gevraagd wordt om de bewijzen van gemaakte kosten te bezorgen aan het
secretariaat van Taekwondo Vlaanderen.

