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Taekids – Fase 1: Vorming club-API’s
Club:
Contactpersoon:
Mailadres:
1. Actieplan fase 1
De eerste fase van het jeugdsportproject bestaat uit 2 luiken. Luik 1 omvat een
vormingsopdracht terwijl luik 2 een visibiliteitsactie omvat. Beide luiken moeten worden
uitgevoerd in hetzelfde jaar.
Luik 1: Vorming van 2 club-API’s
De deelnemende club stuurt 2 vrijwilligers/bestuurders/sympathisanten (dit mogen leden zijn
maar dat is NIET verplicht) op een erkende opleiding tot club-API. Deze opleiding bestaat uit
2 cursusdelen. Het eerste deel is ‘sport met grenzen’ waarin hoofdzakelijk het vlaggensysteem
aan bod komt. Daaraansluitend moet de opleiding ‘aan de slag als aanspreekpunt integriteit
in je club’ gevolgd worden. Beide delen nemen 3u in beslag.
Luik 2: Visibiliteitsactie rond club-API’s
De deelnemende club voert een visibiliteitsactie uit omtrent de club-API’s. Het doel hiervan is
om de leden van de club te laten kennismaken met de club-API’s en hen op de hoogte te
stellen van wat zij doen, wanneer ze bij hen terecht kunnen en hoe ze hen kunnen bereiken.
Dit gebeurt via volgende kanalen:
▪ Website

Vaste pagina of plaats voor de club-API's

Nieuwspost
▪ Sociale media (Facebook, instagram, twitter)

1e post: wie zijn de club-API’s, wat doen ze, hoe kan je ze bereiken

2e post: wie zijn de club-API’s, wat doen ze, hoe kan je ze bereiken + link naar de
website waar alle info gebundeld staat
▪ Affiche in dojang (template aangeleverd door TKDV)

Inhoud: wat is een club-API? Wie zijn het voor de betreffende club? Wanneer kan je ze
contacteren? Hoe?
▪ Mail

Voor huidige leden: bekendmaking en link naar de website

Voor nieuwe leden: vermelding van de API’s in de welkomstmail
Op het einde van deze actie houdt de club een random bevraging omtrent de zichtbaarheid
van club-API’s in hun club.
▪ Wie zijn de club-API’s?
▪ Waar vind je hun contactinfo?
▪ Waarvoor kan je bij hen terecht?
De resultaten van deze korte anonieme bevraging moeten worden gebundeld. Indien minder
dan 75% van de leden niet weet wat een club-API is en hoe je ze kan bereiken moet de club
verplicht nog een visibiliteitsactie voeren.
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Voorbereidingsfase

•Aanmaken vaste pagina op website

Na aanmaak websitepagina

•Nieuwspost op website
•Nieuwspost op facebookpagina club

2 weken later

•Affiche(s) ophangen in club
•Voorstellen affiches tijdens trainging

2 weken later
2 weken later

•Herhalingspost op facebookpagina van de club

•Bevraging

2. Evaluatiemethode fase 1
De bovenstaande acties die je als club onderneemt ter verbetering van je jeugdwerking
hebben een meetbaar eindresultaat.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verplichte bijlages die aan het secretariaat
moeten worden bezorgd. Indien alle bijlagen correct en volledig worden bezorgd volgt er
een evaluatie. Wanneer deze positief is, ontvangt de club subsidies.

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
Ingevuld einddossier

Bron
Deelname-attest
Foto
Website club
Website club
Facebookpagina
Document

In orde?

Einddossier

→ Indien uit de resultaten bleek dat minder dan 75% bekend was met de club-API, moet de
club kunnen aantonen dat zij hierna nog een visibiliteitsactie hebben gedaan.
Voor akkoord:
Handtekening contactpersoon
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