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Taekids 2023 – Thema ‘Alles start met welbevinden van alle 
jeugdleden’ 

 

Doel 
Het creëren van een veilige en ethische omgeving binnen de sportclub door aandacht te schenken aan 
het stellen van grenzen, in te zetten op een positieve clubsfeer, het voorzien van een goede omkadering, 
... 
 

Praktisch 
Deze fiche en de rapporteringstool (Excel) vormen een leidraad in de voorbereidingen en ondersteuning 
voor het met succes afronden van dit thema. Hierin vind je de verschillende acties terug met hun 
bijhorende punten. 
 
BELANGRIJK OM TE WETEN 
 De rapporteringstool moet samen met de gepaste bewijsstukken worden bezorgd aan het secretariaat 

van Taekwondo Vlaanderen vóór 1 december 2023. De rapporteringstool (Excel) wordt bezorgd via 
mail en de bewijsstukken mogen opgeladen worden (zie link in Excel). 

 Je mag als club meerdere acties doen binnen dit thema. Per actie kan je punten verdienen. De 
voorwaarden vind je hierna op pagina 2 terug. 

 
Inspiratie nodig? Vraag de inspiratiebundel op aan het secretariaat (recreatie@taekwondo.be).  
 
 

Rapportering club 
Vul hiervoor de rapporteringstool in. De nodige bewijsmaterialen mag je per mail (of via de oplaadzone), 
samen met de rapporteringstool bezorgen aan het secretariaat van Taekwondo Vlaanderen 
(recreatie@taekwondo.be). 
 

mailto:sporttechnisch@taekwondo.be
mailto:recreatie@taekwondo.be
mailto:recreatie@taekwondo.be


 

 
H. Van Veldekesingel 150/73  •  B-3500 Hasselt  •  +32 11 87 09 18  •  sporttechnisch@taekwondo.be 

vzw  •  0425.982.329  •  RPR, afdeling Hasselt 
 

 

  

 
 

Acties 
Actie # punten Voorwaarden/opmerkingen/toelichtingen 
2.1 Een vrijwilliger die de opleiding tot club-API binnen het jaar 

succesvol afrondt  
1 

 De persoon die de opleiding volgde hoeft geen lid te zijn van 
Taekwondo Vlaanderen. Hij/zij is bij voorkeur geen trainer of 
clubbestuurder. 

 Max. 2 punten (dus 2 vrijwilligers die dit volgen) 
2.2 Actieve communicatiecampagne rond de nieuwe/bestaande 

club-API’s (kenbaar maken via verschillende 
communicatiekanalen, voorstellen op clubtrainingen …) 

1 
 Je kan maar 1 communicatiecampagne per jaar indienen. 

2.3 Organisatie van een activiteit rond een bepaald thema en dit 
thema ook in de kijker zetten via verschillende 
communicatiekanalen 
 Blessurepreventie 
 Pesten 
 Wedstrijdetiquette 
 Inclusie & gelijkheid 
 … 

1 

 Max. 2 punten (dus 2 thema-activiteiten) 
 Let op: je mag niet 2x hetzelfde thema kiezen voor de 

activiteit. 

2.4 
 

Organisatie van een teambuildingsactiviteit buiten de 
trainingen voor de jeugdleden. 

1 
 Je kan maar 1 teambuildingsactiviteit per jaar indienen. 
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