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Taekids 2023 – Thema ‘Jeugd voor jeugd’ 
 

Doel 
Uit onderzoek blijkt dat jeugdleden het zeer belangrijk vinden om betrokken te worden bij de werking. Dit 
kan de stap naar vaste vrijwilliger (trainer en/of bestuurder) verkleinen. Denk hierbij aan het geven van 
bepaalde verantwoordelijkheden of door hen meer inspraak te geven bij bepaalde zaken. Dit volgens de 
interesses en competenties van de jeugdleden. 
Volgens onderzoek zou dit de drop-out tegengaan én tegelijk de binding van jongeren bij hun club 
vergroten. 
 

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). 
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Acties 
Actie # punten Voorwaarden/opmerkingen/toelichtingen 
4.1 Organisatie van een tieneravond 

1 
 Een soort brainstormsessie waarin tieners nadenken over de 

clubwerking, activiteiten … 
 Maximaal 1 punt (1 tieneravond). 

4.2 Niet taekwondo-activiteit van jeugdleden (tieners) voor 
jeugdleden 

1 
 Maximaal 1 punt (1 activiteit). 

4.3 De taekwondoïn wordt trainer voor een dag (een training van 
de leden voor de andere leden) 

1 
 Maximaal 1 punt (1 training). 

 
4.4 De taekwondoïn wordt scheidsrechter voor een dag 1  Maximaal 1 punt. 
4.5 Noden van de jeugdleden in kaart brengen via een korte 

enquête 
1 

 Korte enquête (dit hoeven maar enkele vraagjes te zijn) bij 
jeugdleden op het einde van het seizoen. 

4.6 Eigen actie 

1 

 Doe je een actie/activiteit die onder deze doelstelling valt, maar 
niet is opgelijst? Dan kan je deze voorstellen en wordt deze 
beoordeeld door de STC (en bestendigd door het bestuur). Bij 
een positief antwoord wordt deze mee opgenomen en ontvang 
je ook hiervoor punten (bepaald door de STC en bestendigd 
door het bestuur). 
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