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Taekids 2023 – Thema ‘Sportpromotie’ 
Doel 
Promoten van taekwondo als sport binnen jouw omgeving. Hierbij zet je je clubwerking ‘in the picture’, trek 
je nieuwe leden aan en vergroot je de naamsbekendheid van taekwondo in het algemeen. 
 

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. 

 

Enkele tips 
Wil je als club inzetten op sportpromotie? Hieronder enkele vragen die je kunnen helpen om je promotie-
acties gerichter aan te pakken: 
 Welke leeftijdsgroep(en) wil je bereiken?  
 Welke doelgroep(en) wil je bereiken? 
 Is er genoeg ruimte om de nieuwe leden te kunnen begeleiden (voldoende trainers, voldoende 

trainingsruimte …)? 
Zo voorkom je dat de kwaliteit van je training achteruit gaat omdat je plots te grote trainingsgroepen hebt, 
of te weinig trainingsruimte. 
 
 
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 
3.1 Een initiatie gegeven door een VTS-gediplomeerde trainer 

van jouw club in een naburige school, organisatie … 
1 

 Max. 3 punten (dus max. 3 initiaties tellen mee) 

3.2 Organisatie van een sportkamp dat ook openstaat voor niet-
leden 

1 
 Max. 1 punt (1 sportkamp) 

3.3 Organisatie van een open vriendjesdag  1  Max. 1 punt (1 vriendjesdag) 
3.4 Deelname aan maand van de sportclub (initiatief Sport 

Vlaanderen)  
1 

 Max. 1 punt 

3.5 Eigen initiatief van club voor sportpromotie 
1 

 Je kan maar 1 actie per jaar hiervoor indienen. 
 Het initiatief moet vooraf goedgekeurd worden door TKDV. 

3.6 Drop-out in kaart brengen via enquête 
1 

 Het houden van een enquête bij leden die hun lidmaatschap niet 
wensen te verlengen. Om zo eventuele werkpunten als club in 
kaart te brengen. 
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