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Reglement
Deelnamevoorwaarden

 De taekwondoclub is aangesloten bij de Taekwondo Vlaanderen evenals al haar
leden.

 De taekwondoclub heeft een jeugdwerking of start die op.
 De taekwondoclub heeft een aparte jeugdgroep of jeugdwerking met

trainingssessies voor enkel jongeren en vermeldt de trainingsuren van deze
trainingen op de website van TKDV.

 De club heeft minstens één lesgever met een VTS-diploma.
 De taekwondoclub is in regel met de statuten en het intern reglement van

Taekwondo Vlaanderen.
 De taekwondoclub vulde het aanmeldingsformulier correct en voor de deadline

in.



Reglement
Subsidievoorwaarden

 De trainers en leden waarvoor er subsidies aangevraagd worden, zijn lid van de
betreffende taekwondoclub.

 De club heeft de Taekwondo Vlaanderen gedragscodes ondertekend en
publiceert deze op zijn website/Facebookpagina.

 De club heeft het logo van Taekwondo Vlaanderen en van Taekids op de
voorpagina van haar website staan met link naar de Taekwondo Vlaanderen
website.

 De club is aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering van
Taekwondo Vlaanderen.

 De club heeft minstens het thema ‘opleiding’ met succes afgerond. Dit kan
zowel trainersopleidingen, sportmarketinggerelateerde als sportmedische
opleidingen omvatten.

 De club heeft op 30 september 2023 van het betreffende deelnamejaar minstens
10 jeugdleden aangesloten bij TKDV.

 De club heeft de rapporteringstool en bijhorende bewijsstukken ingediend voor
de deadline van 1 december 2023.



Deadlines

1 mei 2023 Deadline aanmelden voor jeugdsportproject
30 mei 2023 Bevestiging deelname door TKDV & ontvangst 

rapporteringstool
1 december 2023 Indienen einddossier a.d.h.v. Rapporteringstool 

aan TKDV
31 januari 2024 Uitbetaling subsidiebedragen



Actieplan
Opleiding & vorming

Actie # punten Voorwaarden/opmerkingen/toelichtingen
1.1 VTS-gediplomeerde trainer die een

relevante bijscholing bij een
erkende instantie (VSF, ICES, TKDV,
VTS …) volgt
(Bv. EHBO, coaching met M-factor
…)

1

 Persoon die dit volgt moet een actief lidmaatschap hebben bij TKDV
én geregistreerd zijn als trainer in het ledenbeheer van TKDV.

 Bijscholingen gevolgd door leden die in het betreffende jaar ook
slagen voor de initiator-cursus worden ook mee opgenomen.

 Max. 3 punten (dus 3 trainers die dit volgen)

1.2 Bestuurder die een relevante
bijscholing bij een erkende instantie
(VSF, ICES, TKDV, VTS …) volgt. (Bv.
GDPR, digitale boost voor je
sportclub …)

0,5

 De persoon die dit volgt moet een actief lidmaatschap hebben bij
TKDV én geregistreerd zijn als bestuurder van de betreffende club in
het ledenbeheer van TKDV.

 Max. 1,5 punten (dus 3 bestuurders die dit volgen)

1.3 VTS-gediplomeerde trainer die
deelnam aan een high level
seminar van TKDV (Seminarie olv
internationale grootmeesters, bv.
GM Kang Ik Pil …)

1

 Persoon die dit volgt moet een actief lidmaatschap hebben bij TKDV
én geregistreerd zijn als trainer in het ledenbeheer van TKDV.

 Bijscholingen gevolgd door leden die in het betreffende jaar ook
slagen voor de initiator-cursus worden ook mee opgenomen.

 Max. 3 punten (dus 3 trainers die dit volgen)
1.4 VTS-gediplomeerde trainer die

deelnam aan een high level
seminar van een erkende
internationale federatie (bv. GM KIP
in het buitenland)

1

 Persoon die dit volgt moet een actief lidmaatschap hebben bij TKDV
én geregistreerd zijn als trainer in het ledenbeheer van TKDV.

 Bijscholingen gevolgd door leden die in het betreffende jaar ook
slagen voor de initiator-cursus worden ook mee opgenomen.

 Max. 3 punten (dus 3 trainers die dit volgen)



Actieplan
Opleiding & vorming

Actie # punten Voorwaarden/opmerkingen/toelichtingen
1.5 VTS-gediplomeerde trainer die de

international master course of
examinar course succesvol
afrondde

1,5

 Persoon die dit volgt moet een actief lidmaatschap hebben bij TKDV
én geregistreerd zijn als trainer in het ledenbeheer van TKDV.

 Bijscholingen gevolgd door leden die in het betreffende jaar ook
slagen voor de initiator-cursus worden ook mee opgenomen.

 Max. 3 punten (dus 2 trainers die dit volgen)
1.6 Lid dat de VTS-trainersopleiding met

succes aflegt
1,5

 Persoon die dit volgt moet een actief lidmaatschap hebben bij TKDV.
 Max. 3 punten (dus 2 trainers die dit volgen)

1.7 Trainer/atleet die de coachvorming
bij WT of TKDV volgt

0,5
 Persoon die dit volgt moet een actief lidmaatschap hebben bij TKDV.
 Max. 2 punten (dus 4 trainers/atleten die dit volgen)



Actieplan
Alles start met welbevinden 

van alle jeugdleden
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.



Actieplan
Sportpromotie

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.



Actieplan
Jeugd voor jeugd

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).



Actieplan
Over de clubgrenzen heen

Actie # punten Voorwaarden/opmerkingen/toelichtingen
5.1 Deelname aan TKDV-trainingen met minstens 3

leden van de club
0,5

 Max. 1,5 punten te behalen.

5.2 Uitnodigen van een externe trainer met specifiek
expertise

1

 Deze actie kan niet gecombineerd worden met het
‘uitnodigen van een TKDV-trainer in je club’. Hier kan je
namelijk via een andere weg al financiële ondersteuning
voor krijgen.

 Ontvangt maar 1x punten per expert voor een bepaalde
discipline (dus 1x voor poomsae, 1x voor kyorugi, 1x
hosinsul, 1x hanmadang)

5.3 Deelname aan ronde tafelsessies/brainstormsessies
met andere trainers/atleten onder leiding van
Taekwondo Vlaanderen (Bv. ronde tafelgesprekken
Dave)

0,5

 Persoon die dit volgt moet een actief lidmaatschap
hebben bij TKDV.

 Max. 1,5 punten te behalen (dus 3 trainers/atleten die dit
volgen)

5.4 Organiseren van een activiteit in samenwerking met
een naburige club gericht op jeugdleden

1,5
 Max. 1,5 punten

5.5 Instuif in samenwerking met minstens 1 andere club

2

 Iedere club organiseert de instuif 1x in eigen sporthal. Zo
heb je, afhankelijk van het aantal clubs dat je uitnodigt,
minstens 2 instuiven voor je leden.

 Max. 2 punten
5.6 Organisatie interclub/laagdrempelige wedstrijd in

samenwerking met een andere club(s)
2

 Samenwerking met minstens 1 andere club
 Max. 2 punten

5.7 Deelname aan een TKDV-wedstrijd met minstens 5
leden

0,5
 Max. 1,5 punten te behalen.



Actieplan
Je eigen clubactie

Doel
Ondersteunen van clubs die een actie/project doen dat niet kan
worden ondergebracht onder één van de andere thema’s. Het project
moet een toegevoegde waarde voor jouw club meebrengen.

Voorwaarden
 Het project is nieuw voor de club
 Het project past niet onder een ander thema
 Het project wordt goedgekeurd door de sporttechnische commissie

en het bestuur van Taekwondo Vlaanderen.



Actieplan
Je eigen clubactie

Procedure
1. De club dient een voorstel in bij TKDV. TKDV geeft, met behulp van

de sporttechnische commissie (STC), advies op het voorstel.
2. De club dient het finale projectplan in voor 1 mei 2023.
3. Het finale projectplan wordt beoordeeld door de STC en het bestuur

van TKDV. Indien het wordt goedgekeurd worden er concrete
slaagcriteria vastgesteld en toegevoegd aan de rapporteringstool
van de club.

4. Op 1 december bezorgt de club de ingevulde rapporteringstool
met de gepaste bewijsstukken aan TKDV.



Rapportering

 Via rapporteringstool

 Geen facturen meer nodig én geen bestedingsverplichtingen. 
Je mag als club zelf kiezen waarvoor je de subsidie gebruikt. 



Verdeelsleutel

Thema Verdeling 
totaalbudget Totaalscore club

Opleiding 40%
= # actiepunten * 

# jeugdleden op 30.09.2023
Alles start met welbevinden van 
alle jeugdleden

15%
= # actiepunten * 

# jeugdleden op 30.09.2023

Sportpromotie 10%
= # actiepunten * 

# jeugdleden op 30.09.2023

Jeugd voor jeugd 15%
= # actiepunten * 

# jeugdleden op 30.09.2023

Over de clubgrenzen heen 15%
= # actiepunten * 

# jeugdleden op 30.09.2023

Je eigen clubactie 5%
= # actiepunten * 

# jeugdleden op 30.09.2023



Vragen
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