JEUGDSPORTPROJECT 2016

REGLEMENT JEUGDSPORT/JEUGDSPORTFONDS
Artikel 1 - Inleiding
Op basis van de jaarlijks goedgekeurde kredieten jeugdsport, opgenomen in de jaarlijkse begroting, kunnen kwaliteitsvolle
taekwondoclubs subsidies bekomen indien ze extra inspanningen doen om de sportparticipatie van jongeren te verhogen volgens de
voorwaarden en modaliteiten opgenomen in dit reglement.

Artikel 2 – Voorwaarden
Taekwondoclubs die subsidies willen ontvangen van het jeugdsportfonds moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De taekwondoclub en alle leden van de club zijn aangesloten bij de VTB vzw
De trainers en leden waarvoor subsidies aangevraagd worden, zijn lid van de betreffende club
De taekwondoclub is bij geen andere (niet-)erkende (taekwondo)federatie aangesloten
De taekwondoclub heeft een jeugdwerking of start deze op
De taekwondoclub heeft als doel de promotie van taekwondo op een medisch en ethisch verantwoorde manier
De club heeft een aparte jeugdgroep/werking. Er wordt binnen de club op regelmatige basis taekwondotraining gegeven aan
een aparte groep jeugd t.e.m. 18 jaar door een aparte lesgever
7. De club heeft minstens 1 lesgever met een VTS diploma
8. De VTB-gfedragsregels ondertekend hebben

Artikel 3 – Subsidies
Volgende aspecten worden in rekening gebracht bij de berekening van de subsidies:
Alle criteria hebben betrekking op het verhogen van de kwaliteit van de jeugdsportwerking.
Niet-jeugdgerelateerde zaken worden niet aanvaard.
1.
1.1.

Basiswerking (10%)
Aantal uren aparte jeugdles per week onder begeleiding
van VTS-erkende trainers

1.2.

Aantal nieuwe jeugdleden (0-18 jaar)
Verschil tussen ledenbestand op 15/01/2015 en 15/01/2016

5 pntn
4 pntn
3 pntn
2 pnt
1 pnt
0 pntn

1.3.

Verhouding van het aantal VTS-erkende trainers ten
aanzien van het aantal jeugdleden

2 pnt per erkende lesgever/10 jeugdleden

2.
2.1.

Bestuur (20%)
vzw-structuur

1 pnt

2.2.

Een bestuur bestaande uit minstens 3 verschillende personen

2 pntn

2.3. Jeugdsportcoördinator
2.3.1. Geattesteerde Jeugdsportcoördinator VTS
2.3.2. Gediplomeerde Jeugdsportcoördinator VTS

1 pnt/uur

>50%
41%-50%
31%-40%
21%-30%
10%-20%
<10%

5 pntn
10 pntn
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2.4.

Beleidsplan jeugdwerking of een beleidsplan waar de
jeugdwerking integraal deel van uitmaakt
Opgemaakt aan de hand van de leidraad met strategische en
operationele doelstellingen.

10 pntn

2.5.

Jaarlijkse evaluatie en bijsturing van de jeugdwerking
Evaluatie en eventueel bijsturing van de strategische en
operationele doelstellingen.

5 pntn

2.6.

Aantal gevolgde bijscholingen door de clubbestuurders

2 pntn/bijscholing

2.7.

Lid van de gemeentelijke sportraad

2 pntn

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.

Opleiding (20%)
Aantal gediplomeerde actieve trainers die aan de jeugd lesgeven
Aspirant-Initiator taekwondo
Initiator taekwondo
Instructeur B taekwondo
Trainer B taekwondo
Trainer A taekwondo
Bachelor LO
Master LO

1/2 punt/aspirant
1 pnt/initiator
4 pntn/instructeur B
5 pntn/trainer B
7 pntn/trainer A
5 pntn/Bachelor LO
7 pntn/Master LO

max. 3 pntn
max. 5 pntn
max. 8 pntn
max. 10 pntn
max. 14 pntn
max. 10 pntn
max. 14 pntn

3.2.

Aantal gevolgde bijscholingen door de clubtrainers

2 pntn/bijscholing

max. 6 pntn

4.
4.1.

Clubactiviteiten (20%)
Deelname aan VTB-activiteiten
Enkel trainingen gegeven of gevolgd door VTS-erkende trainers

1 pnt/dl. of lesgever

max. 5 pntn

4.2.

Organisatie van nevenactiviteiten niet in functie van
gevechtsporten (bv. Zwemmen)

1 pnt/nevenactiviteit

max. 3 pntn

4.3.

Deelname aan erkende VTB-wedstrijden

1 pnt/dl.

max. 10 pntn

4.4.

Organisatie van een interclubwedstrijd voor beginnelingen

2 pntn/organisatie

max. 4 pntn

4.5.

Deelname aan VTB danexamens/danstages

1 pnt/dl.

max. 10 pntn

5.
5.1.

Communicatie (10%)
Clubwebsite
De website moet minstens:
1. Melding maakt van het jeugdsportproject op de voorpagina
2. Linkt naar EVS, gezond sporten en andere sites rond jeugdsport
3. Activiteit vertoont in de laatste 3 maanden

max. 6 pntn

4 pntn
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5.2.

Vademecum voor nieuwe leden
Een uitgebreide brochure voor nieuwe leden met o.a. de
geschiedenis van de club, visie, doelstellingen, bestuur, trainers,
reglement, afspraken, ...

4 pntn

5.3.

Clubblad/nieuwsbrief (minstens 4x/jaar)

4 pntn

5.4.

Infovergadering voor de ouders en/of clubleden

4 pntn

6.
6.1.

Promotie (naar niet-leden) (10%)
Promotiemateriaal (flyers, affiches,…)

1 pnt

6.2.

Initiaties voor jeugd
Enkel initiaties voor niet-leden, gegeven door een VTS
erkende trainer van de club, komen aan bod.
Bewijs: vermelding op de clubwebsite/nieuwsbrief

1 pnt/initiatie

max. 5 pntn

6.3.

Lessenreeks voor jeugd i.s.m. scholen
3 punten/lessenreeks van minstens 3 lessen gegeven door een VTS
erkende trainer van de club.
Bewijs: vermelding op de clubwebsite/nieuwsbrief

3 pntn/lessenreeks

max. 9 pntn

6.4.

Organisatie van een sportkamp i.s.m. de gemeente
3 punten/sportkamp gegeven door een VTS erkende trainer van de
club.
Bewijs: voeg de link in waarop het sportkamp kan terug-gevonden
worden (website gemeente)

3 pntn/sportkamp

max. 9 pntn

7.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.

Ethiek, diversiteit, gelijke kansen, … (10%)
Specifieke incentives en/of drempelverlaging t.a.v. kansengroepen
Verlaagd lidgeld
Samenwerking met het OCMW

7.2.

Panathlonverklaring ondertekend en vermelding op
clubwebsite

7.3. VTB gedragsregels
7.3.1. Bekendmaking VTB gedragsregels in de club
Bekendmaking van de gedragsregels via de clubwebsite en/of het
vademecum.

2 pntn
2 pntn
2 pntn

5 pntn

7.3.2. Deelname aan de wedstrijd rond de gedragsregels
5 pntn
Minstens één activiteit voor de jeugd organiseren rond de
bekendmaking van de gedragsregels. Bv: wedstrijd rond het maken
van filmpjes, tekeningen, …
Bewijs van de activiteit
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Artikel 4 – Bestedingsmogelijkheden
De toegekende subsidies kunnen door de clubs alleen gebruikt worden voor de volgende zaken. Enkel kosten in functie van de
kwaliteitsverhoging van de jeugdwerking komen in aanmerking.
1. Kosten voor info- en promotiemateriaal specifiek voor jeugdleden: drukwerk, portkosten, flyers, copies, affiches,
nieuwsbrieven, website, T-shirts, vlaggen en techniekboeken voor jeugd.
2. Inschrijvingsgeld voor jeugdleden (erkende wedstrijden, danexamens en stages), voor erkende jeugdtrainers (erkende
bijscholingen en cursussen) en voor bestuurders (erkende bijscholingen) (max. 50% van het toegekende bedrag).
3. Verplaatsingsonkosten in functie van jeugdsport en enkel voor jeugdleden, erkende jeugdtrainers en bestuurders. Aangifte aan
de hand van het formulier "verplaatsingskosten jeugdsportproject".
4. Huur en aankoop van didactisch en/of sporttechnisch materiaal voor jeugdleden en/of jeugdtrainers (elektronische pantsers,
puzzelmatten, trapkussens, doboks, bescherming).
5. Verloning gekwalificeerde lesgevers van de club (officiële verloning, geen forfaitaire vrijwilligersvergoeding).
6. Huur accommodatie voor jeugdlessen en vormingen specifiek voor jeugd (max. 75% toegekende bedrag).

Artikel 5 – Subsidieaanvraag, subsidiedossier en uitbetaling
De aanvraag voor deelname aan het jeugdsportproject 2016 dient uiterlijk op 15 april 2016 toe te komen op de bondszetel. Hiervoor
dient enkel het aanvraagformulier jeugdsportproject ingevuld te worden.
Voor 1 mei 2016 krijgt u de bevestiging voor deelname aan het jeugdsportproject 2015. Dit aan de hand van een dossier dat al
gedeeltelijk ingevuld is.
Voor 15 augustus 2016 mag u (dit is geen verplichting) het subsidiedossier verder aangevuld en met de nodige bewijzen terugsturen
naar de bondszetel voor een tussentijdse evaluatie en berekening. Hierbij wordt er zoveel als mogelijk digitaal gewerkt (geen papieren
versie).
Voor 1 september 2016 wordt het tussentijdssubsidiedossier met eventuele aanpassingen en aanvullingen door de VTB naar u
teruggestuurd. Er wordt daarbij tevens een raming van de mogelijke toegekende subsidies bekendgemaakt. De definitieve subsidie
kan maar berekend worden na de inlevering van de einddossiers van alle deelnemende clubs en kan zowel lager als hoger dan de
tussentijdse raming liggen.
Het tussentijdssubsidiedossier geeft u de mogelijkheid om nog aan bepaalde (ontbrekende) punten te werken.
Voor 1 december 2016 wordt het subsidiedossier, dat door u verder en definitef werd aangevuld en bijgewerkt, met de nodige
bewijzen overgemaakt aan de bondszetel. Ook het bewijs van de kosten gemaakt volgens Artikel 4 van dit reglement dienen voor 1
december 2016 overgemaakt te worden aan de bondszetel. Hierbij wordt er zoveel als mogelijk digitaal gewerkt (geen papieren
versie).
De eindberekening en de uitbetaling van de subsidies wordt afgerond voor 31 januari 2017. De uitbetaling zal gebeuren op basis van
de werkelijk gemaakte kosten. Indien de werkelijk gemaakte kosten minder zijn dan het te krijgen subsidiebedrag, kan enkel het
bedrag van de werkelijk gemaakte kosten uitbetaald worden.

Artikel 6 – Controle, sancties en betwisting
Elke aanvragende club moet zich onderwerpen aan eventuele controles of vragen tot extra gegevens over de ingediende
subsidieaanvraag of het afrekeningsdossier. Indien uit onderzoek blijkt dat door een club onjuiste gegevens werden verstrekt of de
club niet meer voldoet aan de onder Artikel 2 vermelde voorwaarden, kan dit leiden tot geheel verlies en/of terugvordering van de
subsidies en eventuele uitsluiting tot het verkrijgen van subsidies in de toekomst.

Artikel 7 – Overige bepalingen
Het bovenstaande reglement kan jaarlijks, na evaluatie door de verschillende partners, aangepast worden. Dit reglement gaat in vanaf
1 januari 2016.
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