Jeugdsportproject Skate Vlaanderen
Reglement 2022
Doel
Met dit jeugdsportproject wil Skate Vlaanderen haar clubs begeleiden naar een kwaliteitsvollere
jeugdwerking. Door de clubs te ondersteunen in hun jeugdwerking zal de jeugdparticipatie verhogen
door meer instroom en minder drop-out van jeugd.
Het project zal jaarlijks, onder voorbehoud dat Skate Vlaanderen voor dit project gesubsidieerd wordt
door Sport Vlaanderen, kunnen beschikken over een totale som. In 2022 is er een totale som van
20.305,85 voorzien die enerzijds wordt voorzien door een inbreng van Skate Vlaanderen en anderzijds
door de Vlaamse Overheid/Sport Vlaanderen.
Deze som wordt verdeeld als volgt:
1. 18.000,00 euro subsidie voor de clubs van skate Vlaanderen.
Minimum 85% van de totale som zal doorgestort worden naar de clubs die voldoen aan de
basisvoorwaarden en punten scoren op de verschillende criteria.
2. 2.305,85 euro werkingsmiddelen voor Skate Vlaanderen.
Maximum 15% van de totale som zal gebruikt worden door Skate Vlaanderen voor coördinatie,
toezicht, controle en uitvoering van de doelstellingen.
Alle clubs die voldoen aan vijf basisvoorwaarden kunnen op basis van een puntensysteem rechtstreeks
een subsidie ontvangen van Skate Vlaanderen. De club zal moeten aantonen aan Skate Vlaanderen
hoe dat ze de ontvangen subsidie besteed heeft om de kwaliteit van de jeugdsportwerking binnen de
club te verhogen.
Bijkomende informatie omtrent het jeugdsportproject
https://www.skate.vlaanderen/?oid=27845&pid=44519
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Basisvoorwaarden – komt jouw club in aanmerking?
1. De club is aangesloten bij Skate Vlaanderen.
2. De club heeft minstens 15 leden waarvan 10 jeugdleden.
3. De club heeft minstens één trainingsuur per week gedurende 30 weken waar clubleden
kunnen sporten, plezier beleven en bijleren.
4. De club gebruikt Twizzit voor haar ledenadministratie en houdt zijn gegevens up-to-date.
5. De club heeft een website die up-to-date is en bijzondere aandacht aan de jeugd schenkt.
Uiterlijk 1 februari 2022 dient de club het aanvraagdossier in om deel te nemen aan het
jeugdsportproject. Skate Vlaanderen controleert of de club voldoet aan de basisvoorwaarden en geeft
uiterlijk 1 maart 2022 bevestiging aan de club indien de aanvraag wordt aanvaard. De club ontvangt
een voorschot van 50% op het vermoedelijke subsidiebedrag.

Puntendossier
Na goedkeuring van de aanvraag tot deelname aan het jeugdsportproject, kunnen clubs punten scoren
op 21 criteria, verdeeld over drie pijlers. Elk punt staat gelijk aan een bepaald bedrag. Dit bedrag (of
de waarde van het punt) wordt door de federatie berekend nadat alle clubs hun dossier definitief
hebben ingediend. De waarde van een punt is: het totale beschikbare budget gedeeld door het totaal
aantal punten, gescoord door alle clubs samen. Hierop geldt de uitzondering dat elke club maximaal
10% van de totale subsidies voor de sportclubs kan ontvangen.

Pijler 1: Begeleiding van jeugdleden
Criteria

Beoordeling

Punten

1. Trainer met diploma Initiator of Moniteur
Sportif Initiateur (ADEPS) in de betrokken
sporttak, geeft minimaal 30 uur training per
jaar. (*)

Aantal actieve trainers met diploma
Initiator in de betrokken sporttak –
via Twizzit

2/trainer

2. Trainer met diploma kunstrolschaatsen of
skeeleren (aanvullende module), geeft
minimaal 30 uur training per jaar. (*)

Aantal actieve trainers met diploma
initiator kunstrolschaatsen of
initiator skeeleren – via Twizzit

4/trainer

3. Trainer met diploma Trainer B in de
betrokken sporttak, geeft minimaal 30 uur
training per jaar. (*)

Aantal actieve trainers met diploma
Trainer B in de betrokken sporttak
– via Twizzit

5/trainer

4. Trainer met diploma Trainer A in de
betrokken sporttak, geeft minimaal 30 uur
training per jaar. (*)

Aantal actieve trainers met diploma
Trainer A in de betrokken sporttak
– via Twizzit

6/trainer

5. Trainer met diploma bachelor LO, master
LO, geeft minimaal 30 uur training per jaar.

Aantal actieve trainers met diploma
bachelor LO of master LO – via
Twizzit of op basis van bewijs,
indien gevraagd.

5/trainer

6. Clublid neemt deel aan een
trainersopleiding van VTS in de betrokken
sporttak (*)

Aantal ingeschreven clubleden
(ingeschreven + betaald) doorheen
het jaar

3/deelnemer

7. Trainer neemt deel aan een
sporttechnische bijscholing van VTS (VTS
Plus bijscholing of Dag van de Trainer).

Aantal gevolgde VTS-bijscholingen
door een actieve trainer. Dag van
de Trainer is gelijk aan één
bijscholing.

3/bijscholing

Pijler 2: Aanbod voor jeugd en jeugdleden
Criteria

Beoordeling

Punten

8. Een sportkamp voor leden en niet-leden
(vanaf 4 aaneensluitende volledige dagen)

Vindt plaats ja/neen – de club
bezorgt promotiemateriaal, de
datum en locatie voor aanvang aan
de federatie

Ja = 10

9. Een jeugdstage/sportkamp enkel voor
leden (vanaf 2 aaneensluitende volledige
dagen)

Vindt plaats ja/neen – de club
bezorgt promotiemateriaal, de
datum en locatie voor aanvang aan
de federatie

Ja = 5

10. Een initiatie/opendeurdag gericht op nietleden

Vindt plaats ja/neen – de club
bezorgt promotiemateriaal, de
datum en locatie voor aanvang aan
de federatie

Ja = 5

11. Jeugdbrevetten (optioneel de
jeugdbandjes van Skate Vlaanderen)

Ja/neen - Brevetten en
deelnemerslijsten (wie, wanneer,
welk brevet) bezorgen

Ja = 7

12. Club organiseert samen met de federatie
een event ter promotie van de sport (vb.
Sportsterrendagen, 10-kamp, ...) (*)

Ja/neen – beoordeling door Skate
Vlaanderen

Ja = 7

13. Aanbod van basistrainingen (min. 10
trainingen/jaar). Leden leren de basis van
rolschaatsen, inlineskaten en/of
skateboarden en maken kennis met enkele
specifieke disciplines (vb. kunstrolschaatsen,
rinkhockey, inlinehockey, skeeleren,
rollerderby, freestyle, longboard, …)

Ja/neen – de club bezorgt de data en
locatie voor aanvang aan de
federatie én vermeldt de training op
zijn website.

Ja = 15

14. Tijdens de trainingen heeft de club oog
voor de veiligheid van de jeugd.

De club scoort op minimaal drie van
de vooropgestelde initiatieven en
toont dit aan door middel van een
voorbeeld.

Ja = 1

➢ Aanmoedigen van het dragen van een
helm
➢ Aanmoedigen van het dragen van een
fluohesje op de openbare weg
➢ Informatie voorzien over ‘(in groep) de
baan op’

➢ Verplicht dragen van gepaste verlichting
bij het skaten op de openbare weg
➢ Ander initiatief

Pijler 3: Clubstructuur in functie van kwaliteit voor jeugd
Criteria

Beoordeling

Punten

15. Aantal jeugdleden (3-18 jaar) (*)

Aantal jeugdleden – via Twizzit

0,2/clublid

16. Club heeft een gedragscode voor
sporters, bestuurders, trainers, ouders en
toeschouwer én een API die vermeld staan
op de website (*)

Gedragscodes → Ja/neen

2 x Ja = 6

17. Club heeft een jeugdsportcoördinator die
duidelijk wordt vermeld op de website als
centraal aanspreekpunt voor (nieuwe)
jeugdleden en hun ouders, met
contactgegevens. (*)

Invulling functie
jeugdsportcoördinator →Ja/neen –
via Twizzit

18. Een clublid volgt een jeugdsport
relevante bijscholing van Dynamoproject

Bijscholingsattest

1/deelname

19. Club is een vzw (*)

Ja/neen

Ja = 5

20. De club biedt een programma aan voor
G-sport voor jeugdleden

Ja/neen – bewijs door vermelding
op website en evt. ander
promotiemateriaal

Ja = 4

21. De club biedt een voordelig tarief of
tegemoetkoming voor jongeren in armoede

Ja/neen – bewijs door vermelding
op website en evt. ander
promotiemateriaal

Ja = 5

Vermelding API op website →
Ja/neen
2 x Ja = 5

Vermelding op website met
contactgegevens → Ja/neen

(*) Criterium waarvoor geen bijkomende bewijsstukken ingediend moeten worden.
Alle criteria worden gecontroleerd op 15 december 2022.

Bestedingsmogelijkheden
Afhankelijk van het totaal aantal behaalde punten zal Skate Vlaanderen een subsidiebedrag
toekennen. De club zal moeten aantonen aan Skate Vlaanderen dat ze de ontvangen subsidie besteed
heeft om de kwaliteit van de jeugdsportwerking binnen de club te verhogen.
De club verzamelt de facturen die ze wenst in te dienen om aan te tonen waaraan de subsidie wordt
besteed. De club houdt de originele stukken minimaal twee jaar ter beschikking voor de federatie. Op
vraag van de federatie kan de club de originele stukken binnen de week bezorgen aan het secretariaat.
Skate Vlaanderen voert een steekproefsgewijze controle uit op zijn skateclubs. Hierbij wordt minimaal
30% van de begunstigde skateclubs gecontroleerd. Na vraag van Skate Vlaanderen legt de
geselecteerde club een overzicht van de uitgaven voor op het voorziene document. Het totaal aan
kosten dient minimaal gelijk te zijn aan de toegekende subsidie en moet gericht zijn naar jeugdleden.
De kosten die worden opgegeven op het uitgavenoverzicht moeten gestaafd worden d.m.v.
bewijsstukken (kopie/scan factuur, kostennota’s, … t.a.v. de club) die binnen hetzelfde kalenderjaar
vallen (1 januari t.e.m. 31 december).

De volgende bestedingsmogelijkheden (steeds verband houdend met de jeugdwerking) zijn
toegelaten:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Huur accommodatie (sport-, vergader- en leslokalen)
Verblijfkosten (enkel logement, geen maaltijden)
Verplaatsingskosten sporttechnische medewerkers
Verloning sporttechnische medewerkers (Verloningen worden enkel terugbetaald indien ze
wettelijk werden uitgevoerd, bijvoorbeeld een vergoeding via het nieuwe statuut
verenigingswerk. Forfaitaire vrijwilligersvergoedingen worden niet terugbetaald.)
Drukwerken
Kosten voor informatie- en promotiemateriaal
Deelnamekosten bijscholingen sporttechnische en andere medewerkers
Aankoop van jeugdsportmateriaal
Aankoop/ huur technologisch materiaal voor ingebruikname door jeugdleden

Timing
Datum
15 februari

Club

Skate Vlaanderen

Indienen aanvraagdossier

1 maart

Beslissing aanvraag + toekenning van het
vermoedelijke subsidiebedrag
Betaling voorschot (= 50% voorschot op het
vermoedelijke subsidiebedrag)

Juni/juli

1 december

Online (Teams)
moment.

feedback

Indienen definitief dossier met
bestedingsoverzicht en
bewijsstukken

7 december

15 december

tussentijds

Opvragen bijkomende informatie indien
nodig
Indienen bijkomende informatie

31 december

Toekennen kwaliteitslabel jeugdsport +
uitbetaling subsidie

Kwaliteitslabel jeugdsport
Naast de financiële ondersteuning die de clubs ontvangen, zullen de clubs die minimaal 16 punten
scoren op elk pijler (begeleiding, aanbod en clubstructuur) een kwaliteitslabel voor jeugdsport
ontvangen. De club kan zelf het label kenbaar maken op haar website, in haar communicaties en
publicaties. Het zal ook zichtbaar zijn op de website van de federatie. De uitreiking van het label
gebeurt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering van de federatie.

Verklarende woordenlijst
API: Aanspreekpunt integriteit.
Jeugd: van 3 tot en met 18 jaar (in 2022 zijn dit kinderen geboren tussen 2019 en 2004)
Twizzit: Is de online applicatie voor ledenbeheer van Skate Vlaanderen. Alle personen die in rekening
genomen worden om te scoren op één van de criteria moeten opgenomen zijn in Twizzit en lid zijn van
de federatie.
VTS: Vlaamse Trainersschool. Dit is het samenwerkingsverband tussen Sport Vlaanderen en de
hogescholen en universiteiten met een LO-opleiding en de sportfederaties dat de opleiding van
trainers coördineert in Vlaanderen.

VTS-trainersopleidingen en -diploma’s in de betrokken sporttak: Enkel het hoogst behaalde VTSdiploma in de betrokken sporttak wordt in rekening genomen. Indien een persoon een bachelor en/of
master LO heeft én een VTS-diploma in de betrokken sporttak, wordt deze persoon twee keer
meegeteld.
•
•
•
•
•

Initiator Rolschaatsen, Initiator Rolschaatsen/Inlineskaten
Initiator Kunstrolschaatsen en Initiator Skeeleren (aanvullende module)
Initiator Skateboarden
Trainer B Skeeleren, Trainer B Kunstrolschaatsen, Trainer B Rolschaatsen, Trainer B
Snelrolschaatsen
Trainer A Skeeleren

