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Inleiding 
S-Sport // Recreas vzw wenst via haar jeugdsportproject de jeugdsportwerking van aangesloten 

sportclubs te verbeteren door hen financieel te ondersteunen. Het budget van het jeugdsportproject 

bestaat uit subsidies van de Vlaamse Overheid (Sport Vlaanderen), waarbij S-Sport // Recreas vzw 

uit eigen middelen een basisbedrag inbrengt (25% van het gesubsidieerde bedrag). Aangesloten 

sportclubs kunnen jaarlijks aanspraak maken op de financiële middelen binnen het jeugdsportproject 

wanneer zij voldoen aan de in het reglement opgenomen voorwaarden. 

De grootte van de toelage per sportclub is nog niet gekend en hangt af van de inbreng van de Vlaamse 

Overheid, het aantal ingediende dossiers en de kwaliteit van de dossiers. Dit reglement regelt de 

verdeling van de middelen binnen het jeugdsportproject voor het kalenderjaar 2021. 

 

Doelstelling 

S-Sport // Recreas vzw wil met het jeugdsportproject haar aangesloten sportclubs stimuleren om een 

kwalitatieve jeugdsportwerking uit te bouwen en zodoende de sportparticipatie van de jeugd 

verhogen. De subsidies van het jeugdsportproject zijn bestemd voor de jeugdsportwerking voor alle 

bij onze sportfederatie aangesloten jongeren t.e.m. 18 jaar (zie: ‘Voorwaarde’ pagina 5, ARTIKEL 1 

punt 1). 

 

Hoe deelnemen 

Deelnemen kan uitsluitend door het online inschrijvingsformulier in te vullen en dit ten laatste op 31 

maart 2021. Het inschrijvingsformulier is terug te vinden op de website van S-Sport // Recreas vzw 

via volgende link: https://www.s-sportrecreas.be/clubinfo/ondersteuning 

 

Bij inschrijving dient de sportclub te voldoen aan volgende deelnamevoorwaarden: 

 

- De sportclub is ten laatste op 31 maart 2021 aangesloten bij S-Sport // Recreas vzw. 

Ten laatste op 31 maart 2021 beschikt S-Sport // Recreas vzw over de ledenlijst van de club. Op 

dat moment dient de club ook een lidmaatschapsbijdrage van 5 euro per lid betaald te hebben 

aan S-Sport // Recreas. 

 

- De sportclub heeft ten laatste op 31 maart 2021 de Panathlonverklaring ondertekend. 

De Panathlonverklaring is een verbintenis die je als sportclub aangaat om d.m.v. heldere 

gedragsregels positieve waarden na te streven in de jeugdsport. De Panathlonverklaring kan je 

ondertekenen op de website: http://www.ethischsporten.be/panathlonverklaring. 

 

- De sportclub heeft een wekelijks (voor G-sport tweewekelijks) sportaanbod gedurende een 

periode van 30 weken binnen een ERKENDE SPORTTAK1. 

 

- De sportclub engageert zich om het logo van Sport Vlaanderen en S-Sport // Recreas vzw op 

te nemen op alle communicatiedragers ter promotie van het jeugdsportaanbod. 

 

- De sportclub verklaart zich akkoord met het reglement. 

 

LET OP:  

- Een inschrijving is pas ontvankelijk als aan alle deelnamevoorwaarden is voldaan. 

- Door inschrijving ga ik ermee akkoord de jeugdsportwerking binnen mijn sportclub in 2021 

waarheidsgetrouw aan S-Sport // Recreas vzw weer te geven. 

- Het indienen van het afrekeningsdossier dient uitsluitend digitaal te gebeuren. 

                                                             
1 De erkende sporttakken vind je terug in de lijst op pagina 19. 

https://www.s-sportrecreas.be/clubinfo/ondersteuning
http://www.ethischsporten.be/panathlonverklaring
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Sporten in tijden van Corona 
 

S-Sport // Recreas raadt net zoals de Nationale Veiligheidsraad aan om ook in Corona-tijden te blijven 

bewegen of sporten zolang de sportbeoefening op een veilige en verantwoorde manier kan 

uitgeoefend worden volgens de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad en lokale 

besturen. 

 

We maken met zijn allen bijzondere tijden door. Groepstrainingen kunnen plots veraf lijken wanneer 

de COVID-19 pandemie weer de kop opsteekt. Daarom zijn er enkele alternatieven voorzien in dit 

Jeugdreglement zodat sportclubs ook in Corona-tijden hun jeugdwerking kunnen blijven voortzetten 

zonder dat dit in groepsvorm dient door te gaan.  

 

Indien de gebruikelijke sportactiviteiten niet konden doorgaan vanwege de COVID-19 pandemie 

kunnen clubs punten verdienen door bewegingsvideo’s, alternatieve trainingen of sportieve 

uitdagingen te maken voor haar sportleden gedurende de periode er niet in clubverband kan getraind 

worden.  

 

De mogelijkse alternatieve puntenverdeling heeft enkel betrekking tot artikel 2 (p. 7-8) en de 

bestedingsmogelijkheden (p. 16-17). Aan de voorwaarden die zijn aangeduid in een gele kleur, kan 

er op een alternatieve manier voldaan worden die die verduidelijkt wordt in een groene kleur. 
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Timing 
 

31 maart 2021 

 
Uiterste datum om als sportclub in te tekenen voor het 
jeugdsportproject (online:  
https://www.s-sportrecreas.be/clubinfo/ondersteuning). 
 

Vóór 15 april 2021 
 
Sportclubs krijgen bericht of hun aanvraag is weerhouden.  
 

31 december 2021 
 
Uiterste datum om het afrekeningsdossier in te dienen. 
 

Vóór 31 januari 2022 

 
Uitbetaling aan sportclubs op basis van het ingediende 
afrekeningsdossier. 
 

 

 

Bij onduidelijkheid over een artikel opgenomen in dit reglement of bij specifieke vragen, kan je 

steeds contact opnemen met S-Sport // Recreas vzw via info@s-sportrecreas.be of 02/515 02 54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.s-sportrecreas.be/clubinfo/ondersteuning
mailto:info@s-sportrecreas.be
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ARTIKEL 1: AANTAL JEUGDLEDEN (max. 85 ptn) 

 

 

 Je hoeft zelf het aantal jeugdleden niet te berekenen noch door te 

geven. De berekening gebeurt door S-Sport // Recreas op basis van de 

ledenlijst. 

 

 

1. Hoeveel jeugdleden zijn er bij de sportclub aangesloten? 

Het aantal punten wordt berekend op basis van het aantal aangesloten jeugdleden (zie 

onderstaande tabel).  

 

Voorwaarde 

- Het aantal aangesloten leden dat op 31/12/2021 jonger is dan 19 jaar en waarvoor een bijdrage 

werd betaald voor het kalenderjaar 2021.  

 

LET OP:  

- Heeft de sportclub minder dan 5 aangesloten jeugdleden, dan komt de sportclub niet in 

aanmerking om punten te scoren onder ARTIKEL 1. 

- Wanneer het aantal jeugdleden gestegen is met 20% of meer t.o.v. het voorgaande jaar, zal er 

een bonus van 10 punten worden toegekend. 

- De bonus kan enkel verkregen worden, indien de sportclub het vorige jaar aangesloten was bij S-

Sport // Recreas. 

 

 

 
Aangesloten jeugdleden 

 
Te behalen punten (max. 75 ptn) 

 
5-50 

 
1 pnt / lid 

 
51-100 

 
0,5 ptn / lid 

 
 
 

Bonus 

 
Stijging 20% t.o.v. vorig 

jaar 
 

10 punten 
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ARTIKEL 2: SPORTAANBOD (max. 50 ptn) 
 

 

1. De sportclub beschikt over een duurzaam sportaanbod voor jeugd. 

 

Voorwaarden 

- De sportclub beschikt over wekelijks of tweewekelijks (voor G-sport) sportaanbod (trainingen of 

wedstrijden) voor jeugdleden binnen een erkende sporttak2. 

- Met het ontwikkelen van een sportaanbod op maat voor de jeugd (<19jaar) bedoelen we ook dat 

men: 

a) Rekening houdt met de aanpassingen die voor deze doelgroep nodig zijn; 

b) In de eerste plaats actief promotie maakt bij deze doelgroep. 

 

NOOT: 

Het is niet de bedoeling dat een sportclub alle + 19-jarigen uitsluit, teneinde exclusief bezig te 

willen zijn. 

 

STAVINGSDOCUMENTEN ARTIKEL 2 punt 1:  

- Een jaarkalender van het duurzame jeugdsportaanbod toevoegen aan het 

afrekeningsdossier. 

 

 
Te behalen punten (max. 30 ptn) 

 

 
30 ptn voor een duurzaam jeugdsportaanbod 

 

 

 

 

Corona-update: 

We begrijpen dat trainingen, en met grote mate groepstrainingen, onmogelijk konden verwezenlijkt 

worden. Daarom wordt er enkel gecontroleerd of de sportclub over een wekelijks of tweewekelijks 

(voor G-sport) sportaanbod beschikt buiten de periode waarin S-Sport // Recreas haar sportclubs 

aanraad haar clubactiviteiten te annuleren. 

  

                                                             
2 De erkende sporttakken vind je terug in de lijst op pagina 19. 
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2. Organisatie van sportactiviteiten buiten het regelmatig sportaanbod  

De sportclub organiseert naast de wekelijkse of tweewekelijkse (voor G-sport) trainingen of 

wedstrijden ook nog (een) andere één- en/of meerdaagse sportactiviteit(en). 

 

Voorwaarden 

- De sportclub organiseert, buiten de duurzame jeugdsportwerking, (een) extra één- en/of 

meerdaagse sportactiviteit(en). We verstaan hieronder vb. de organisatie van een tornooi, het 

inrichten van een sportweekend voor de jeugdleden,… 

- De sportactiviteit(en) is (zijn) bedoeld voor jeugd (< 19 jaar) en sluit(en) aan bij het sportaanbod 

van de sportclub. 

 

LET OP:  

Vermeld op alle communicatiedragers voor de sportactiviteit het correcte logo van S-Sport // 

Recreas en Sport Vlaanderen. 

 

STAVINGSDOCUMENTEN ARTIKEL 2 punt 2:  

- Een affiche, brief, flyer, publicatie... van de één- en/of meerdaagse activiteit(en) 

toevoegen aan het afrekeningsdossier. 

 

 

 

 
Te behalen punten (max. 20 ptn) 

 

 
10 ptn / één- en/of meerdaagse sportactiviteit 

 

 

 

Corona-update: 

We moedigen sportclubs aan om bewegingsvideo’s, alternatieve trainingen of sportieve uitdagingen 

te maken voor haar sportleden gedurende de periode er niet in clubverband kan getraind worden. 

Deze initiatieven zullen aanvaard worden als een activiteit waarvoor er per initiatief 5 punten 

verdiend kunnen worden met een maximaal aantal van 20 punten. 

Als stavingsdocument dient men het filmpje, de publicatie, de link … toe te voegen aan het 

afrekeningsdossier. 
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ARTIKEL 3: SPORTTECHNISCH KADER (max. 60 ptn) 
 

 

1. De sportclub krijgt punten toegekend in verhouding tot de opleidingsgraad van haar 

lesgevers (clubtrainers) voor jeugd. 

 

Voorwaarden 

- De lesgever is bij S-Sport // Recreas vzw gekend als gediplomeerde lesgever in de aangeboden 

sporttak van de sportclub. Een kopie van het diploma van de lesgever kan door S-Sport // Recreas 

vzw worden opgevraagd indien de gegevens niet terug te vinden zijn in de VOTAS databank.  

 

 

 
Diploma lesgever 

 
Te behalen punten (max. 45 ptn) 

 
VTS Initiator / Bachelor LO 
 

15 ptn / lesgever 

 
VTS Instructeur B / Trainer B / Master LO 
 

20 ptn / lesgever 

 
VTS Trainer A 
 

25 ptn / lesgever 

 

NOOT: 

- Steeds het hoogst behaalde diploma van de betrokken lesgever wordt in rekening gebracht. 

- Als de gegevens van de gediplomeerde lesgever niet terug te vinden zijn in de VOTAS databank 

wordt de club hiervan op de hoogte gebracht door de sportfederatie S-Sport // Recreas na het 

verkrijgen van het afrekeningsdossier. De sportclub dient hierop een kopie van het diploma van 

de sportlesgever door te geven binnen de termijn van één week. 
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2. De sportclub verdient punten indien de sportlesgevers en/of clubbestuurders 

opleidingen volgen. 

 

Voorwaarden 

- De lesgever of clubbestuurder volgt een opleiding van een erkende instantie of van S-Sport // 

Recreas dat gerelateerd is aan jeugdsport (dit kunnen thema’s zijn zoals: TIME OUT tegen 

PESTEN, sport met grenzen, EHBO voor sportlesgevers…).  

  

a) Een erkende instantie 

 VTS opleidingen  

De Vlaamse Trainersschool organiseert een brede waaier aan 

opleidingsmogelijkheden: beroepsgerichte, begeleidingsgerichte en 

sporttakgerichte opleidingen. 

https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/opleiden-en-

bijscholen/vind-een-vts-opleiding-op-jouw-maat/ 

 Dynamo 

Dynamo Project biedt bijscholingen aan voor sportclubbestuurders. De thema's 

worden afgestemd op de noden van het sportveld. 

https://www.dynamoproject.be/bijscholingen 

 Rode Kruis 

Wil je anderen kunnen helpen als er iets gebeurt in de sportclub? Dat leer je bij 

het Rode Kruis. 

https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/volg-een-opleiding/ 

 ICES 

Centrum Ethiek in de Sport biedt beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling 

aan op het gebied van ethisch sporten. 

http://www.ethicsandsport.com/vorming_en_activiteiten 

 

b) S-Sport // Recreas  

 Volg een opleiding georganiseerd door S-Sport // Recreas vzw, meer informatie 

vind je op https://www.s-sportrecreas.be/aanbod/opleiding. 

 

STAVINGSDOCUMENTEN ARTIKEL 2 punt 2:  

- Inschrijvingsbewijs of aanwezigheidsattest toevoegen aan het afrekeningsdossier. 

 

 

 
Te behalen punten (max. 15 ptn) 

 

 
5 ptn / persoon gevolgde opleiding 

 

 

 

NOOT: 

S-Sport // Recreas vzw voorziet binnen haar clubondersteuningssysteem de mogelijkheid tot 

terugbetaling van het cursusgeld van nieuw opgeleide en geslaagde VTS-gekwalificeerde 

lesgevers (voor meer informatie zie: https://www.s-sportrecreas.be/clubinfo/ondersteuning). 

https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-vts-opleiding-op-jouw-maat/
https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-vts-opleiding-op-jouw-maat/
https://www.dynamoproject.be/bijscholingen
https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/volg-een-opleiding/
http://www.ethicsandsport.com/vorming_en_activiteiten
https://www.s-sportrecreas.be/aanbod/opleiding
https://www.s-sportrecreas.be/clubinfo/ondersteuning


 

  
 11 

ARTIKEL 4:  FINANCIËLE DREMPELS WEGWERKEN (max. 10 ptn) 

 

1. De sportclub onderneemt acties om participatiedrempels weg te werken 

S-Sport // Recreas vzw stimuleert de aangesloten sportclubs om participatiedrempels weg te werken 

om zo de sportclub toegankelijker te maken voor (jeugd)leden. Hiervoor verwijzen we naar de 6 

thema’s die terug te vinden zijn op www.laagdrempeligesportclub.be. Neem zeker een kijkje naar 

de tips vermeld op deze website. 

Per hieronder beschreven actie, die je als sportclub aanbiedt om deze participatiedrempels weg te 

werken, verdien je punten. 

 

Deelnemen aan sport kost geld. Denk maar aan het lidmaatschap, een sportuitrusting, drankjes in de 

kantine, vervoer…. Het is niet voor iedereen evident om dat zomaar te betalen. Als sportclub kan je 

deze drempels aanpakken door in te zetten op onderstaande acties. 

 

Mogelijke acties 

- Gedifferentieerde tarieven hanteren (vb. goedkoper tarief voor jeugdleden); 

- Het opnemen van de mogelijkheid tot spreiding van een betaling (afbetalingsplan voor betaling 

clublidgeld of betaling voor de deelname aan een sportkamp spreiden in de tijd…) in het 

clubreglement of onthaalbrochure. 

 

Meer informatie vind je op www.laagdrempeligesportclub.be/financien 

 

STAVINGSDOCUMENTEN ARTIKEL 4:  

Neem in je onthaalbrochure en/of clubreglement op welke actie(s) je onderneemt om 

participatiedrempels weg te werken. Voeg de nodige stavingsstukken toe aan het 

afrekeningsdossier. 

 

 

 
Te behalen punten (max. 10 ptn) 

 

 
5 ptn / actie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.laagdrempeligesportclub.be/
http://www.laagdrempeligesportclub.be/financien
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ARTIKEL 5: GEZOND EN ETHISCH SPORTEN (max. 20 ptn) 
 

Sportclubs die initiatieven nemen om de aandacht te vestigen op GEZOND en/of ETHISCH sporten 

binnen hun jeugdwerking, kunnen punten verdienen bij dit ARTIKEL. 

 

1. GEZOND sporten 

Meer informatie over het begrip ‘Gezond sporten’ vind je op www.gezondsporten.be. 

 

Voorbeelden 

- Het thema gezond sporten promoten door publiceren van onderwerpen via het clubblad, website, 

affiche… (vb. letselpreventie, gezonde voeding, alcohol- en drugsmisbruik…). 

- Informatiemoment rond een gezondheid gerelateerd thema; 

- Integreren van gezondheidsaspecten binnen de clubtrainingen (vb. stretchen, drinkpauze 

inlassen, cooling down…); 

- Jeugdspelers sensibiliseren rond het thema gezond sporten door verwijzingen te maken naar 

relevante websites als https://www.sport.vlaanderen/slim-sporten/, www.gezondsporten.be. 

 

STAVINGSDOCUMENTEN ARTIKEL 5 punt 1:  

- Een affiche, brief, flyer, procedure, publicatie... van het (de) genomen initiatief(ven) 

rond GEZOND sporten toevoegen aan het afrekeningsdossier. 

 

2. ETHISCH sporten 

Voor meer informatie en een betere duiding van het begrip ‘Ethisch sporten’, raadpleeg de website 

www.ethischsporten.be.  

 

Mogelijke acties 

- De sportclub ontwikkelt een gedragscode voor spelers, lesgevers, bestuurders en supporters en 

communiceert deze via diverse kanalen (vb. website, clubblad, affiche, flyer, bij inschrijving…); 

- De sportclub beschikt over een tuchtprocedure die wordt gebruikt wanneer spelers ongepast 

gedrag stellen; 

- De sportclub neemt preventieve maatregelen rond lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend 

gedrag in de sport, zie ook http://www.ethicsandsport.com/sport_met_grenzen.  

- Het aanspreekpunt integriteit (API) is een vertrouwenspersoon waar spelers terecht kunnen voor 

handelingen die niet aanvaardbaar zijn tijdens clubactiviteiten. S-Sport // Recreas heeft 

binnenshuis een API die je duidelijk kenbaar kan maken op de website, brief, folder… 

 

Meer informatie rond het ontwikkelen of verfijnen van een gedragscode vind je op  

https://www.s-sportrecreas.be/clubinfo/ethisch-sporten/gedragscode-sportclubs. 

De contactgegevens van de federatie API vind je op  

https://www.s-sportrecreas.be/clubinfo/ethisch-sporten/aanspreekpunt-integriteit-api. 

 

STAVINGSDOCUMENTEN ARTIKEL 5 punt 2:  

Een affiche, brief, flyer, procedure, publicatie... van het (de) genomen initiatief(ven) rond 

ETHISCH sporten toevoegen aan het afrekeningsdossier. 

 

 

 

 

http://www.gezondsporten.be/
https://www.sport.vlaanderen/slim-sporten/
http://www.gezondsporten.be/
http://www.ethischsporten.be/
http://www.ethicsandsport.com/sport_met_grenzen
https://www.s-sportrecreas.be/clubinfo/ethisch-sporten/gedragscode-sportclubs
https://www.s-sportrecreas.be/clubinfo/ethisch-sporten/aanspreekpunt-integriteit-api
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Actie 

 
Te behalen punten (max. 20 ptn) 

GEZOND sporten 
 

2 ptn / initiatief (max. 8 ptn) 
 

 
ETHISCH sporten 
 

6 ptn voor gedragscode 
2 ptn voor tuchtprocedure/  

2 ptn duidelijk aangeven van API/ 
2 ptn preventieve maatregelen 

(max. 12 ptn) 

 

ARTIKEL 6: PROMOTIE (max. 50 ptn) 

 

Sportclubs die initiatieven nemen om hun jeugdsportaanbod te promoten, kunnen punten verdienen 

bij dit ARTIKEL. 

 

1. Communicatiekanalen 

- Website 

De sportclub beschikt over een website waarop volgende zaken worden vermeld: 

- Aanbod voor jeugdleden; 

- Logo van Sport Vlaanderen wordt op de website opgenomen; 

- Logo van S-Sport // Recreas vzw wordt op de website opgenomen. 

 

- Onthaalbrochure 

De sportclub beschikt over een onthaalbrochure om nieuwe jeugdleden en hun ouders wegwijs 

te maken binnen de clubwerking (ga naar http://www.laagdrempeligesportclub.be/documenten  

en klik op ‘Model onthaalbrochure’). 

 

- Affiche/Flyer 

De sportclub beschikt over een affiche/flyer ter promotie van het duurzaam jeugdsportaanbod. 

 

- Social Media 

De sportclub beschikt over een Facebookpagina (of andere social media) waar de 

jeugdsportwerking wordt gepromoot. 

 

LET OP:  

- Gebruik steeds de correcte logo’s (Sport Vlaanderen en S-Sport // Recreas vzw) die je bezorgd 

werden bij de bevestiging van uw intekening van het jeugdsportproject. 

STAVINGSDOCUMENTEN ARTIKEL 6 punt 1: 

Een link, affiche/flyer of onthaalbrochure m.b.t. het jeugdsportaanbod toevoegen aan het 

afrekeningsdossier. 

 

 
Te behalen punten (max. 20 ptn) 

 

 
5 ptn / communicatiekanaal 

 

http://www.laagdrempeligesportclub.be/documenten
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2. Toegankelijkheid en toeleiding 

Breng je sportclub naar buiten en vergroot de toegankelijkheid door jouw communicatie te koppelen 

aan een initiatiemoment. Door de communicatie open te trekken naar kansengroepen kan je extra 

punten verdienen.  

 

 

- Initiatiemoment voor jeugd 

 

Voorwaarden 

- Het initiatiemoment is toegankelijk voor het brede jeugdpubliek; 

- Tijdens het initiatiemoment staat(n) de sporttak(ken) die je sportclub aanbiedt centraal en 

wordt(en) ze op een actieve manier beoefend; 

- Het initiatiemoment beoogt onder meer een instroom van nieuwe leden en heeft hiertoe een lage 

instapdrempel; 

- Een duidelijke aankondiging (via affiche, brief, flyer, website, Facebook, …) maken van het 

initiatiemoment met vermelding van volgende gegevens: 

 Datum, plaats en uur van de initiatie; 

 Omschrijving van de activiteit; 

 Doelgroep = jeugd. 

 

 

STAVINGSDOCUMENTEN ARTIKEL 6 punt 2: 

Een affiche, brief, flyer... en deelnemerslijst van het initiatiemoment voor jeugd 

toevoegen aan het afrekeningsdossier. 

 

 

- Initiatiemoment voor jeugd met een handicap 

 

Voorwaarden 

- Tijdens het initiatiemoment staat(n) de sporttak(ken) die je sportclub aanbiedt centraal en 

wordt(en) ze op een actieve manier beoefend; 

- Een duidelijke aankondiging (via affiche, brief, flyer, website, Facebook, …) maken van het 

initiatiemoment met vermelding van volgende gegevens: 

 Datum, plaats en uur van de initiatie; 

 Omschrijving van de activiteit; 

 Doelgroep = jeugd met een handicap. 

 

 

STAVINGSDOCUMENTEN ARTIKEL 6 punt 2: 

Een affiche, brief, flyer... en deelnemerslijst van het initiatiemoment voor jeugd met een 

handicap toevoegen aan het afrekeningsdossier. 
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- Initiatiemoment voor jeugd behorend tot kansengroepen in samenwerking met een sociale 

partner 

 

Voorwaarden 

- Het initiatiemoment wordt georganiseerd in samenwerking met een sociale partner (De8, Demos, 

Buurtsport…); 

- Tijdens het initiatiemoment staat(n) de sporttak(ken) die je sportclub aanbiedt centraal en 

wordt(en) ze op een actieve manier beoefend; 

- Een duidelijke aankondiging (via affiche, brief, flyer, website, Facebook, …) maken van het 

initiatiemoment met vermelding van volgende gegevens: 

 Datum, plaats en uur van de initiatie; 

 Omschrijving van de activiteit; 

 Doelgroep = allochtonen en/of mensen in armoede. 

 

 

STAVINGSDOCUMENTEN ARTIKEL 6 punt 2:  

Een affiche, brief, flyer... en deelnemerslijst van het initiatiemoment voor allochtonen 

en/of personen in armoede toevoegen aan het afrekeningsdossier. 

 

 

 
Actie 

 
Te behalen punten(max. 30 ptn) 

Initiatiemoment voor jeugd 
 

10 ptn 
 

 
Staat dit initiatiemoment voor jeugd ook open voor 
jeugd met een handicap 
 

+10 ptn 

 
Staat dit initiatiemoment ook open voor jeugd 
behorend tot kansengroepen 
 
LET OP: het initiatiemoment moet georganiseerd 
worden i.s.m. een sociale partner 
 

 
+10 ptn 
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BESTEDINGSMOGELIJKHEDEN 
Alle sportclubs bezorgen de verantwoordingsstukken (die de subsidies verantwoorden volgens de lijst 

van bestedingsverplichtingen) aan de sportfederatie en de sportfederatie voert hier controle op uit. 

 

Het bedrag dat aan de sportclub wordt toegekend (1), is een subsidie gerelateerd aan de punten 

behaald door de sportclub voor de ondernomen acties m.b.t. het jeugdsportproject, tijdens het 

kalenderjaar 2021. Enkel activiteiten die in het betreffende kalenderjaar 2021 plaatvinden, komen 

in aanmerking. Het is daarom belangrijk dat je de uitgaven (facturen, bankafschriften... op naam 

van de sportclub) met betrekking tot de jeugdwerking van het ganse jaar, zorgvuldig bijhoudt. S-

Sport // Recreas vzw zal uitsluitend een bedrag op de clubrekening storten voor zover hier tijdig 

(voor 31 december 2021 / zie ook ‘Timing’ pagina 4) de nodige facturen/bankafschriften gebundeld 

werden afgeleverd (géén bewijsstukken = géén terugbetaling). 

 

LET OP:  

De bewijsstukken moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 

- Naam sportclub 

- Factuurdatum 

- Bedrag van uitgaven 

 

Hieronder vind je een overzicht van de bestedingsmogelijkheden (steeds gekaderd binnen de 

jeugdwerking van de sportclub!) waarvoor je sportclub de behaalde subsidies kan gebruiken: 

 

Nr. kostenplaats Omschrijving subsidieerbare kost 

01 
Inschrijvingsgeld voor een erkende bijscholing/opleiding (S-Sport // 

Recreas vzw – Vlaamse Trainersschool (VTS) – Dynamo Project – 

sportdiensten – ICES – Rode Kruis …). 

02 Inschrijvingsgeld jeugdtornooi. 

Toegangstickets voor jeugd- en sportgerelateerde activiteiten. 

03 Aankoop of huur sportmateriaal (dat de kwaliteit van de jeugdwerking 

verbetert!). 

04 Aankoop of huur van EHBO koffer en EHBO materiaal en/of aankoop of 

huur van een automatisch externe defibrillator (AED). 

05 
Aankoop sportclubkledij voor jeugdleden. 

06 Aankoop of huur promotiemateriaal (steeds i.f.v. de jeugdwerking): T-

shirt, drukwerken, promotieartikelen, flyers, brochures, website). 
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07 Aankoop of huur sportaccommodatie voor jeugdsportsessies, 

promotionele- en nevenactiviteiten voor jeugd. 

08 
Kosten website en social media. 

09 Loonkost van een gediplomeerde clublesgever (i.f.v. jeugdwerking) 

aantoonbaar via een loonstaat (niet via vrijwilligersvergoeding). 

10 

Verplaatsingskosten3 van een gediplomeerde clublesgever of 

jeugdsportcoördinator naar jeugdactiviteiten, jeugdwedstrijden, 

cursussen en bijscholingen die relevant zijn voor de beoefende 

sporttak(ken) en georganiseerd worden door een erkende instantie. 

11 Verplaatsing van een groep jeugdleden met het openbaar vervoer (bus, 

trein, tram). 

12 Verblijf van jeugdleden tijdens een sportmeerdaagse georganiseerd door 

de club. 

 

 

Corona-update: 

Sportclubs kunnen subsidieerbare kosten maken voor beschermend materiaal in functie van COVID-

19. Let wel op, de kosten dienen specifiek gelinkt te zijn aan jeugdwerking. Verder vragen wij net 

zoals bij de andere bestedingsmogelijkheden dat de bewijsstukken aan volgende gegevens voldoen: 

- Naam sportclub 

- Factuurdatum 

- Bedrag van uitgaven 

  

                                                             
3 Enkel de verplaatsingskosten die opgenomen zijn in het daarvoor voorziene sjabloon komen 
 hiervoor in aanmerking. 
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PUNTENVERDELING 
 

ARTIKELS PUNTEN 
 

ARTIKEL 1: AANTAL JEUGDLEDEN 

 
Aangesloten jeugdleden  Te behalen punten 

5-50  1 pnt / lid 

51-100  0,5 ptn / lid 

Stijging 20% jeugdleden  10 punten 

Max. 85 ptn 

 

ARTIKEL 2: AANBOD 

 
1. Duurzaam jeugdsportaanbod  

30 ptn 
 

2. Act. buiten regelmatige sportprogramma (max. 20 ptn) 
10 ptn / activiteit 

 

Max. 50 ptn 

 

ARTIKEL 3: SPORTTECHNISCH KADER 

 
Diploma lesgever Te behalen punten (max. 45 ptn) 
 
VTS Initiator / Bachelor LO  15 ptn / lesgever 

VTS Instructeur B / Trainer B /   20 ptn / lesgever 

Master LO 

VTS Trainer A  25 ptn / lesgever 

Opleiding sportlesgever / clubbestuurder (max. 15 ptn) 
5 ptn / persoon gevolgde opleiding 
 

Max. 60 ptn 

 

ARTIKEL 4: FINANCIËLE DREMPELS WEGWERKEN 
 

5 ptn / actie 
 

Max. 10 ptn 

 

ARTIKEL 5: GEZOND en ETHISCH sporten 
 

GEZOND sporten 8 ptn  
ETHISCH sporten 12 ptn 
 

Max. 20 ptn 

 

ARTIKEL 6: PROMOTIE 
 

1. Communicatiekanalen (max. 20 ptn) 
5 ptn / communicatiekanaal 

 

2. Initiatiemoment voor (max. 30 ptn) 
Jeugd (10 ptn) 
Jeugd met handicap (+ 10 ptn) 
Jeugd behorend tot kansengroepen (+ 10 ptn) 

Max. 50 ptn 
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BEREKENING SUBSIDIES 

 
Hoeveel subsidies elke sportclub ontvangt die een goedgekeurd jeugdsportdossier heeft ingediend, 

wordt berekend volgens onderstaande formule. 

 

FORMULE 

 

# behaalde punten club X totaal te verdelen subsidiebedrag 

 

Totaal aantal behaalde punten door alle clubs 
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Sporttakkenlijst 
1° aikido 

2° atletiek 

3° badminton 

4° baseball - softbal 

5° basketbal 

6° boksen: Engels boksen (olympisch) 

7° boogschieten 

8° dansen 

9° duiken 

10° fitness 

11° gewichtheffen - powerliften 

12° golf 

13° gymnastiek 

14° handbal 

15° hockey 

16° ijshockey 

17° ijsschaatsen 

18° ju-jitsu 

19° judo 

20° kaatsen 

21° kano - kajak 

22° karate (non-contact) 

23° kendo 

24° klimmen 

25° korfbal 

26° krachtbal 

27° motorrijden 

28° oriëntatielopen 

29° paardrijden 

30° parachutisme 

31° reddend zwemmen 

32° roeien 

33° rolschaatsen 

34° rugby 

35° schermen 

36° schieten: de volgende disciplines met uitzondering van alle disciplines waarbij op menselijke silhouetten of op personen 

wordt geschoten, en schietdisciplines van traditioneel Vlaamse oorsprong 

a) olympische disciplines; 

b) disciplines precisieschieten van geweer, pistool, revolver, kleischieten en historische wapens 

37° skiën 

38° speleologie 

39° squash 

40° taekwondo (olympisch) 

41° tafeltennis 

42° tennis 

43° triatlon - duatlon 

44° voetbal 

45° volleybal 

46° wandelen 

47° waterskiën 

48° wielrennen 

49° worstelen 

50° wushu 

51° zeilen 

52° zwemmen 

53° G-sport: boccia, torbal, goalbal en de sporttakken, vermeld in punt 1° tot en met 52°. 


