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Beleidsfocus jeugdsport 2019 

 

Algemeen 
De Vlaamse Kano & Kajak Federatie heeft op basis van het projectrapport rond 

jeugdwerking en de eisen binnen de sportsector vier kwaliteitsprincipes 

gekozen. VKKF wil aan de hand van deze kwaliteitsprincipes de kwaliteit van 

de jeugdclubs verhogen en hen te stimuleren om hieraan mee te werken. 

 

Kwaliteitsprincipes: 

1. Kwaliteitsprincipe ‘draagvlak jeugdwerking’  

2. Kwaliteitsprincipe ‘goed (jeugd)bestuur’ 

3. Kwaliteitsprincipe ‘kwaliteit van het jeugdaanbod’  

4. Kwaliteitsprincipe ‘ethisch handelen, doelgroepenwerking armoede & G-sport 

en plezierbeleving’ 

Gelet op het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de 

georganiseerde sportsector (2016), gelet op de bepalingen rond de 

beleidsfocus jeugdsport, gelet op de doelstellingen uit het algemeen 4 jaarlijks 

beleidsplan van VKKF (2017-2020) zal het subsidiesysteem/reglement 

“Jeugdinvest” jaarlijks geëvalueerd worden. Deze kan steeds bijgestuurd 

worden door VKKF i.s.m. VSF en Sport Vlaanderen in functie van de behaalde 

resultaten die gekoppeld zijn aan de doelstellingen. Met vier kwaliteitsprincipes 

wil VKKF hun doelstellingen bereiken: 

1. Het aantal Jeugdinvestclubs is in 2020 met 20% verhoogd t.o.v. 2016 en het 

totaal aantal VKKF-jeugdleden is gestegen; 

2. Tegen 2020 zal de kwaliteit van het jeugdbeleid in de clubs en de technische 

comités verhoogd zijn; 

3. De kwalificatiegraad van de jeugdsportbegeleiders wordt jaarlijks verhoogd; 

4. De VKKF-brevettenwerking wordt in alle jeugdclubs geïmplementeerd tegen 

2020. 

5. Tegen 2020 15 Jeugdinvestclubs zich ingezet op ethisch handelen 

doelgroepenwerking armoede en G-sport of plezierbeleving 

De doelstellingen voor de beleidsfocus jeugd binnen onze federatie zijn als 
bijlage 1 opgenomen in dit document. De resultaten van het project worden 
jaarlijks in statistieken bijgehouden. 
 

Specifiek  
Net zoals in 2018 wil de Vlaamse Kano & Kajak Federatie de kwaliteit van de 

jeugdwerking verhoogd zien, door 

kwalitatief sterke dossiers te ontvangen en 

meer clubs te belonen van de subsidies. 
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1. Algemene subsidievoorwaarden voor 2019: 
 

Een club kan enkel deelnemen na akkoord te gaan met de algemene 

subsidievoorwaarden. Deze worden schriftelijk overeengekomen door het 

inschrijvingsdocument (zie bijlage 2) te tekenen en het gescand door te sturen 

naar VKKF. 

 

1. Een club kan slechts deelnemen indien ze met al haar leden die de sporttak 

kano, kajak, rafting of SUP beoefenen, is aangesloten bij de VKKF. 

2. Elke club duidt een contactpersoon binnen de club aan in de VKKF 

ledenadministratie voor het project Jeugdinvest. Deze staat in voor het 

opstellen, indienen en het opvolgen van het Jeugdinvest-dossier van de 

club en zorgt ook voor de facturen, contact met de federatie .... 

3. Een club moet zes maanden na instap een jeugdbeleidsplan doorsturen of 

doelstellingen rond de jeugdwerking voor 2019 en 2020 op papier zetten + 

begroting (jeugdactieplan) en doorgeven aan de federatie via mail.  

4. Een club moet al haar open initiaties en open sportkampen ten laatste twee 

weken voor aanvang doorgeven aan de federatie: contact joanna@vkkf.be  

5. Een club moet minstens met één vertegenwoordiger aanwezig zijn op de  

VKKF bijscholingsmomenten (2 jaarlijks) voor jeugdtrainers/begeleiders in 

het kader van Jeugdinvest. Zo niet verliest de club haar recht op subsidies 

voor dit onderdeel. 

6. Een club maakt gebruik van alle relevante velden in het online 

ledenadministratiesysteem die worden gebruikt om “Jeugdinvest” op te 

volgen: brevetten, diploma’s, geboortedata, jeugdtrainer en G-kajaklid 

7. Een jeugdlid in het kader van Jeugdinvest is een lid dat geboren is in 2001 

of later en lid is van de VKKF. 

8. Een club gaat er mee akkoord dat er steekproeven gehouden worden ter 

controle van de doorgegeven informatie m.b.t. het subsidiedossier. Deze 

steekproeven kunnen leiden tot zowel positieve als negatieve gevolgen 

m.b.t. het subsidiedossier. 

9. Jeugdactiviteiten die in rekening worden gebracht, moeten op de website 

van de club terug te vinden zijn. VKKF krijgt de links (URL-adressen) 

aangeleverd. 

10. Per geldende activiteit (workshop, cursus, brevettendag  zie 

creditsysteem) kunnen er gegevens worden opgevraagd zoals bijvoorbeeld 

deelnemersaantallen of een werkingsverslag. Voor VKKF zijn deze nodig 

om het project op te volgen. Er wordt dus van de club verwacht dat ze 

binnen de gevraagde termijn een antwoord geven. Zo niet kan de 

desbetreffende activiteit niet meer in rekening worden gebracht om credits 

te verdienen. 

mailto:joanna@vkkf.be
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11. Op 1/11/2019 moet het subsidiedossier volgens het model van de federatie 

worden doorgestuurd naar de VKKF, die het recht heeft om dit te weigeren 

indien niet conform het reglement. 

12. Een club houdt zich aan de verplichte communicatievoorwaarden (affiches, 

website, folders …) met betrekking tot Jeugdinvest: logo en naam en 

baseline van de federatie en de Vlaamse Overheid worden verplicht 

opgenomen in de communicatie van alle activiteiten m.b.t. tot Jeugdinvest 

(Download: https://www.vkkf.be/index.php/vkkf/algemeen/logos). De federatie 

heeft het recht een “Jeugdinvest” sponsor te binden aan activiteiten van de 

club in het kader van “Jeugdinvest”. Op Sociale Media  (Facebook, …) wordt 

bij berichten in verband met Jeugdinvest de hashtag “#Jeugdinvest” 

gebruikt.   

13. Een club dient de vooropgestelde timing van alle projectonderdelen te 

respecteren. De jeugdverantwoordelijke (of een vervanger) wordt geacht 

aanwezig te zijn op de infomomenten die georganiseerd worden.  

14. De in rekening gebrachte onkosten (zie verder bij 

bestedingsmogelijkheden) dienen steeds verantwoord te worden met 

originele bewijsstukken daterend van het jaar 2019.  

15. Tegen 01/12/2019 heeft de federatie de credits geteld en de clubs laten 

weten voor welk bedrag er facturen mogen worden binnengebracht. Tot en 

met 15/12/2019 kunnen de bewijsstukken worden ingeleverd. 

16. Elke deelnemende club moet verplicht de API (aanspreekpunt integriteit) 

doorgeven in de VKKF ledenadministratie én vermelden in hun eigen 

communicatie naar de jeugdleden toe: aanspreekpunt integriteit. Dit moet 

aangetoond kunnen worden.  

https://www.vkkf.be/index.php/vkkf/algemeen/logos
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2. Verdeling van de subsidie 
Een club kan slechts aanspraak maken op subsidies wanneer ze voldoet aan 

de algemene subsidievoorwaarden. 

 

Instapbonus: “Start-to-paddle” 

 

Om zoveel mogelijk clubs te motiveren om in te stappen in het 

Jeugdinvestproject 2019 wil de federatie clubs die voordien nog niet meededen 

belonen met een “start-to-paddle-formule”. 

 

voorwaarde instapbonus “start to paddle” :  

 

Elke club, die een “start to paddle” reeks voor jeugd organiseert tijdens hun 

eerste projectjaar en hiervoor promotie voert via “social media”  kan een 

subsidiebedrag krijgen van 250 euro. De basisvoorwaarde 12 moet eveneens 

voldaan zijn. 

 

Aan deze “start to paddle” reeks mogen enkel “nieuwe” leden deelnemen 

(projectjaar 2019). Deze reeks moet minstens 4 sessies van 1,5u bevatten en  

2 weken voor de start van de eerste sessie kenbaar gemaakt worden aan het 

VKKF secretariaat.  

 

Alle “start-to-paddle”-programma’s worden gebundeld op de online kalender 

van VKKF. 

 

 

Creditsysteem: 

 

Elke club die zich inzet om een jeugdvriendelijk sportclub te worden alsook de 

kwaliteit te verhogen zal hiervoor beloond worden:  

1. A rato van het aantal clubs dat deelneemt en de credits (zie 

creditsysteem op pg. 8) behaald op basis van het subsidiedossier.  

 Rekening houdende met de subsidies die per projectjaar worden 

toegekend door Sport Vlaanderen aan de federatie in het kader 

van Jeugdinvest. 
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3. Jeugdinvestlabel 
 

Alle clubs die meedoen krijgen een “Jeugdinvestlabel“ toegekend voor het 

projectjaar naargelang hun score op bepaalde credits. Deze criteria worden op 

het einde van de bundel toegelicht. 

 

(update van labels ten overstaande vorige jaren) 

 

Gouden label: 

 

 

Zilveren label: 

 

 
 

 

Bronzen label: 
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4. Bestedingsmogelijkheden clubs 
 

De clubs dienen de middelen die ze via deze subsidie hebben verkregen, 

aan te wenden om de kwaliteit van de jeugdsportwerking in hun clubs te 

verbeteren, met bijzondere aandacht voor de verhoging van de 

sportparticipatie van de jeugd. De bestedingsmogelijkheden moeten 

voldoen aan bepaalde voorwaarden. Bij twijfel kan een club zich best vooraf 

informeren bij de federatie. De voorwaarden zijn de volgende:  

 

1. Aankopen of huren van  pedagogisch/didactisch/sporttechnisch 

materiaal m.b.t. Jeugdinvest: boeken, cd-roms, kajakmateriaal 

(kinderkajak, spatzeilen, kinderpeddels, kinderreddingsvesten, kinderen 

helpen, kleine polo ballen , …), pontons, wedstrijdpakjes,  boeien, 

herstellen van kajakken en afhuren van zwembad en 

sportaccommodatie 

2. Aankoop minibus voor vervoer jeugd naar activiteiten, evenementen, 

wedstrijden. Minibus wordt gebruikt zodat alle jeugdleden ter plaatsen 

geraken.   

3. Verplaatsingsonkosten m.b.t. tot Jeugdinvest met inbegrip van info-

vergaderingen, specifieke workshops, bijscholingen, 

jeugdevenementen, niet-kajak gerelateerde activiteiten (bv. verplaatsing 

naar schaatsbaan) rond Jeugdinvest georganiseerd of goedgekeurd 

door de federatie (maximum à rato Sport Vlaanderen-overheidstarief: 

huidig = 0.3456 per km. De formulieren zijn beschikbaar op de federatie.) 

4. Kosten voor informatie/promotiemateriaal specifiek voor Jeugdinvest! 

(drukwerken, flyers, affiches, stickers, ontwikkeling website …)  

Opgelet: er moet voldaan worden aan de communicatievoorwaarden, cf. 

algemene subsidievoorwaarden 

5. Vergoedingen sporttechnische medewerkers. Er mogen geen 

vrijwilligersvergoedingen worden binnengebracht!  

6. Personeelskosten van jeugdsportbegeleiders die worden ingezet via 

http://sportwerk.be. Tarieven en voordelen voor clubs die lid zijn van een 

erkende sportfederatie zie website: http://sportwerk.be/FAQ/Tarieven.aspx  

7. Verenigingswerk: maximaal per persoon 1000 euro/maand & max 6000 

euro/jaar. De sportclub of sportorganisatie die op iemand beroep doet 

voor een bepaalde opdracht en die persoon daarvoor vergoedt via 

onbelast bijklussen moet als organisatie zelf een aangifte doen via de 

nieuwe onlinedienst  www.bijklussen.be 

8. Inschrijvingsgelden VTS-cursussen en/of bijscholingen jeugdtrainers 

georganiseerd/erkend door de federatie (deelnamekosten aan jeugd-

activiteiten die onder Jeugdinvest vallen, deelnamegelden workshops 

Jeugdinvest) 

http://sportwerk.be/
http://sportwerk.be/FAQ/Tarieven.aspx
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9. Inschrijvingsgelden voor deelname jeugd aan wedstrijden, 

evenementen, activiteiten, … 

10. Organisatie jeugdwedstrijden (indien een club een jeugd- en 

seniorwedstrijd organiseert, wordt gekeken naar het percentage jeugd & 

seniorwedstrijden) 

Kosten hoeven niet overeen te stemmen met activiteiten waarvoor credits 

werden gerekend. Bewijsstukken mee te leveren bij subsidiedossier. 

 

5. Timing: 
 

1. Akkoordverklaring: dit reglement “voor akkoord” naar joanna@vkkf.be  

tegen 1/03/2019 

2. Rapportering clubdossier met credits in te dienen tegen 1/11/2019. 

3. Uiterlijk tegen 01/12/2019 heeft de federatie alle credits geteld en de 

clubs laten weten op welk bedrag ze recht hebben 

4. Uiterlijk tegen 15/12/2019 heeft de club de nodige 

bewijsstukken/facturen binnengebracht 

5. Uiterlijk tegen 31/01/2020 heeft de federatie de subsidies uitbetaald 

waar de clubs recht op hebben na het eerste werkjaar 

 

 

6. Creditsysteem: 
 

Per kwaliteitsprincipe kan je als club credits behalen. Het maximaal aantal 

credits per kwaliteitsprincipe wordt afgetopt aan de hand van onderstaande 

percentages. 

 

 Kwaliteitsprincipe ‘jeugddraagvlak’: 25% (er zijn 117 credits te behalen 

op dit onderdeel) 

 Kwaliteitsprincipe ‘goed jeugdbestuur’: 20% (er zijn 99 credits te behalen 

op dit onderdeel) 

 Kwaliteitsprincipe ‘kwaliteit van het jeugdaanbod’: 45% (er zijn 196 

credits te behalen op dit onderdeel) 

 Kwaliteitsprincipe ‘ethisch handelen, doelgroepenwerking armoede & G-

sport en plezierbeleving’: 10% (er zijn 54 credits te behalen op dit 

onderdeel) 

 

 

mailto:joanna@vkkf.be
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Kwaliteitsprincipe ‘Jeugddraagvlak’  

 

 Criteria Credits 
Max. 

Credits 
Verplicht? 

1.  Eerste 25 jeugdleden 1 per lid 
35 

Neen 

2.  Vanaf 26e jeugdlid 0,5 per lid Neen 

3.  Extra nieuw jeugdlid na projectjaar 2 per lid 18 Neen 

4.  Per G-kajaklid 3 per lid 30 Neen  

5.  
Organiseren van een sportkamp/ 

initiatieweek/start-to-paddle/kayak reeks* 
5 10-15 Neen 

6.  

Deelnemen aan een bovenlokaal sport 

promotioneel event met of voor jeugdleden (Bv. 

organiseren de watersportmaand”) * 

8 8 Neen 

7.  
Organiseren van open initiatie-dag en 

doorgegeven aan VKKF* 
1 3 Ja 

8.  Organiseren van initiaties aan scholen 1 2 Neen 

9.  

Organiseren van jeugdevents 

(initiatie/wedstrijd/activiteit) i.s.m. andere 

jeugdclub(s) 

2 6 Neen 

 

Kwaliteitsprincipe ‘Jeugdbestuur’ 

 

 Criteria Credits 
Max. 

Credits 
Verplicht? 

10.  Opstellen van jeugdbeleidsplan** 25 25 Ja (1 van de 

twee) 11.  Invullen jeugdactieplan*** 15 15 

12.  Oprichting Jeugdbestuur **** 10 10 Neen 

13.  
Deelname aan een bovenlokaal jeugdevent 

georganiseerd door een andere VKKF jeugdclub 
8 8-16 Ja 

14.  

Deelname aan een jeugdevenement 

georganiseerd door een Technisch/Provinciaal 

Comité of VKKF 

8 16 Ja  

 

Gediplomeerde jeugdsportcoördinator 

(verwijderd omdat er geen opleiding meer 

georganiseerd wordt) 

   

15.  
Club voert promotie rond Jeugdinvest op site met 

communicatievoorwaarde reglement 
1 1 Ja 

16.  

Club maakt gebruik van nieuwe media (facebook 

…) voor de promotie van hun jeugdactiviteiten 2 2 Neen 

met communicatievoorwaarde reglement  
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17.  

Club ontwikkelde een onthaalbrochure of toont 

aan dat ze actief aanwezig zijn in een 

belevingsgids, brochures van sportdiensten,… 

met de communicatievoorwaarde uit het 

reglement  

2-5 2-5 Neen 

18.  
Club schrijft minstens één artikel over een club-

Jeugdactiviteit in het ledenmagazine Kano Kajak 
3 9 Neen  

 

Kwaliteitsprincipe ‘Kwaliteit van het jeugdaanbod’ 

 

 Criteria Credits 
Max. 

Credits 
Verplicht? 

Kwaliteit van trainers 

19.  

1 credit per actieve jeugdbegeleiders die op 

regelmatige basis training geeft aan de jeugd 

(zie trainerscategoriëen tabel pg. 12) 

1 

60 

Neen  

20.  

3 credits per actieve jeugdtrainers categorie I 

die op regelmatige basis training geeft aan de 

jeugd (zie trainerscategoriëen tabel pg. 12) 

3 neen 

21.  

4 credits per actieve jeugdtrainers categorie II 

die op regelmatige basis training geeft aan de 

jeugd 

(zie trainerscategoriëen tabel pg. 12) 

4 Neen 

22.  

5 credits per actieve jeugdtrainers categorie III 

die op regelmatige basis training geeft aan de 

jeugd (zie trainerscategoriëen tabel pg. 12) 

5 Neen 

23.  Extra opgeleide VTS-initiator kajak in 2019 5 20 Neen  

24.  Extra opgeleide VTS-instructor kajak in 2019 5 20 Neen  

25.  

Club is gastclub voor een VTS cursus en levert 

10 kandidaten aan die geslaagd zijn op de 

toelatingsproef 

15 15 Neen 

Bijscholingen 

26.  
Deelname aan bijscholing voor jeugdwerking 

naast VKKF aanbod (zie basisvoorwaarde) 
2 6 Nee 

27.  

Deelname aan bijscholingsmoment voor 

jeugdtrainers van VKKF met meer dan 2 

deelnemers 

10 20 Ja 

Kwaliteit leden 

28.  

Organiseren van trainingen/oefendagen 

waarvan de  opbouw is afgestemd op de VKKF 

brevettenwerking met als slot een officiële 

brevettendag* 

5 10 Ja  
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29.  
Aantal afgenomen brevetten in 2019 (max. 1 

credit/jeugdlid) 
1 15 Ja  

30.  Deelname aan jeugdevents TC's of VKKF 5 20 Neen 

31.  

De club heeft een winterprogramma (meer dan 

1 activiteit) ter overbrugging van het seizoen 

(bv zwembadtrainingen, fitnesstraining, …).  

 5 credits/programma  
Bv. zwembadtrainingen = 5 credits & fitnesstrainingen = 

5 credits 

5 10 Neen 

 

Kwaliteitsprincipe ‘Ethisch handelen, doelgroepenwerking 

armoede & G-sport en plezierbeleving’ 

 

 Criteria Credits 
Max. 

Credits 
Verplicht? 

 
De club kan aantonen dat ze aandacht heeft 

voor ethisch sporten en plezierbeleving. 
10 10 Neen 

32.  

Organiseren van éénmalige een initiatie-les 

met focus op doelgroepenwerking, met 

gelijkheid van kansen, plezierbeleving (G-

sport, kans armoede)* 

3 9 Neen 

33.  
Organiseren van een doelgroepenwerking (G-

sport of kans armoede) gedurende het hele jaar 
15 15 Neen 

34.  
Organiseren van een niet-kajak gerelateerde 

activiteit voor de jeugdleden* 
2 4 Neen 

35.  

Deelnemen als club aan de bijscholing “Sport 

met Grenzen” of een andere bijscholing in 

kader van ethiek 

15 15 Neen  

36.  Ondertekenen van de Panathlonverklaring 1 1 Ja  

37.  
Club gebruikt tools ontwikkeld door VKKF en 

start zo een Fair Play project 
5 5 Neen 

38.  

Club gebruikt de gedragscodes opgesteld door 

de federatie en verspreid deze aan jeugdleden, 

trainers en ouders 

(https://www.vkkf.be/index.php/gezond-ethisch-

sporten/ethisch-sporten/gedragscodes) 

5 5 Ja  

 

* Alle doorgegeven georganiseerde activiteiten moeten op de clubwebsite terug 

te vinden zijn en op de VKKF-Agenda geplaatst worden. 
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** Minimum vereisten bij jeugdbeleidsplan: stand van zaken huidige werking, 

SWOT-analyse, concrete lange termijndoelstellingen (vier jaar) gekoppeld aan 

acties, begroting en een jaarlijkse evaluatie. 

 

*** Minimum vereisten bij jeugdactieplan: lange termijndoelstellingen (twee 

jaar) gekoppeld aan acties, begroting en een jaarlijkse evaluatie. (zie sjabloon: 

www.vkkf.be/jeugdinvest) 

 

**** Minimum vereisten jeugdbestuur: vergadert minstens 3x per jaar, maakt 

een verslag en stuurt dit naar info@vkkf.be, de data van de vergaderingen zijn 

terug te vinden op de clubwebsite.  

 

Trainerscategorieën voor Jeugdinvest ter bepaling van de criteria 18-19-20-21 

 

Jeugdbegeleiders Jeugdtrainer I Jeugdtrainer II Jeugdtrainer III 

 Minimum 18 jaar 

 Brevet Kano A & 

Kajak B 

 VTS initiator 

Kajak 

 Student geslaagd 

voor 2e jaar 

regent/bachelor 

L.O. 

 Kandidaat L.O. 

 Gegradueerde 

L.O. 

 Bijkomend voor 

de G-sport: de 

kandidaat 

Kinesitherapie 

 VTS-instructeur 

B/Trainer B kajak  

 Regent/bachelor 

L.O. 

 Bijkomend voor G-

sport: 

gegradueerde/bac

helor 

kinesitherapie  

 VTS-Trainer A 

kajak 

 Regent/bachelor 

L.O. met 

Instructeur 

B/trainer B kajak 

 Licentiaat/master 

L.O. 

 Bijkomend voor G-

sport: 

gegradueerde 

bachelor 

Kinesitherapie met 

Instructeur 

B/trainer B kajak 

en de 

licentiaat/master 

kinesitherapie 

 

 

http://www.vkkf.be/jeugdinvest
mailto:info@vkkf.be
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7. Labelcriteria 
 

Zoals vermeld bij punt 6 ‘Jeugdinvestlabel’ wordt er vanaf nu met drie labels 

gewerkt: een gouden, zilveren of bronzen Jeugdinvestlabel. De criteria die 

bepalen wat voor label elke club krijgt zijn de volgende. 

 

Procent gediplomeerde jeugdtrainers t.o.v. het Jeugdleden 

a) ≥7% 

b) ≥ 4% 

c) ≤ 3% 

 

Procent jeugdleden t.o.v. het ledenaantal 

a) ≥ 40% 

b) ≥ 20% 

c) ≤ 19% 

 

Jeugdbeleidsplan of jeugdactieplan opgesteld 

a) Jeugdbeleidsplan 

b) Jeugdactieplan 

c) Geen van beide 

 

Deelname aan jeugdactiviteiten* van VKKF & Technisch Comités 

(inclusief Comité Sportieve Recreatié) 

a) ≥ 4 

b) ≥ 2 

c) ≥ 0 

* Alle Technische Comités lijsten op voorhand hun jeugdactiviteiten op in 

samenspraak met VKKF. 

 

Score 

Als je club voldoet aan drie ‘a’-criteria, verdien je het gouden label, bij drie ‘b’-

criteria het zilveren label en in het andere geval het bronzen label. 

 

De criteria zijn zo opgesteld dat zowel kleinere als grotere clubs labels  

kunnen behalen. De keuze voor de percentages bij ‘procent gediplomeerde 

lesgevers’ zijn gebaseerd op de percentages waar Sport Vlaanderen lijkt 

naar te streven binnen het nieuwe decreet (onder voorbehoud). 

De keuze voor de percentages bij ‘procent jeugdleden’ komt vanuit het 

principe ‘jeugd trekt jeugd aan’. 
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Bijlage 1: Beleidsfocus jeugd 2017-2020 (Strategische 

Doelstelling 8 beleidsplan VKKF 2017-2020) 

SD8: VKKF wil tegen 2020, de instroom van jeugdleden vergroten en drop-

out tegengaan. 

 

DRAAGVLAK JEUGDWERKING 

 
SD8OD1:  

Het aantal Jeugdinvestclubs is in 2020 met 20% verhoogd t.o.v. 2016 en het totaal 

aantal VKKF-jeugdleden is gestegen  

 

Indicator: 

 % Jeugdinvestclubs t.o.v. 2016  

 

Acties: 

1. (2017-2020) Coördinatie en samenwerking werkgroep jeugdwerking: 

2. (2018-2020) Promotie bij een bovenlokaal jeugd-event 

3.  (2017-2020) Opvolgen en investeren van het creditsysteem “Jeugdinvest” 

gelinkt aan BF Jeugd van Sport Vlaanderen (bv aansporen jeugdbestuur,…)  

 

GOED JEUGDBESTUUR 

 

SD8OD2:  

Tegen 2020 zal de kwaliteit van het jeugdbeleid in de clubs en de technische 

comités verhoogd zijn 

 

Indicator:  

een jeugdbeleidsplan als werkinstrument in de Jeugdinvestclubs en technische 

comités 

 

Acties: 

1. (2017-2020) Clubs en TC’s begeleiden bij het opmaken van hun 

jeugdbeleidsplan en aftoetsen in creditsysteem  

 

KWALITEIT VAN HET JEUGDAANBOD 

 

SD8OD3:  

De kwalificatiegraad van de jeugdsportbegeleiders wordt jaarlijks verhoogd 

 

Indicator:  

 verhoging kwalificatiegraad voor jeugdsportbegeleiders in VKKF clubs 

 

Acties: 
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1.  2 specifieke bijscholingen organiseren in het kader van 

jeugdwerking/begeleiding (zie ook SD meer sportbegeleiders beter 

opleiden) 

 

SD8OD4 

De VKKF-brevettenwerking wordt in alle jeugdclubs geïmplementeerd tegen 

2020. 

 

Indicator:  

 Aantal gebrevetteerden in de ledenadministratie (zie ook SD meer 

sportbegeleiders beter opleiden) 

 

Acties: 

1. Vanaf 2017 een jaarplanning van de brevettendagen opmaken in 

samenspraak met de jeugdinvestclubs en 2 controlebezoeken 

2. (2017-2020) Promotie brevettenwerking 

  

ETHISCH HANDELEN, DOELGROEPENWERKING EN PLEZIERBELEVING 

 Nieuwe operationele doelstelling vanaf 2019 
SD8OD5: ethisch handelen, doelgroepenwerking en plezierbeleving 

Tegen 2020 hebben 15 Jeugdinvestclubs zich ingezet op ethisch handelen, 

doelgroepenwerking (armoede & G-sport) of plezierbeleving 

 

Indicator:  

 Deelnames aan bijscholing/infomomenten in het kader van ethisch handelen, 

specifieke doelgroepen of plezierbeleving  

 # Promotiemiddelen en tools ifv doelgroepenwerking, plezierbeleving, Fair-play 

en gedragscodes 

 Specifieke webpagina en kalender van alle relevante initiatieven binnen VKKF 

 Aparte rubriek in de nieuwsbrief van alle relevante initiatieven binnen VKKF 

 # Organisaties, initiatieven in clubs en VKKF afdelingen in het kader van 

ethisch handelen, specifieke doelgroepen of plezierbeleving 

Acties: 

1. (2019-2020) Organisatie van bijscholingen/infomomenten in het kader van 

ethisch handelen, specifieke doelgroepen of plezierbeleving  

2. (2019-2020) ontwikkeling van promotiemiddelen en tools voor clubs en VKKF 

ter ondersteuning van specifieke doelgroepenwerking(G-sport & armoede), 

plezierbeleving of ethisch handelen  

3. (2019-2020) Zichtbaarheid vergroten van Club en VKKF initiatieven via de 

communicatie kanalen van VKKF 

 

Begroting acties 2017-2020 zie boorddocument totaal beleidsplan.  

15% van de totale middelen worden besteed aan de overheadkosten voor dit project 

te ondersteunen. 
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Bijlage 2: inschrijvingsdocument Jeugdinvest 

programma 2019 

Vóór 15 maart 2019 indienen bij de VKKF (joanna@vkkf.be) 

 

1. Club 

Club:  

Voorzitter:  

Secretaris:  

S 

2. Contactpersoon Jeugdinvest 

Contactpersoon:  

E-mailadres:  

Telefoonnummer:  

 

 

3. Instap voorwaarden 

De Algemene Subsidievoorwaarden (pagina 3 en 4 van Jeugdinvest 

Reglement 2019) zijn  de instapvoorwaarden voor clubs om deel te nemen aan 

het Jeugdinvest programma.  

 

 

4. Informatie 

Het reglement van het Jeugdinvest programma kan jaarlijks aangepast worden. 

De aangepaste versie zal gepubliceerd worden op de website van de VKKF. 

 

 

5. Wet op de privacy 

 

Onderstaanden gaan er mee akkoord dat alle gerapporteerde gegevens door 

de VKKF mogen gebruikt worden in het kader van het toekennen van subsidies. 

Op vraag kunnen onderstaanden hiervoor de juiste bewijzen aandragen. 

Bijkomend ontvangt de contactpersoon Jeugdinvest in de ledenadministratie 

het profiel ‘online clubsecretaris’ waardoor hij/zij de gegevens van de leden kan 

aanpassen.  

 

Datum: 

 

Handtekening:      Handtekening: 

Voorzitter       Contactpersoon 


