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VlaS-project  jeugd+ 2020 

Informatie voor clubs met interesse om deel te nemen: 
 
 
Inleiding: 

VlaS voorziet 10.000 euro in een jeugdfonds voor het jaar 2020. De KNBBW voorziet daar bovenop 
3.000 euro voor de staande wip clubs. De middelen uit dit jeugdfonds worden verdeeld onder de 
clubs die hun jeugdwerking aan VlaS hebben geïllustreerd. Hoe hoger het aantal punten dat een club 
behaalt, hoe groter het bedrag dat ze ontvangen uit het jeugdfonds.   

Communicatie: 
VlaS en KNBBW zullen veelvuldig communiceren over dit project met als doel de inspanningen van de 
deelnemende clubs in de kijker te zetten en hun kansen op succes te verhogen.  Clubs kunnen de 
communicatie van VlaS en KNBBW over jeugd+ overnemen en delen. 
Doel jeugdfonds 
Het project streeft naar meer en betere jeugdwerking binnen de Vlaamse clubs.  Dit moet als gevolg 
hebben dat er meer actieve jeugdleden zijn én meer deelnames aan jeugdtornooien. 
Items 
VlaS stelde een lijst op van items die belangrijk zijn voor een goede jeugdwerking. Volgens de mate 
waaraan deelnemende clubs aan die items voldoen, wordt hen punten toegekend. 

Er ligt een accent op activiteiten specifiek gericht op de jeugd.  
Een tweede belangrijk accent ligt op trainen en trainers. 

Besteding 
We vertrouwen erop dat het geld dat clubs uit het jeugdfonds ontvangen aan hun jeugdwerking wordt 
besteed.  Je hoeft geen facturen voor te leggen.  Wel zullen we een voorzet geven aan de deelnemende clubs 
via een lijst van mogelijke bestedingen die jullie jeugdwerking ten goede kunnen komen. 
Wijze van opvolging 
VlaS poogt elke deelnemende club te bezoeken voor een gesprek met de jeugd+ -vrijwilligers. Tijdens het 
werkjaar verzamelen we alle informatie de jullie ons bezorgen. Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden 
overgemaakt, kan het dossier als nietig beschouwd worden. 
4 fasen voor 2020: 
Inschrijving tot uiterlijk 15 januari  
Uitvoering van 15 januari tot 30 november. 
Verwerking door het VlaS-secretariaat: 30/11 tot 20/12.  
Bekendmaken van de resultaten, huldigen van de beloonde clubs vanaf 20 december.  
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18 items voor toekenning punten, verspreid over 5 thema’s 
  

A. LEDEN:  
1. Punten voor aantal jeugdleden 
2. Punten voor aantal nieuwe jeugdleden.  
3. Punten als je club een lidgeld vraagt aan jeugdleden. 

 
B. JEUGDTRAININGEN 

Oefensessies specifiek voor de jeugd  
4. Punten voor aantal deelnames van jeugdleden aan de cluboefensessies. 

Jeugdoefensessie = vrij oefenen of oefenwedstrijd, specifiek voor jeugdleden 
Jeugdtrainingen 

5. Punten voor aantal deelnames van jeugdleden aan de clubtrainingen.  
 Jeugdtraining = door trainer geleid, oefeningen en oefenwedstrijdjes specifiek voor 
jeugdleden (ter voorbereiding wedstrijden) 

6. Punten voor het beschikken over en aanschaffen van nieuw sportmateriaal specifiek voor de jeugd. 
 

C. TRAINERS 
7. Punten voor het aantal jeugdtrainers die actief zijn in de club.  
8. Punten voor aantal trainers met een VTS-diploma die actief meewerken aan je jeugdwerking. 
9. Punten voor het volgen van sportbijscholingen gevolgd door trainers die actief zijn binnen de club. 
10. Punten voor het beschikken over een jeugdverantwoordelijke binnen de club (indien meerdere 

trainers en trainingssessies). 
 

D. WEDSTRIJDEN 
11. Punten voor het aantal van jullie jeugdleden die deelnemen aan officiële jeugdtornooien van je 

bond (vb: Nationaal jeugdcriterium KNBBW) 
12. Punten voor het aantal dergelijke deelnames van de club aan andere jeugdtornooien.  
13. Punten voor het organiseren van officiële jeugdtornooien van jouw bond (vb: Nationaal 

Jeugdcriterium KNBBW) 
14. Punten voor het organiseren van andere jeugdtornooien. 

 
E. PROMOTIE 
15. Punten voor het ondernemen van promotie-acties om nieuwe jeugdleden te werven.  
16. Punten voor de realisatie van een flyer om jeugdleden te werven. 
17. Punten voor gebruik van (nieuwe) media, specifiek voor communicatie met de jeugdleden. 
18. Punten voor acties rond fairplay gericht op jullie jeugdleden, ouders en begeleiders.  

 
 
 


