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Voorwoord
Beste lezer,

Het jeugdsportproject viert dit jaar zijn 
14de jaargang. Vanuit Sport Vlaan-
deren en de Vlaamse gemeenschap 
wordt er sterk ingezet op dit project. 
Steeds meer clubs vinden hun weg 
naar het project en bouwen enerzijds 
mee aan een kwaliteitsvolle jeugd-
werking binnen de VTTL en kunnen 
anderzijds financieel een ondersteu-
ning krijgen. Bij de eerste jaargang in 
2009 waren er 26 deelnemende clubs 
en dat is gestaag gegroeid naar 78 
clubs in 2020. Na een kleine daling in 
2021 hopen we in 2022 opnieuw meer 
clubs te bereiken. De ingeschreven 
clubs vind je verder in dit magazine 
(inschrijven kan nog tot 30 juni).

Voor het subsidiejaar 2022 heeft de 
Vlaamse Tafeltennisliga de goedkeu-
ring gekregen van Sport Vlaanderen 
en de Vlaamse gemeenschap voor 
een bedrag van 30.744,74 euro. 
Daarbij brengt de VTTL zelf nog eens 
25% in voor het project jeugdsport. 
Het subsidiebedrag wordt dus aan-
gevuld met de eigen inbreng en ver-
minderd met de overheadkosten. Dit 
geeft een totaal bedrag van 33.819,21 
euro. Het is de bedoeling dat dit 
fonds verdeeld wordt onder de clubs 
die willen investeren in de jeugd-
werking. De clubs kunnen hiervoor 
opnieuw zelf hun aanvraag indienen 

op de speciaal daarvoor ontworpen 
website: www.vttl.be/jeugd. De clubs 
moeten ten laatste tegen 30 juni een 
mail sturen naar jowillems@vttl.be 
om te laten weten of ze aan het pro-
ject zullen deelnemen. De aanvraag 
zelf kan ingediend worden tussen 
1 juli en 15 november. Het project 
kan plaats vinden dankzij de steun 
van Sport Vlaanderen en de Vlaamse 
gemeenschap.

In dit jeugdmagazine vind je het 
subsidiereglement voor 2022. Een 
aantal minimumvoorwaarden voor 
deelname zijn ondertussen al een 
klassieker: een club moet minimum 
10 aangesloten jeugdleden of 30% 
jeugd (tot en met junior) tellen, daar-
naast moet de jeugd minimum 1 
keer per training kunnen volgen van 
een gediplomeerde trainer en moet 
er een vorm van reductietarief zijn 
voor jeugdspelers. De clubs kunnen 
punten verzamelen via de verschil-
lende pools: aantal jeugdspelers, 
aantal gediplomeerde trainers, aantal 
jeugdtrainingen, gevolgde bijscholin-
gen, eindrangschikking op het Vlaams 
jeugdcriterium, …. Op basis van dit 
puntenaantal worden de subsidies 
verdeeld. De 10 best scorende clubs 
krijgen een erkenning van 5-sterren-
club. De clubs van plaats 11 tot 20 krij-

gen een erkenning van 4-sterrenclub. 
De clubs van plaats 21 tot 30 krijgen 
een erkenning van 3-sterrenclub. De 
clubs van plaats 31 tot 40 krijgen een 
erkenning van 2-sterrenclub. De ove-
rige clubs krijgen 1 ster. 

We hebben een apart artikel gemaakt 
i.v.m. de visie van het jeugdsportpro-
ject voor de komende beleidsperiode 
en hebben daar ook de aanpassingen 
aan het reglement nog eens apart 
toegelicht. Je vindt daarbij ook een 
overzicht van de stand van zaken 
na het eerste jaar van de nieuwe 
beleidsperiode. 

Verder in het jeugdmagazine vind je 
ook een artikel over het laagdrempelig 
maken van jouw club. Dit sluit perfect 
aan bij het thema van het bestuurders-
congres 2022: "Clubbinding: Interne 
Communicatie in de sportclub".

De diploma’s van het jeugdsportpro-
ject van 2021 werden overhandigd op 
de afgelopen A.V. van de provincies.

Ik wens u veel leesgenot.
Jo Willems 

Verantwoordelijke 
Jeugdsportproject 2021-2024

http://www.vttl.be/jeugd
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Jeugdsportproject 2021-2024: 
Jeugdsterren  versie 2022

ARTIKEL 1: Op basis van het jeugdsportfonds (zie artikel 
4), toegekend door de Vlaamse regering, zal aan de deelne-
mende clubs een subsidie worden toegekend. De verdeling 
van deze subsidie zal gebeuren op basis van een verdeel-
sleutel die hierna zal worden verduidelijkt (zie artikel 5).

ARTIKEL 2: Alle clubs aangesloten bij de Vlaamse Tafelten-
nisliga, die een aanvraag indienen komen in aanmerking 
voor deze subsidie.

ARTIKEL 3: Het project loopt over 4 jaar en een club kan 
jaarlijks in aanmerking komen voor deze subsidie. Hier-
voor moet de club de gegevens invullen op de website 
http://jeugd.vttl.be/home 

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de club 
voldoen aan de 5 minimumvoorwaarden (zie verder in het 
reglement). Daarnaast kan de club punten verzamelen via 
de verschillende pools: aantal jeugdspelers, aantal gediplo-
meerde trainers, aantal jeugdtrainingen, gevolgde bijscho-
lingen, eindrangschikking op het Vlaams jeugdcriterium, 
…. Op basis van dit puntenaantal worden de subsidies 
verdeeld. De 10 best scorende clubs krijgen een erkenning 
van 5-sterrenclub. De clubs van plaats 11 tot 20 krijgen een 
erkenning van 4-sterrenclub. De clubs van plaats 21 tot 30 
krijgen een erkenning van 3-sterrenclub. De clubs van plaats 
31 tot 40 krijgen een erkenning van 2-sterrenclub. De ove-
rige clubs krijgen 1 ster. Deze diploma’s zullen worden over-
handigd op de A.V. van de provincie.

ARTIKEL 4: Het jeugdsportfonds
De Vlaamse Tafeltennisliga ontvangt een maximale subsidie 
van 30.744,74 euro en zal een eigen inbreng doen van 25% 
(i.e. 7.686,19 euro), wat dus een totaalbedrag van 38.430,93 
euro betekent. 15% van de ontvangen 30.744,74 euro zal 
als overhead (kosten) worden voorzien. In dit geval betekent 
dat 4.611,71 euro. Het totale jeugdsportfonds (financiële 
middelen die verdeeld worden onder de clubs) bedraagt 
dus 33.819,21 euro.

Toegekende subsidie Sport Vlaanderen 2022: € 30.744,74

Subsidie naar clubs:

·  85% van Bloso subsidie: € 26.133,03

·  Eigen inbreng: € 7.686,19

·  Totaal jeugdsportfonds (financiële middelen die verdeeld worden onder de clubs): € 33.819,21

Overheadkosten € 4.611,71
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ARTIKEL 5: Verdeelsleutel
Elke club die voldoet aan de mini-
mumvoorwaarden (zie hieronder) kan 
een jeugdsubsidie aanvragen. Dit kan 
op elk moment van het 4-jarig project. 
Het subsidiebedrag dat de clubs zullen 
ontvangen zal afhangen van het toege-
kende bedrag (door Sport Vlaanderen), 
het aantal deelnemende clubs en het 
totaal aantal punten van de verschil-
lende clubs en het puntenaantal van 
de eigen club. 

Het bedrag dat zal worden uitgekeerd 
kan op voorhand niet worden bepaald 
omdat er teveel onbekenden zijn.
1) We zullen een aanvraag indienen 

voor 40.000 euro, wat er op neer-
komt dat we 44.000 euro aan de 
clubs zouden kunnen verdelen. 
Het is nog niet zeker of ons pro-
ject ook wordt goedgekeurd voor 
dit bedrag.

2) We weten uiteraard ook niet op 
voorhand hoeveel clubs er zullen 
deelnemen aan het project.

3) Alles ook af van de verhouding van 
het eigen puntenaantal t.o.v. het 
totale puntenaantal.

4) Voor deze beleidsperiode zullen 
we werken met een minimaal 
subsidiebedrag van 75 euro.

Hieronder vind je een uitwerking van 
de berekening met een voorbeeldje. 
De subsidie van mijn club wordt als 
volgt berekend. We starten met het 
goedgekeurde jeugdsportfonds (44.000 
euro). Dat bedrag wordt eerst vermin-

derd met de minimale subsidiebedra-
gen (75 euro vermenigvuldigd met het 
aantal deelnemende clubs). Dit basis-
bedrag wordt gedeeld door het totale 
aantal punten van alle clubs. Deze 
waarde wordt vermenigvuldigd met 
het puntenaantal van mijn club. Bij 
die uitkomst tellen we nog het mini-
male subsidiebedrag van 75 euro op 
en zo bekomen we het subsidiebedrag 
van mijn club.

Jeugdsportfonds € 44.000,00

Puntentotaal alle clubs 56.000

Puntentotaal mijn club 1.100

deelnemende clubs 67

basisbedrag per club € 75,00

Subsidie mijn club € 840,58

ARTIKEL 6: Gegevensverzameling en 
controle
Elke club zal via een website met invul-
formulieren zelf zijn gegevens kunnen 
inbrengen. Bij een aantal zaken wordt 
een bewijs gevraagd dat per mail of 
per post kan worden verstuurd. 

Controle zal (jaarlijks) ad random 
gebeuren bij enkele deelnemende 
clubs. Indien de Vlaamse Tafelten-
nisliga van oordeel is dat een club 
bewust foutieve informatie verstrekt 
heeft dan zal het subsidiebedrag niet 
worden toegekend en zal de club niet 
in aanmerking komen voor subsidie 
uit het jeugdsportfonds van het jaar 
na de feiten.

ARTIKEL 7: Bestedingsmogelijkheden
Het subsidiebedrag dat wordt toege-
kend kan op verschillende manieren 
worden besteed. De clubs kunnen zelf 
een keuze maken van de bestedings-
mogelijkheden. 
•		 Vergoedingen	 voor	 de	 jeugdtrai-

ningen door gediplomeerde trai-
ners (ook via onbelast bijklussen)

•		 Inschrijvingsgelden	 en	 verplaat-
singskosten voor opleidingen van 
jeugdtrainers (bijscholingen en 
VTS-cursussen, inclusief aspirant-
initiator)

•		 Drukwerken	 voor	 opendeurda-
gen, jeugdtornooien en het speci-
fieke 3-stappenplan (schoolactie)

•		 Huur	 zaal	 en	 elektriciteitskosten	
gekoppeld aan de opendeurda-
gen, jeugdtornooien, 3-stappen-
plan en andere jeugdorganisaties

•		 Aankoop	van	specifiek	sportmate-
riaal voor de jeugd: 

•		 paletjes	voor	beginners	
•		 balletjes	voor	manyball
•		 springtouwen,	horden,	...	voor	voe-

tenwerk en coördinatietraining
•		 robot

Alle bestedingen moeten gebeuren in 
het kalenderjaar van de subsidie.

De bewijsstukken van de bestedingen 
zullen bij wijze van een steekproef 
opgevraagd worden. Elk subsidiejaar 
worden er bij 10% van de clubs bewijs-
stukken opgevraagd. Indien een club 
onvoldoende bewijsstukken kan voor-
leggen dan zal het subsidiebedrag 
beperkt worden tot de hoogte van de 
bewijsstukken. 
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Minimale voorwaarden om aan het 
project te kunnen deelnemen:
•		 Minstens	30%	jeugdleden	of	10	jeugdleden	op	30	juni	

(jonger dan 18 jaar)
•		 Reductietarief	voor	jeugdleden	
•		 De	jeugdleden	kunnen	minimaal	1	keer	per	week	trai-

nen onder begeleiding van gediplomeerde trainer
•		 De	club	heeft	een	aanspreekpunt	integriteit	(API)	aan-

gewezen
•		 De	club	heeft	het	Fair	Play	Charter	ondertekend

Bijkomende voorwaarden waarvoor 
punten kunnen worden verdiend:
POOL 1: AANTAL JEUGDSPELERS
Het aantal jeugdleden wordt in rekening gebracht voor het 
puntenaantal van de subsidies. Voor een aangesloten ben-
jamin (jongen/meisje) krijgt jouw club 10 punten, voor een 
aangesloten preminiem of miniem (jongen/meisje) krijgt 
jouw club 4 punten, voor een aangesloten kadet of junior 
(jongen/meisje) krijgt jouw club 2 punten. Bovendien krijg 
je nog 4 bonuspunten per aangesloten meisje.

•		 Aantal	 actieve	 jeugdspelers	 jonger	 dan	 9	 jaar	 (ben-
jamins), gemeten op 30 juni van het subsidiejaar 
(geboortejaar 2013 in 2022)

•		 Aantal	actieve	jeugdspelers	tussen	9	en	13	jaar	(premi-
niemen en miniemen), gemeten op 30 juni van het sub-
sidiejaar (geboortejaar 2012 tot en met 2009 in 2022)

•		 Aantal	 actieve	 jeugdspelers	 tussen	 13	 en	 18	 jaar	
(kadetten en juniors), gemeten op 30 juni van het sub-
sidiejaar (geboortejaar 2008 tot en met 2004 in 2022) 

•		 Aantal	 actieve	meisjes,	 gemeten	 op	 30	 juni	 van	 het	
subsidiejaar (geboortejaar 2004 of later in 2022)

Benjamin
Preminiem 
en miniem

Kadet 
en junior

Meisjes
Totaal pool 

jeugdspelers

aantal 
* 10

aantal 
* 4

aantal
* 2

aantal 
* 4

Som

POOL 2: AANTAL TRAINERS EN NIVEAU
Het aantal actieve gediplomeerde trainers per club wordt 
in rekening gebracht voor het puntenaantal van de subsi-
dies. Hierbij wordt rekening gehouden met het behaalde 
diploma. Opgelet: het gaat hier wel degelijk over trainers 
die ook effectief training geven (minstens 30 weken op een 
jaar actief training geven, de periodes waarin er geen trai-
ning kan gegeven worden omwille van coronamaatregelen 
worden hiermee gelijkgesteld).

DIPLOMA
WEGINGS-
FACTOR

PUNTEN-
AANTAL

Initiator 1,00 15

Trainer B 1,40 21

Trainer A 1,60 24

Bachelor LO 1,00 15

Bachelor LO + Initiator 1,20 18

Bachelor LO + Trainer B 1,60 24

Bachelor LO + Trainer A 1,80 27

Master LO 1,20 18

Master LO + Initiator 1,40 21

Master LO + Trainer B 1,80 27

Master LO + Trainer A 2,00 30

Jeugdsportcoördinator 2,00 30

Indien de club minstens 1 actieve opgeleide vrouwelijke 
trainer heeft ontvangt de club hiervoor 30 punten (dit is 
niet cumulatief dus ook indien er 3 opgeleide vrouwelijke 
trainers zijn krijgt de club hiervoor “slechts” 30 punten).

DIPLOMA
WEGINGS-
FACTOR

PUNTEN-
AANTAL

Initiator 1,00 15

Bachelor LO 1,00 15

Bachelor LO + Initiator 1,20 18

Master LO 1,20 18

Trainer B 1,40 21

Master LO + Initiator 1,40 21

Trainer A 1,60 24

Bachelor LO + Trainer B 1,60 24

Bachelor LO + Trainer A 1,80 27

Master LO + Trainer B 1,80 27

Master LO + Trainer A 2,00 30

Jeugdsportcoördinator 2,00 30

•		 Aantal	 actieve	 initiators	 tafeltennis	 /	 Bachelors	 L.O.	
zonder sportspecifiek diploma, aangesloten bij de 
club (15 punten per trainer)

•		 Aantal	 actieve	 Bachelors	 L.O.	met	 initiatordiploma	 /	
Masters	L.O.	zonder	sportspecifiek	diploma,	aangeslo-
ten bij de club (18 punten per trainer)

•		 Aantal	actieve	trainers	B	tafeltennis	zonder	sportspeci-
fiek	diploma	/	Masters	L.O.	met	initiatordiploma	aan-
gesloten bij de club (21 punten per trainer)

•		 Aantal	 actieve	 trainers	A	 /	Bachelor	 L.O.	met	 trainer	
B tafeltennis, aangesloten bij de club (24 punten per 
trainer)
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•		 Aantal	actieve	Bachelors	L.O.	met	trainer	A	tafeltennis	
/	Masters	L.O.	met	trainer	B	tafeltennis,	aangesloten	bij	
de club (27 punten per trainer)

•		 Aantal	actieve	Masters	L.O.	met	trainer	A	tafeltennis,	
aangesloten bij de club (30 punten per trainer)

•		 Aanwezigheid	van	een	gebrevetteerde	jeugdsportcoör-
dinator in de club (30 punten)

•		 Minstens	1	actieve	opgeleide	vrouwelijke	trainer	in	de	
club (30 punten)

Details van de actieve gediplomeerden:
Naam: .........................................................................................
Diploma: de diploma’s van de trainers die voorkomen op 
de website van de VTTL moeten niet meer bezorgd worden 
aan de federatie, zie http://www.vttl.be/content/trainer-
zoekengezocht 

POOL 3: AANTAL TRAININGEN DOOR 
GEDIPLOMEERDE TRAINERS
Het aantal georganiseerde groepstrainingen voor de jeugd 
per week wordt in rekening gebracht voor het puntenaan-
tal van de subsidies. Om hiervoor in aanmerking te komen 
zijn er op de training minimaal 6 deelnemers en maximaal 
12 deelnemers per trainer. De trainingen duren minstens 
90 minuten. De trainers zijn minimaal in het bezit van een 
initiator diploma. 
•		 Aantal	erkende	groepstrainingen	per	week	

Per	georganiseerde	wekelijkse	groepstraining	voor	de	jeugd	
ontvang je 75 punten (de periodes waarin er geen training 
kan gegeven worden omwille van coronamaatregelen 
worden hiermee gelijkgesteld).

Details van de groepstrainingen weergeven: 
Dag: .........................................................................................
Uur: .........................................................................................
Frequentie	(wekelijks/2-wekelijks/maandelijks)
Gemiddeld aantal spelers: ................................................................
Naam trainer (+ diploma indien niet aangesloten bij de 
club): .........................................................................................

Het aantal georganiseerde individuele trainingen voor 
de jeugd per week wordt in rekening gebracht voor het 
puntenaantal van de subsidies. Om hiervoor in aanmer-
king te komen zijn er maximaal 3 deelnemers per trainer. 
De trainingen duren minstens 60 minuten. De trainers 
zijn minimaal in het bezit van een initiator diploma. Er 
kunnen maximaal 8 individuele trainingen worden inge-
bracht. Deze trainingen mogen nog niet vergoed worden 
via	een	ander	subsidiesysteem	(VTTL-selectie,	provinciale	
selectie, …)
Aantal erkende individuele trainingen per week (maximaal 
8 trainingen) 

Per	georganiseerde	wekelijkse	individuele	training	voor	de	
jeugd ontvang je 25 punten (de periodes waarin er geen 
training kan gegeven worden omwille van coronamaatrege-
len worden hiermee gelijkgesteld).
Details van de individuele trainingen weergeven (Dag, uur, 
aantal deelnemers en naam van de trainer): 

Indien de club aparte groepstrainingen organiseert voor 
benjamins (minstens 4 deelnemers) ontvang je 50 punten.
Details van de trainingen voor benjamins (Dag, uur, aantal 
deelnemers en naam van de trainer):

Indien de club aparte groepstrainingen organiseert voor 
meisjes (minstens 4 deelnemers) ontvang je 50 punten.
Details van de trainingen voor meisjes (Dag, uur, aantal 
deelnemers en naam van de trainer):

POOL 4: AANTAL GEVOLGDE BIJSCHOLINGEN DOOR 
GEDIPLOMEERDE TRAINERS EN BESTUURDERS
De lijst met erkende bijscholingen vind je op de website: 
http://www.vttl.be/content/bijscholing 
Andere bijscholingen kan je aanvragen bij de dossierbe-
heerder jeugdsport van de VTTL.
Het aantal erkende bijscholingen gevolgd door de gediplo-
meerde trainers aangesloten bij de clubs wordt in rekening 
gebracht voor het puntenaantal van de subsidies.

•		 Aantal	erkende	bijscholingen	gevolgd	door	de	gediplo-
meerde trainers aangesloten bij de club 

Voor het volgen van een erkende bijscholing voor trainers 
ontvang je 20 punten.

Details van de bijscholingen weergeven: 
Naam gevolgde bijscholing: ............................................................
Datum gevolgde bijscholing: ...........................................................
Naam trainer: .......................................................................................
Bewijs van deelname: ........................................................................

Het aantal erkende bijscholingen gevolgd door bestuurders 
aangesloten bij de clubs wordt in rekening gebracht voor 
het puntenaantal van de subsidies.
•		 Aantal	 erkende	 bijscholingen	 gevolgd	 door	 bestuur-

ders aangesloten bij de club 
Voor het volgen van een erkende bijscholing voor bestuur-
ders ontvang je 20 punten.

Details van de bijscholingen weergeven: 
Naam gevolgde bijscholing: ............................................................
Datum gevolgde bijscholing: ..........................................................
Naam bestuurder: ..............................................................................
Bewijs van deelname: ........................................................................

http://www.vttl.be/content/trainer-zoekengezocht
http://www.vttl.be/content/trainer-zoekengezocht
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POOL 5: WERVING EN PROMOTIE
Het aantal georganiseerde activiteiten voor jeugdspelers 
jonger dan 12 wordt in rekening gebracht voor het punten-
aantal van de subsidies. 

Voor de organisatie van een sportkamp in samenwerking 
met de gemeente ontvang je 50 punten (er kunnen maxi-
maal 2 kampen per subsidiejaar worden ingebracht). 
Voor de organisatie van een opendeurdag voor jeugd jonger 
dan 12 jaar ontvang je 20 punten. 
Voor de organisatie van een scholentornooi voor jeugd 
jonger dan 12 jaar ontvang je 20 punten. 
Voor	een	actieve	deelname	aan	het	King	Pong	project	ont-
vang je 50 punten. 
Voor	het	invullen	van	de	testbatterij	op	de	Prins	Pong	site	
ontvang je 50 punten.
Voor	deelname	aan	een	activiteit	van	Moev	ontvang	je	50	
punten.

De verschillende activiteiten moeten aan een aantal kwali-
teitseisen voldoen.

1) Organisatie van een sportkamp in samenwerking met 
gemeente
Kwaliteitseisen:
- Een kamp duurt minstens 5 dagen
-	Minimum	4	uur	tafeltennis	per	dag
-	Minimaal	1	gediplomeerde	trainer	per	10	deelnemers
-	Programma	per	trainer	doorsturen	naar	de	VTTL
- Aantal deelnemers club meedelen
- Aantal deelnemers geen lid meedelen

2) Organisatie van een opendeurdag voor jeugd jonger dan 
12 jaar
Kwaliteitseisen:
- De club is minimum 4 uur open voor nieuwe spelers
-	Minimaal	1	gediplomeerde	trainer
- Doelgroep is jeugd jonger dan 12 jaar of nog meer 
 specifieke doelgroep
-	 Programma	doorsturen	naar	de	VTTL
-	Minstens	10	goedgekeurde	paletjes	aanwezig
- Aantal deelnemers meedelen

3) Organisatie van een scholentornooi voor jeugd jonger 
dan 12 jaar (basisonderwijs)
Kwaliteitseisen:
-	 Flyer	met	aankondiging	doorsturen	naar	de	VTTL
- Doelgroep is jeugd jonger dan 12 jaar of nog meer 
 specifieke doelgroep
- Iedereen speelt minstens 4 wedstrijden

Details van de organisaties weergeven:
Soort organisatie:
Datum organisatie:
Verantwoordelijke:
Naam gediplomeerde trainer (voor sportkamp en open-
deurdag):
Flyer	van	de	activiteit:
Aantal deelnemers club meedelen
Aantal deelnemers geen lid meedelen

4) Actieve deelname King Pong project
Kwaliteitseisen:
- Een login aangevraagd hebben met de club
-	Minstens	1	groep	aangemaakt	hebben
-	Minstens	5	speeldagen	met	wedstrijduitslagen
-	Minstens	5	evaluatiedagen

5) Invullen van de testbatterij op de Prins Pong site
Minstens	5	aangesloten	benjamins	testen

6) Deelname aan activiteit van MOEV. 
Het gaat hier heel specifiek over een instuif op woensdagna-
middag	waarbij	er	een	samenwerking	is	van	MOEV,	de	VTTL	
en één of meerdere tafeltennisclubs.
De voorwaarden worden jaarlijks bijgestuurd (opvolging en 
verantwoordelijke:	Wesley	Van	Den	Noortgate).

Van de clubs wordt minimum het volgende verwacht: 
-  Instuif in lokaal van (één van) de deelnemende club(s) 

op woensdagnamiddag
-  2 medewerkers per club op de woensdagnamiddag 

van de activiteit
-  Lesvoorbereiding voor deze instuif (voorbeelden ter 

beschikking door federatie)
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POOL 6: CLUB OVERSCHRIJDENDE PROJECTEN
Het aantal georganiseerde activiteiten van de provincie of 
de Vlaamse tafeltennisliga in het clublokaal waarvoor de 
club niet vergoed wordt, worden in rekening gebracht voor 
het puntenaantal van de subsidies. De volgende activiteiten 
komen hiervoor in aanmerking. 
Wekelijkse provinciale trainingen 
 1) provinciale jeugdtornooien
 2) Vlaams jeugdcriterium

Voor het gebruik van het lokaal voor de provinciale trainin-
gen ontvang je 50 punten. Voor het gebruik van het lokaal 
voor een provinciaal jeugdtornooi of een fase van het 
Vlaams jeugdcriterium ontvang je 20 punten.

Details van de organisaties weergeven:
Soort organisatie: ................................................................................
Datum of dag van de organisatie: ..................................................
Contactpersoon (i.e. organisator van de activiteit, bijvoor-
beeld provinciale jeugdtrainer): ......................................................

POOL 7: DEELNAMES EN PRESTATIES
1)  De clubrangschikking op het Vlaams jeugdcriterium 

wordt in rekening gebracht voor het puntenaantal van 
de subsidies. Voor het subsidiejaar 2021 wordt reke-
ning gehouden met de clubrangschikking van het sei-
zoen 2020-2021.  

	 	 •	De	club	die	op	de	1ste plaats eindigt ontvangt 125  
 punten

	 	 •	De	club	die	op	de	2de plaats eindigt ontvangt 100  
 punten

	 	 •	De	club	die	op	de	3de plaats eindigt ontvangt 75  
 punten

	 	 •	De	overige	clubs	in	de	top	10	ontvangen	50	punten
	 	 •	Alle	andere	clubs	ontvangen	30	punten

2) Het aantal ploegen in de jeugdcompetitie u18/u21 
wordt	 in	 rekening	 gebracht.	 Per	 ingeschreven	 ploeg	
in de jeugdcompetitie tijdens het seizoen 2021-2022 
ontvang je 50 punten.

3)  Het aantal ploegen in de jeugdcompetitie u12 wordt 
in	 rekening	 gebracht.	 Per	 ingeschreven	 ploeg	 in	 de	
jeugdcompetitie u12 tijdens het seizoen 2021-2022 
ontvang je 50 punten.

4)  Indien je als club een speler hebt die voor de VTTL 
A-kern u12 geselecteerd is dan ontvang je 100 punten. 

5)  Indien je als club een speler hebt die naar de topsport-
school gaat dan ontvang je extra punten. 

-  Op het moment dat een speler instapt in de topsport-
school wordt er retroactief gekeken naar de aansluitin-
gen	van	die	speler.	Per	seizoen	dat	de	speler	bij	jouw	
club aangesloten was ontvangt jouw club 50 punten. 
Dit puntenaantal wordt éénmalig uitgekeerd bij de 
instap. 

-  Zolang de speler in de topsportschool zit ontvangt 
jouw club 25 punten per seizoen dat de speler bij jouw 
club aangesloten is/was.
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POOL 8: ETHIEK EN SPECIALE DOELGROEPEN 
(KANSARMEN, G-SPORTERS, BENJAMINS EN MEISJES)
De club ontvangt punten voor activiteiten in het kader 
van ethiek en inzet voor speciale doelgroepen (G-sporters, 
benjamins en meisjes).

1) De club ontvangt 50 punten indien men concrete stap-
pen onderneemt om kansarmen kansen te geven. Er 
wordt een reductie op het lidgeld toegestaan van 20%, 
al dan niet in samenwerking met de gemeente. Kans-
armen krijgen ook, na overleg met de club de moge-
lijkheid om het lidgeld gespreid te betalen.

Details
Bewijs van de gemeente waarbij de hulp aan kansarmen 
wordt bevestigd

2) Voor een structurele sportwerking voor gehandicapte 
jeugdspelers ontvang je 50 punten.

Details
Naam van de spelers: .......................................................................
Naam van de trainer(s) die training geeft aan deze groep:

3) De club ontvangt 50 punten indien ze met minstens 3 
benjamins deelnemen aan de provinciale benjamin-
dagen, georganiseerd door de Vlaamse Tafeltennisliga.

Details
Naam van de spelers: ......................................................................

4) De club ontvangt 50 punten indien ze concrete actie 
ondernemen om meisjes aan te trekken. De con-
crete actie moet worden toegevoegd. Deze actie moet 
worden goedgekeurd door de Technische Commissie.

Details
Actie i.v.m. meisjes
 
5) De club ontvangt 50 punten indien het concrete actie 

onderneemt	 om	 fair-play	 aan	 de	 jeugdspelers	 bij	
te	 brengen.	 Het	 uitgewerkte	 fair	 play	mag	 hier	 toe-
gevoegd worden. Net als bij punt 4 moet deze actie 
worden goedgekeurd door de Technische Commissie.

Details
Actie	i.v.m.	fair	play

6)	De	club	ontvangt	50	punten	indien	de	API	(aanspreek-
puntpunt integriteit) een opleiding bij ICES gevolgd 
heeft.

Naam .....................................................................................................
Bewijsstuk 

POOL 9: STRUCTUUR EN INFRASTRUCTUUR
Indien de club voldoet aan een aantal minimumvoorwaar-
den inzake structuur en infrastructuur ontvangt de club 
hiervoor punten voor de subsidies.
•		 Gedifferentieerd	 lidgeld	voor	verschillende	 jeugdspe-

lers binnen hetzelfde gezin
•		 Tarieven	voor	de	jeugdspelers	binnen	hetzelfde	gezin
•		 Club	 heeft	 een	 apart	 jeugdbestuur	met	minimum	 4	

vergaderingen per jaar (data)
•		 De	leden	van	het	jeugdbestuur:	.............................................
•		 De	data	van	de	vergaderingen	van	het	jeugdbestuur:	
•		 Vereniging	heeft	een	website	
  Link website invullen: ...............................................................
•		 De	club	beschikt	over	minimaal	4	tafels
•		 De	 club	 heeft	 aparte	 kleedkamers	 voor	 jongens	 en	

meisjes en beschikt over minimaal 2 douches

Indien voldaan aan 4 voorwaarden op 30 juni van het subsi-
diejaar ontvang je hiervoor 50 punten

Indien voldaan aan 5 voorwaarden op 30 juni van het subsi-
diejaar ontvang je hiervoor 100 punten

INDIENDATUM
De aanvraag van de clubs moet ingediend zijn op 15 novem-
ber van het subsidiejaar.
Uiterlijk 30 juni moeten de clubs te kennen geven dat ze 
aan het project zullen deelnemen. 
De bewijsstukken van de bestedingen zullen bij wijze van 
een steekproef opgevraagd worden. Elk subsidiejaar worden 
er bij 10% van de clubs bewijsstukken opgevraagd. Indien 
een club onvoldoende bewijsstukken kan voorleggen dan 
zal het subsidiebedrag beperkt worden tot de hoogte van de 
bewijsstukken. 
De bewijsstukken van de bestedingen worden opgevraagd 
in december van het subsidiejaar.
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CLUBNR CLUB PROVINCIE JEUGDLEDEN
PERCENTAGE 

JEUGD

A003 Salamander A 20  

A062 AFP A 23  

A117 Geelse A 34  

A123 Virtus A 14  

A127 Retie A 14  

A135 Minderhout A 24  

A136 Zoersel A 28  

A141 Merksplas A 39  

A147 Gierle A 36  

A167 Lille "Boemerangske" A 30  

A176 Sokah A 58  

A182 Nodo A 43  

A212 St-Antonius A 43  

LK007 Bree L/K 36  

LK009 Leopoldsburg L/K 10  

LK012 Lipalet L/K 22  

LK016 Smash Heusden L/K 12  

LK017 Voorshoven L/K 11  

LK024 Aarschot L/K 15  

LK026 Rijkel-Borgloon L/K 27  

LK031 Jevota Lanaken L/K 10  

LK033 As L/K 9 41%

LK049 Herckenrode L/K 28  

LK051 Hasselt L/K 29  

LK052 Schulen L/K 42  

LK056 Morata	Mol L/K 16  

LK084 Hasselt United L/K 24  

LK103 Hoeselt L/K 41  

LK110 Molenbeersel L/K 9 35%

OVL001 QLT Gent OVL 24  

OVL012 Meteor	Oudenaarde OVL 16  

OVL032 Merelbeke OVL 119  

OVL039 St-Niklase OVL 9 17%

OVL047 Deinze OVL 65  

OVL052 Ronse OVL 16  

OVL053 Sleidinge OVL 16  

Momenteel	zijn	er	73	clubs	ingeschreven	voor	het	jeugdsportproject.	Je	vindt	
hieronder het overzicht van de ingeschreven clubs met het aantal jeugdleden.
Inschrijven kan nog tot 30 juni 2022.

Voorlopige inschrijvingen voor het jeugdsportproject 2022:
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OVL056 Temse OVL 15  

OVL059 Maldegem OVL 40  

OVL061 Sterke Stut Oosterzele OVL 21  

OVL088 Rooigem OVL 27  

OVL092 Egmont Zottegem OVL 16  

OVL095 De	Pinte OVL 33  

OVL096 Hamme OVL 10  

OVL101 Kruibeke OVL 17  

OVL106 Nova OVL 52  

OVL148 Ninove OVL 45  

VLB182 Dilbeek VlB 28  

VLB218 Vilvo VlB 7 13%

VLB234 Meerdaal VlB 79  

VLB247 Galmaarden VlB 16  

VLB248 Essenbeek VlB 19  

VLB256 Smash Overijse VlB 8 20%

VLB283 Smash Dolfijn VlB 24  

VLB293 Diest VlB 62  

VLB295 Werchter VlB 25  

VLB330 Sukarti VlB 41  

VLB334 Tacko VlB 31  

WVL034 And Leie Lauwe WVL 92  

WVL045 Oostende WVL 36  

WVL060 Wenduine WVL 16  

WVL071 Nieuwpoort WVL 16  

WVL085 Oostduinkerke WVL 20  

WVL087 Dino Brugge WVL 24  

WVL094 Wielsbeke-Leieland WVL 34  

WVL100 De Woudpalet WVL 12  

WVL109 Zandvoorde WVL 34  

WVL110 Gullegem WVL 52  

WVL116 Atanis WVL 17  

WVL129 Ieper-Heuvelland WVL 9 38%

WVL134 Meulebeke WVL 27  

WVL137 Knokke-Heist WVL 16  

WVL138 Torhout WVL 27  

WVL154 Zonnebeke WVL 10  

CLUBNR CLUB PROVINCIE JEUGDLEDEN
PERCENTAGE 

JEUGD
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Historisch overzicht
Het project jeugdsport heeft een kwalitatieve en een kwantitatieve doel-
stelling. Het is enerzijds de bedoeling om het aantal nieuwe jeugdle-
den te verhogen en de drop-out te doen dalen en anderzijds willen we 
de clubs via subsidies ondersteunen om een kwalitatieve jeugdwerking 
(verder) uit te bouwen. In het  jeugdsportreglement worden de verschil-
lende projecten van de federatie in de kijker gezet en gepromoot. Via die 
verschillende projecten worden de accenten gelegd waarmee de doel-
stellingen kunnen bereikt worden. Dit project loopt reeds sinds 2009 en 
is ook opnieuw goedgekeurd voor de beleidsperiode 2021-2024.

Hieronder vind je een overzicht van de subsidiebedragen en de deelne-
mende clubs van bij de aanvang in 2009 tot en met 2020. 

Subsidie 
jaar

Aangevraagd 
subsidiebedrag

Toegekende 
subsidie

Eigen inbreng Overheadkosten
Totaal 

jeugdsport-
fonds

Deelnemende 
clubs

2009 16.000,00 € 16.000,00 € 4.000,00 € 2.400,00 € 17.600,00 € 26

2010 16.000,00 € 16.000,00 € 4.000,00 € 2.400,00 € 17.600,00 € 37

2011 16.000,00 € 15.423,00 € 3.855,75 € 2.313,45 € 16.965,30 € 36

2012 16.000,00 € 15.343,00 € 3.835,75 € 2.301,45 € 16.877,30 € 39

2013 16.000,00 € 15.319,50 € 3.829,88 € 2.297,93 € 16.851,45 € 55

2014 16.000,00 € 16.000,00 € 4.000,00 € 2.400,00 € 17.600,00 € 63

2015 32.000,00 € 24.136,00 € 6.034,00 € 3.620,40 € 26.549,60 € 67

2016 32.000,00 € 22.336,86 € 5.584,22 € 3.350,53 € 24.570,55 € 72

2017 40.000,00 € 35.444,98 € 8.861,25 € 5.316,75 € 38.989,48 € 75

2018 40.000,00 € 40.000,00 € 10.000,00 € 6.000,00 € 44.000,00 € 75

2019 40.000,00 € 33.103,03 € 8.275,76 € 4.965,45 € 36.413,33 € 76

2020 40.000,00 € 31.591,10 € 7.897,78 € 4.738,67 € 34.750,21 € 78

2021 40.000,00 € 30.883,66 € 7.720,92 € 4.632,55 € 33.972,03 € 71

Wijzigingen en visie jeugdsportreglement 
beleidsperiode 2021-2024
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Accenten/wijzigingen 2021-2024
Voor de beleidsperiode 2021-2024 is de basis van het jeugdsportreglement 
behouden maar zijn er toch wel enkele wijzigingen en zijn er bepaalde accen-
ten gelegd. Hieronder vind je een overzicht van de wijzigingen, die ook in het 
geel zijn gemarkeerd in het reglement zelf.
Het belang van de benjamins en de meisjes is merkbaar doorheen het ganse 
beleidsplan en dus ook zeker bij jeugdsport.
 Er zijn aangepaste bedragen voor clubs die meer benjamins en meer 

meisjes aansluiten.
 Er zijn extra punten te verdienen door clubs die acties ondernemen 

speciaal gericht op benjamins en meisjes.
 Er worden ondersteunende elementen voorzien vanuit de federatie voor 

de benjaminwerking en de meisjes.

•	Pool 1 aantal jeugdspelers: het aantal jeugdleden wordt in rekening gebracht 
voor de subsidies. Voor een aangesloten benjamin krijg je vanaf 2021, 10 
punten i.p.v. 8 en voor een aangesloten meisje krijg je 4 bonuspunten i.p.v. 2.

Benjamin
Preminiem en 

miniem
Kadet en 

junior
Meisjes

Totaal pool 
jeugdspelers

aantal * 10 aantal * 4 aantal * 2 aantal * 4 Som

 

•	Pool 2 aantal trainers en niveau: Indien de club minstens 1 actieve opge-
leide vrouwelijke trainer heeft ontvangt de club hiervoor 30 punten (dit is niet 
cumulatief dus ook indien er 3 opgeleide vrouwelijke trainers zijn krijgt de 
club hiervoor “slechts” 30 punten).

Diploma Wegingsfactor Puntenaantal

Initiator 1,00 15

Trainer B 1,40 21

Trainer A 1,60 24

Jeugdsportcoördinator 2,00 30

Vrouwelijke trainer bonus 30

Diploma: de diploma’s van de trainers die voorkomen op de website van de 
VTTL moeten niet meer bezorgd worden aan de federatie, 
zie http://www.vttl.be/content/trainer-zoekengezocht 

•	Pool 3 aantal trainingen door gediplomeerde trainers
 Aparte groepstrainingen voor benjamins (minstens 4 dlnms): 50 punten.
 Aparte groepstrainingen voor meisjes (minstens 4 dlnms): 50 punten.

•	Pool 4 aantal gevolgde bijscholingen door gediplomeerde trainers en 
bestuurders: geen wijzigingen
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•	Pool 5 werving en promotie
 Maximaal	 2 sportkampen in samenwerking met de 

gemeente kunnen worden ingebracht. ontvang je 50 
punten.

	 Voor	deelname	aan	activiteit	van	MOEV	ontvang	je	50	
punten. Het gaat hier heel specifiek over een instuif op 
woensdagnamiddag waarbij er een samenwerking is van 
MOEV,	de	VTTL	en	één	of	meerdere	tafeltennisclubs.

Van de clubs wordt minimum het volgende verwacht: 
  - Instuif in lokaal van (één van) de deelnemende  

 club(s) op woensdagnamiddag
  - 2 medewerkers per club op de woensdagnamiddag  

 van de activiteit
  - Lesvoorbereiding voor deze instuif (voorbeelden ter  

 beschikking door federatie)

•	Pool 6 club overschrijdende projecten: geen wijzigingen

•	Pool 7: deelnames en prestaties
 Aanpassing puntenaantal voor clubrangschikking VJC 

(125 punten voor 1ste plaats i.p.v. 200 en de rest in 
dezelfde verhouding)

 Verdubbeling van puntenaantal per ingeschreven 
ploeg in jeugdcompetitie u18/u21 en jeugdcompetitie 
u12: van 25 naar 50 punten per ploeg.

 Speler in VTTL-kern u12: 100 punten
 Speler naar de topsportschool: 
  - Op het moment dat een speler instapt in de topsport-

school wordt er retroactief gekeken naar de aansluitin-
gen	van	die	speler.	Per	seizoen	dat	de	speler	bij	jouw	
club aangesloten was ontvangt jouw club 50 punten. Dit 
puntenaantal wordt éénmalig uitgekeerd bij de instap. 

  - Zolang de speler in de topsportschool zit ontvangt 
jouw club 25 punten per seizoen dat de speler bij jouw 
club aangesloten is/was.

•	Pool 8 ethiek en speciale doelgroepen (kansarmen, 
G-sporters, benjamins en meisjes): geen wijzigingen

•	Pool 9 structuur en infrastructuur: geen wijzigingen
	 •	Bewijsstukken	bestedingen:	tot	en	met	2020	moesten	

alle clubs elk jaar de bewijsstukken van hun bestedin-
gen bezorgen. Vanaf 2021 zal er telkens bij 10% van de 
clubs bewijsstukken opgevraagd worden.    

SUBSIDIES (RETURN)
  Bij aanvang van het jeugdsportproject (in 2009) 

konden de clubs enkel punten en bijhorende subsidies 
verdienen per ingevuld item. Sinds 2017 is er een vast 
minimumbedrag voorzien om kleinere clubs relatief 
meer te ondersteunen. 

Hieronder vind je enkele simulaties van de return via de 
subsidies op basis van de gegevens van 2021. 

•	Bedrag	per	jeugdlid

Punten Subsidie (2021)

jongen

Benjamin 10 € 4,00

PM/Min 4 € 1,60

Kad/Jun 2 € 0,80

meisje

Benjamin 14 € 5,60

PM/Min 8 € 3,20

Kad/Jun 6 € 2,40

•	Bedrag	voor	aantal	trainingen:

Training Subsidie (2021)

Wekelijkse groepstraining € 30,01

Individuele training (wekelijks) € 10,00

Aparte groepstraining benjamins € 20,01

Aparte groepstraining meisjes € 20,01

•	Bedrag	voor	trainers:	

Actieve trainer Subsidie (2021)

Initiator € 6,00

Trainer B € 8,40

Master LO + Trainer A € 12,00

Jeugdsportcoördinator € 12,00

Vrouwelijke trainer € 12,00

•	Bedrag	voor	werving	en	promotie:

Werving en promotie Subsidie (2021)

Organisatie sportkamp € 20,01

Opendeurdag € 8,00

Scholentornooi € 8,00

Deelname King Pong € 20,01

Testbatterij € 20,01

Activiteit MOEV € 20,01
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•	Bedrag	voor	VJC:	

Puntenaantal VJC Subsidie (2021)

De club die op de 1ste plaats eindigt 
ontvangt 125 punten

€ 50,02

De club die op de 2de plaats eindigt 
ontvangt 100 punten

€ 40,02

De club die op de 3de plaats eindigt 
ontvangt 75 punten

€ 30,01

De overige clubs in de top 10 
ontvangen 50 punten

€ 20,01

Alle andere clubs ontvangen 30 punten € 12,00

Visie Beleidsfocus jeugdsport
Het jeugdsportproject is in de vorige beleidsperiodes 
meer en meer een geschikt middel geworden om clubs 
te begeleiden en te sturen naar een kwaliteitsvolle jeugd-
werking. Er blijft veel aandacht gaan naar het aantal 
jeugdspelers en een kwaliteitsvolle begeleiding door 
gekwalificeerde trainers. 

Voor de komende beleidsperiode is het de bedoeling om 
extra aandacht te besteden aan instroom en begeleiding 
van benjamins en meisjes. Dit gebeurt door speciale pro-
gramma’s uit te werken voor deze doelgroepen en door 
trainers extra op te leiden en bij te scholen. 

Doelstellingen Beleidsfocus Jeugdsport
Strategische Doelstelling JS: Verhogen van het aantal aan-
gesloten jeugdleden (jonger dan 18 jaar) met 10% tegen 
30/6/2024	 t.o.v.	 de	 nulmeting	 op	 30/6/2020	 (2.653).	Met	
hierbij speciale aandacht voor de benjamins en de meisjes.

Evaluatie: In 2021 (ledencijfers VTTL) waren er 2.367 
jeugdleden. Dat is een serieuze daling (van 10,78%) t.o.v. 
het aantal jeugdleden in 2020 (nulmeting 2.653). Door 
corona hebben veel clubs nauwelijks activiteiten gehad 
het afgelopen anderhalf jaar. De enige periode waarbij er 
wel opnieuw meer mogelijk was, was de zomer van 2020 
maar dat is traditioneel een kalme periode. 

Bij de opstart van het nieuwe seizoen was er veel onzeker-
heid waardoor een aantal leden (voorlopig) niet inschre-
ven. Ook de aangroei van nieuwe leden bleef beperkt 
aangezien het grootste deel van het seizoen enkel u12 
konden deelnemen aan activiteiten.

Operationele Doelstelling JS1: Verhogen van het aantal 
aangesloten benjamins (jonger dan 9 jaar) met 10% tegen 
30/6/2024 t.o.v. de nulmeting op 30/6/2020 (415).
Evaluatie: In 2021 (ledencijfers VTTL) waren er 379 jeugd-
leden. Dat is een daling van 8,7% t.o.v. het aantal benja-
mins in 2020 (nulmeting 415). Net zoals het totaal aantal 
jeugdleden zien we ook bij de benjamins een daling. Hier 
is de procentuele daling lager, wellicht omdat de werking 
voor u12 minder hinder ondervonden heeft van corona 
door de beperktere maatregelen voor deze doelgroep. 

Actie Indicator

Uitwerken van een aangepast 
programma voor benjamins

Uitgewerkt programma

Jaarlijkse bijscholing organiseren 
voor trainers/clubs die met 
benjamins werken

Georganiseerde 
bijscholing

Clubs die nog geen benjamin-
werking hebben motiveren om 
hiermee aan de slag te gaan

# clubs met een aparte 
benjaminwerking

 2020 2021 2022 2023 2024 

Aangesloten jeugdleden (jonger dan 18 jaar) 2.653 2.367    

Procentuele stijging t.o.v. nulmeting in 2020  -10,78%





18

Operationele Doelstelling JS2: Verhogen van het aantal 
aangesloten meisjes (jonger dan 18 jaar) met 10% tegen 
30/6/2024 t.o.v. de nulmeting op 30/6/2020 (423). 
Evaluatie: In 2021 (ledencijfers VTTL) waren er 396 jeugd-
leden. Dat is een daling van 6,4% t.o.v. het aantal benja-
mins in 2020 (nulmeting 423). Net zoals het totaal aantal 
jeugdleden zien we ook bij de meisjes een daling. Hier is 
de procentuele daling lager maar het aantal meisjes moet 
de komende jaren absoluut terug omhoog.

Actie Indicator

Een ambassadeur voor de meisjes 
aanstellen

# clubs met 
vrouwelijke trainers

Uitwerken van een aangepast 
programma voor meisjes (overzicht 
good practices zowel van VTTL-
clubs als (inter)nationaal)

Uitgewerkt 
programma

Infomoment organiseren voor de 
clubs om hiermee aan de slag te 
gaan

Georganiseerd  
infomoment

•		 Met	Margo	Degraef	werd	 een	 ambassadrice	 voor	 de	
meisjes aangesteld. Zij dient als rolmodel voor de 
meisjes en wordt o.a. aangesproken voor de campagne 
voor de sportkampen en ook voor clubbezoeken. Er 
zijn 20 clubs met een gediplomeerde vrouwelijke trai-
ner. Dat is een mooi aantal en noodzakelijk voor de 
verdere uitwerking van de meisjeswerking.

•		 In	 2021	 is	 er	 een	 pilootproject	 opgestart	 in	 de	 club	
van	 TTC	 Merelbeke.	 Er	 wordt	 gemikt	 op	 een	 2-spo-
renbeleid. Enerzijds wordt er een aparte lessenreeks 
voor de meisjes aangeboden gedurende enkele weken 
om nieuwe meisjes aan te trekken. Anderzijds wordt 
er maandelijkse training voorzien om de nieuwe en 
reeds aangesloten meisjes samen te laten trainen. 
Daarnaast kunnen de meisjes ook deelnemen aan de 
gewone jeugdtrainingen.

Operationele Doelstelling JS3: De kwantiteit en kwaliteit 
van de trainers verhogen

Actie Indicator

Clubs aansporen om de trainersgraad 
bij hun trainers/leden te verhogen en 
in te geven in de ledendatabase

# gekwalificeerde 
trainers

Clubs aansporen om hun trainers en 
bestuurders bijscholingen te laten 
volgen

# gevolgde 
bijscholingen

•		 In	2021	waren	er	565	gekwalificeerde	trainers.	

•		 In	2021	werden	er	113	bijscholingen	gevolgd	door	trai-
ners. Dat is een stijging met 220% t.o.v. de nulmeting 
(35 in 2020).



Hoe maak ik mijn sportclub 
laagdrempelig?
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De sportclub is méér dan sporten alleen. Je maakt vrienden en bouwt aan je 
identiteit. Met plezier steek je ook een handje toe in de club: je organiseert een 
activiteit of geeft een training. Maar er schuilt een complexiteit in dit plaatje. Alle 
functies die een sportclub kan invullen, zorgen voor (vaak onzichtbare) drempels 
voor nieuwe leden of voor mensen die de sportclub als organisatievorm niet 
goed kennen. We spreken over participatiedrempels.

De eerste stap naar een sportclub is voor heel wat mensen niet gemakkelijk. Dat 
geldt voor kansengroepen, maar ook voor “Jan met de pet”. Elke potentiële spor-
ter, en ook elk huidig lid, heeft baat bij een laagdrempelige sportclub. 

De website www.laagdrempeligesportclub.be focust op oplossingen om deze par-
ticipatiedrempels weg te werken. 

ER ZIJN ZES THEMA’S: 
 1. Sportclubcultuur
 2. Communicatie
 3. Inschrijving
	 4.	 Financiën
 5. Toegankelijkheid
 6. Begeleiding

Kies bewust welke drempels je wil aanpakken. Of je nu aan verschillende the-
ma’s of aan één thema werkt: streef kleine successen na. Werk stapsgewijs en 
heb geduld. 

Hieronder focussen we op de sportclubcultuur en geven we ook een overzicht van 
tien belangrijke basistips of de tips voor gevorderden. Wil je ook meer weten over 
de andere thema’s of ben je op zoek naar uitgewerkte voorbeelden dan kan je 
zoals eerder aangehaald terecht op deze website: 
www.laagdrempeligesportclub.be

Ga aan de slag en maak van jouw sportclub een laagdrempelige sportclub. Een 
sportclub waar iedereen zich welkom voelt.

Veel succes!



http://www.laagdrempeligesportclub.be/
http://www.laagdrempeligesportclub.be/
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TIP 1: IEDEREEN IS WELKOM

Het is belangrijk dat (potentiële) 
nieuwe leden zich kunnen aansluiten 
bij een club waar ze zich goed voelen. 
Een club waar iedereen welkom is, dat 
voel je. Het zit vervat in de clubcultuur. 
Het is niet altijd tastbaar, maar je club, 
je trainers en iedereen die verbonden 
is met de club straalt dat uit. Het is het 
imago dat jij uitstraalt naar de buiten-
wereld. Ga eens na wat jouw imago is 
bij “Jan met de pet”. Het imago van 
jouw sportclub bepaalt de instapdrem-
pel, maar kan je zelf wel bepalen.

Om iedereen te verwelkomen heb je 
een draagvlak nodig bij het bestuur, de 
trainers en de leden van de club. Zorg 
voor een “iedereen is welkom-gevoel” 
dat door iedereen en op elk niveau van 
de club wordt uitgestraald. Is iedereen 
welkom? Besteed dan ook de nodige 
aandacht aan het onthaal en verwel-
komen van nieuwe leden.

Onderteken met jouw club een 
gedragscode waarin bestuurders en 
trainers zich engageren om open 
te staan voor iedereen. Hang deze 
gedragscode	 of	 de	 algemene	 Pana-
thlon Verklaring op in het clublokaal.

  Op www.ethischsporten.be vind je 
meer informatie over de Panathlon 
Verklaring. Je kan er de Panathlon 
Verklaring zelf  ondertekenen en je 
komt ook meer te weten over orga-
nisaties die rond ethisch verant-
woord sporten werken.

TIP 2: MEER DAN REGELS

Hoe graag we het ook zouden willen, 
vaak weten nieuwe leden en hun 
ouders niet hoe het er aan toe gaat 
in een sportclub. Ze hebben weinig 
ervaring met de sportclub als organi-
satievorm. Hoe raar het voor de door-
gewinterde sportmedewerker ook mag 
klinken: begin dus met uit te leggen 
hoe de sportclub werkt.

Een sportclub organiseert in eerste 
instantie sportieve activiteiten. Daar-
naast organiseert de club echter ook 
tal van extra-sportieve activiteiten. 
Hiervoor steunt een sportclub op 
(onbezoldigd) vrijwilligerswerk. Trai-
ners en begeleiders zijn niet fulltime 
met de club bezig en oefenen ook nog 
een job uit. Ook bestuursleden zijn 
vrijwilligers en zetten zich tijdens hun 
vrije tijd in voor de werking van de 
sportclub. Expliciteer deze zaken voor 
nieuwe leden.

Het kan zijn dat ouders een professi-
onele omkadering verwachten in ruil 
voor hun lidgeld, zoals bijvoorbeeld op 
school. Ze zien immers mooie terrei-
nen, duur materiaal en overschatten 
vaak de financiële middelen waar-
over een club beschikt. Andere ouders 
weten helemaal niet wat ze kunnen 
verwachten en houden zich maximaal 
op de achtergrond.

Leg nieuwe leden en hun ouders uit 
waarom iets georganiseerd wordt zoals 
het georganiseerd wordt. Vertel hen 
waarvoor het lidgeld dient. Het mee-
geven van referentiekaders is belang-
rijker dan het meegeven van regels.

Sport lijkt bedrieglijk eenvoudig. 
Je meldt je aan bij een sportclub, je 
betaalt lidgeld en doet gewoon mee. 
Was het maar waar. Hoe raar het voor 
de doorgewinterde sportmedewerker 
ook mag klinken: de sportclub is voor 
heel wat mensen ongekend terrein.

TIPS
1) Iedereen is welkom
2) Meer dan regels
3) Aanwezigheid op nevenactiviteiten
4) Nieuwe leden een plaats geven
5) Cultuurverschillen

Sportclubcultuur
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TIP 3: AANWEZIGHEID OP 
NEVENACTIVITEITEN

Naast sportieve activiteiten organise-
ren sportclubs heel wat nevenactivitei-
ten:	een	eetfestijn,	quiz	of	het	uitbaten	
van een kantine. Die nevenactiviteiten 
ondersteunen het clubleven, finan-
cieel en sociaal. Ze kunnen ouders 
betrokken maken zodat ze sneller 
taakjes opnemen en zich inzetten voor 
de club. Voor een sportclub zijn de 
nevenactiviteiten belangrijk en vormt 
de aanwezigheid van de geëngageerde 
ouders de basis van een gezonde club.

Clubs verwachten dat ouders aanwe-
zig zijn op nevenactiviteiten en dat ze 
komen supporteren voor hun kinde-
ren.	Maar	sommige	ouders	zien	niet	in	
wat ze kunnen toevoegen aan wat de 
trainers en de club doen. Om ouders 
meer te betrekken, moet je hen aan-
spreken. Wijs op het belang van hun 
aanwezigheid tijdens de activiteiten. 
Probeer	 je	 ook	 eens	 te	 verplaatsen	
in hun positie. Hoe hoger ouders het 
belang van de sportclub voor hun kind 
inschatten, hoe groter de kans dat ze 
zelf investeren in de club.

Welke feesten en activiteiten zijn er? 
Geef een jaaroverzicht van de activi-
teiten.

TIP 4: GEEF NIEUWE LEDEN EEN 
PLAATS

Een sportclub die openstaat voor ieder-
een, maakt er werk van om nieuwe 
leden echt een plaats te geven. En dat 
gaat verder dan hen aansluiten en hen 
een plaats geven in de ploeg.

Maak	 contact	 met	 jouw	 nieuwe	
leden en probeer ze direct bij de club 
te betrekken. Sla een brug tussen 
“oud” en “nieuw”. Iedereen probeert 
binnen zijn eigen mogelijkheden bij 
te	dragen	aan	de	clubwerking.	Maak	
duidelijke afspraken (op tijd komen, 
vervoer van en naar wedstrijden, …), 
maar probeer ook te luisteren. Luis-
teren naar elkaar en elkaar respecte-
ren is belangrijk.

Heel wat ouders en leden worden 
nooit persoonlijk gevraagd om een 
taak op te nemen binnen de club, 
terwijl ze er wel toe bereid zijn. Vraag 
nieuwe leden als vrijwilliger. Vraag 
hen zelfs om een bestuurdersfunctie 
op te nemen. Bekijk alternatieven als 
een lid een bepaalde verwachting niet 
kan inlossen.

TIP 5: CULTUURVERSCHILLEN

In een hedendaagse moderne sport-
club sporten personen van diverse 
afkomst. En maar goed ook, want 
één op tien Vlamingen is van andere 
afkomst. Dat brengt cultuurverschillen 
met zich mee. Ook is er een verschil in 
sportcultuur.

Vaak zit de club met vragen en vrezen 
de trainers en begeleiders dit publiek 
niet “aan te kunnen”, bijvoorbeeld 
omdat ze te weinig interculturele 
bagage	 hebben.	 Met	 een	 beetje	
inspanning en goodwill van beide 
kanten kom je al een eind ver.

Het inzetten van “rolmodellen” op elk 
clubniveau is een aanpak die loont. 
Potentiële	sporters	kunnen	zich	identi-
ficeren met deze personen en zien dat 
ook zij welkom zijn.

Culturele of religieuze verschillen 
kunnen ook tot discussies leiden over 
sportkledij. Denk als club na over wat 
strikt noodzakelijk is en hoe je daar-
naast kan tegemoetkomen aan vragen 
van leden om lossere of meer bedek-
kende kleding te dragen.

  Op www.sportendiversiteit.be vind 
je tips om in de sportclub rond 
diversiteit aan de slag te gaan. 
Zowel “beginners” als “gevorderden” 
vinden er zeker enkele bruikbare en 
gemakkelijk toepasbare tips.

Heb jij ook vragen over omgaan met 
etnisch-culturele diversiteit in je sport-
club? In de brochure "Scoren met 
diversiteit: veelgestelde vragen over 
islam en sport" vind je concrete ant-
woorden, tips, achtergrondinformatie 
over de islam... doorweven met getui-
genissen van trainers en ouders.





TIP 1: ONGESCHREVEN REGELS

In een sportclub zijn er heel wat onge-
schreven	regels.	Moet	je	helpen	in	de	
kantine?	 Moet	 je	 kaarten	 verkopen	
voor het jaarlijkse eetfestijn? Is er een 
beurtrol om de kinderen te voeren of 
de	truitjes	te	wassen?	Moet	je	de	club-
training dragen voor een wedstrijd en 
waarom?

Eén van de basisregels van goede com-
municatie is dat de sportclub al deze 
evidente, maar impliciete verwach-
tingen moet uitspreken. Begin dus bij 
het begin. Leg uit hoe de club werkt. 
Leg uit dat de trainers niet fulltime 
met de club bezig zijn en ook nog 
een job uitoefenen. Vertel ook dat de 
bestuursleden onbetaalde vrijwilligers 
zijn. Zorg ervoor dat je expliciet de ver-
wachtingen van de club en van de trai-
ner naar de leden toe verwoordt. Ook 
de verwachtingen naar de ouders toe 
moeten besproken worden. Door deze 
ongeschreven regels te benoemen 
kunnen heel wat misverstanden uit de 
weg geholpen worden.

TIP 2: ONTHAALBROCHURE

De onthaalbrochure is een handig 
instrument, waarin je als sportclub 
belangrijke informatie kwijt kan. Dat 
is handig voor het nieuwe lid, maar 
ook voor jouw sportclub. Neem er 
alle afspraken in op, maar ook de ver-
wachtingen naar de sporter en zijn 
ouders toe.
Laat zeker aan bod komen:
•		 De club en clubwerking: Sport 

lijkt bedrieglijk eenvoudig, maar 
dat is niet zo voor iedereen. Geef 
een toelichting over jouw sport-
club en hoe die werkt.

•		 Verwachtingen naar de sporter en 
zijn ouders: Denk hierbij aan aan-
wezigheid op activiteiten, vervoer 
naar wedstrijden, …

•		 Intern reglement: Wat vindt jouw 
club belangrijk en aan welke regels 
moeten spelers (maar ook clubver-
antwoordelijken) zich houden, … 
Het intern reglement kan je ook 
aanvullen met een ethisch charter, 
een	 fair	 play	 code,	 de	 Panathlon	
Verklaring, …

•		 Activiteitenkalender: Geef een 
overzicht van de activiteiten tij-
dens het volledige sportseizoen. 
Vertel ook al wie wanneer verwacht 
wordt. Denk hierbij ook aan neven-
activiteiten of trainingen die niet 
doorgaan (bv. in vakantieperiodes).

•		 Veelgestelde vragen: Denk eens 
na over vragen waar nieuwe leden 
mee zitten en waar je reeds een 
antwoord op kan geven. Denk hier-
bij aan wat iemand minstens moet 
mee hebben op training, wat men 
moet doen bij een ongeval, hoe 
men doorstroomt,…

•		 Sportkledij: Het aankopen en 
dragen van sportkledij kan een 
drempel vormen. Informeer je 
leden over wat zij minstens nodig 
hebben om aan de sportactivitei-
ten deel te nemen. Leg duidelijk 
uit wat verwacht wordt en welke de 
mogelijkheden zijn.

•		 Contactgegevens: Overloop alle 
contactpersonen en verantwoor-
delijken. Geef niet enkel een 
e-mailadres mee, maar ook een 
telefoonnummer en foto. Niet 
iedereen beschikt over internet of 
kan een mail sturen. 
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Tien belangrijke tips

Weet je niet waar te beginnen? 
Bekijk deze tien belangrijke tips 
waarmee je succes zal oogsten.

Tip 1  Ongeschreven regels
Tip 2  Onthaalbrochure
Tip 3  Een persoonlijke babbel
Tip 4  Inschrijvingsmoment
Tip 5  Aanspreekpunt
Tip 6  Ouderbetrokkenheid
Tip 7  Iedereen is welkom
Tip 8  Samenwerking
Tip 9  Brugfiguren
Tip 10  Iedereen is welkom op      

de nevenactiviteiten



•		 Vrijwilligerswerk: Geef ouders de 
mogelijkheid om vrijwilligerswerk 
te doen. Veel clubs kampen met 
een tekort aan vrijwilligers. Heb je 
alle leden en ouders al eens aan-
gesproken?

Maak	actief	gebruik	van	je	onthaalbro-
chure! Bijvoorbeeld als basis voor een 
gesprek met de sporter en zijn ouders. 
Dit model van een onthaalbrochure 
kan je gebruiken in jouw sportclub. 
Het dienst als basis voor een gesprek 
met de sporter en zijn ouders.

TIP 3: EEN PERSOONLIJKE 
BABBEL

Een onthaalbrochure of een goede 
website zijn weinig waard zonder af 
en toe een persoonlijke babbel met 
jouw leden (en hun ouders). Dat geldt 
zowel voor trainers, als voor bestuurs-
leden en andere begeleiders. Spreken 
is zilver, zwijgen is goud. Niet in de 
sportclub. Communicatie is de basis 
van een laagdrempelige sportclub. 
Een persoonlijke babbel is belangrij-
ker	dan	het	afgeven	van	een	flyer	of	
een brief.

Een babbel is niet enkel nodig tijdens 
de inschrijving , maar ook doorheen 
het jaar. Spreek spelers en ouders 
aan, doe een babbeltje over de kinde-
ren, het weer, … Vraag wat ze vinden 
van de activiteiten en pols even of ze 
tevreden zijn over de club. Zo merken 
ze dat je geïnteresseerd bent en dat ze 
meetellen in de club.

Houding, stem, intonatie, gezichtsuit-
drukking, … Hoe je iets zegt, is even 
belangrijk als wat je zegt. Iedereen 
heeft zijn eigen communicatiestijl. 

Bovendien is die voor een stuk bepaald 
door je sociale en culturele achter-
grond. Wees je bewust van je eigen 
communicatiestijl en houd rekening 
met het effect van je stijl op anderen.
Als je iets uitlegt, probeer dan elk 
element zo duidelijk mogelijk uit te 
leggen.

Niet: Je bent zeker welkom en mag 
komen meetrainen. We verwachten 
je dinsdag. Je kan met de bus komen, 
want de bus stopt hier in de buurt.
Wel: Je bent zeker welkom en mag 
komen meetrainen. We verwachten 
je dinsdag om 17u15. Om 17u30 staat 
iedereen in sportieve kledij op het 
veld. Als je er bent, vraag naar de trai-
ner: Dirk. Hij heeft een grote snor. Je 
kan met de bus komen. Bus 35 stopt in 
de Nederkouterstraat. Dan is het nog 
5 minuten stappen. De busuren vind 
je op www.delijn.be of je kan een lijn-
boekje krijgen in de krantenwinkel.

TIP 4: INSCHRIJVINGSMOMENT

Het inschrijvingsmoment is het ideale 
moment om de impliciete en expli-
ciete regels in je club te overlopen. 
Want: goede afspraken maken goede 
vrienden. Een inschrijving verdient dus 
veel aandacht en gebeurt niet in een 
volle kantine aan de toog. Neem je tijd 
voor een persoonlijk gesprek en werk 
met	 een	 onthaalbrochure.	Maak	 een	
lijstje met alle informatie die je aan de 
nieuwe speler en zijn ouders wil mee-
geven. Je doet dit het best aan de hand 
van je onthaalbrochure.

Geef nieuwe leden de onthaalbro-
chure of een huishoudelijk reglement 
mee naar huis zodat ze het nog eens 
kunnen nalezen.

TIP 5: AANSPREEKPUNT

Een duidelijke taakverdeling binnen 
jouw club zorgt voor meer duidelijk-
heid en transparantie. Velen hebben 
nood aan meer dan basisinformatie 
en zitten ook na de inschrijving met 
vragen. Duid een verantwoordelijke 
aan waar sporters terecht kunnen bij 
problemen. Deze persoon kan infor-
matie geven op maat van de sporter of 
zijn gezin, rekening houdend met de 
gezinsorganisatie en gezinssituatie.

Het aanduiden van verschillende aan-
spreekpunten kan de toegankelijk-
heid van jouw sportclub verbeteren. 
Denk hier goed over na en zorg dat 
er voor elk lid en elk probleem een 
aanspreekpunt is. Zet trainers/bege-
leiders, bestuurders en/of een (jeugd)
coördinator in.

Misschien	kun	je	een	ploegverantwoor-
delijke aanduiden per groep. Deze 
ploegverantwoordelijke kan dan de 
nieuwe leden inschrijven en opvolgen. 
Denk ook aan een vertrouwenscon-
tactpersoon voor meldingen, proble-
men of klachten (zoals discriminatie, 
pesten en seksueel grensoverschrij-
dend gedrag). De aanspreekpunten 
die je aanduidt, moeten sociaal vaar-
dig zijn en het belang van hun functie 
inzien.
Het aanduiden (en communiceren) 
van deze aanspreekpunten zorgt even-
eens voor meer duidelijkheid en trans-
parantie binnen jouw club en komt 
iedereen binnen de club ten goede.
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TIP 6: OUDERBETROKKENHEID

Een regelmatig contact tussen de 
sportclub en de ouders kan de wer-
king bevorderen. Het zorgt voor een 
betere afstemming tussen de wensen 
van de leden en de intenties van de 
sportclub. Het stelt de club ook beter 
in staat om ouders aan te spreken over 
hun kennis, inzicht en ervaringen. Op 
die manier voelen de ouders (en leden) 
zich beter thuis in de club en wordt de 
kans groter dat de ouders door die 
betrokkenheid mee willen bouwen 
aan de sportclub. Ouderbetrokkenheid 
kan dus een belangrijke bijdrage leve-
ren voor een optimale werking.

Clubs hebben ouders nodig, maar 
wees realistisch in jouw verwachtin-
gen. Bespreek met de ouders welke rol 
zij kunnen opnemen. Ook het opne-
men van een eerder beperkte taak kan 
waardevol zijn. Elke ouder die je kan 
bereiken,	 telt.	 Probeer	 een	 beurtrol	
af te spreken om de kinderen te ver-
voeren en de truitjes te wassen. Spreek 
ouders er persoonlijk over aan.

Weet ook dat je sommige ouders nooit 
zal bereiken. Er zijn grenzen aan de 
inspanningen van een sportclub om 
ouders te bereiken. Sommige ouders 
kunnen door omstandigheden de 
sport van hun kinderen niet van dicht-
bij volgen.

TIP 7: IEDEREEN IS WELKOM
Het is belangrijk dat (potentiële) 
nieuwe leden zich kunnen aansluiten 
bij een club waar ze zich goed voelen. 
Een club waar iedereen welkom is, dat 
voel je. Het zit vervat in de clubcultuur. 
Het is niet altijd tastbaar, maar je club, 
je trainers en iedereen die verbonden 
is met de club straalt dat uit. Het is het 
imago dat jij uitstraalt naar de buiten-
wereld. Ga eens na wat jouw imago is 
bij “Jan met de pet”. Het imago van 
jouw sportclub bepaalt de instapdrem-
pel, maar kan je zelf wel bepalen.

Om iedereen te verwelkomen heb je 
een draagvlak nodig bij het bestuur, de 
trainers en de leden van de club. Zorg 
voor een “iedereen is welkom-gevoel” 
dat door iedereen en op elk niveau van 
de club wordt uitgestraald. Is iedereen 
welkom? Besteed dan ook de nodige 
aandacht aan het onthaal en verwel-
komen van nieuwe leden.

Onderteken met jouw club een 
gedragscode waarin bestuurders en 
trainers zich engageren om open 
te staan voor iedereen. Hang deze 
gedragscode	 of	 de	 algemene	 Pana-
thlon Verklaring op in het clublokaal.

TIP 8: SAMENWERKING

Wil je specifiek inzetten op het berei-
ken van personen in armoede of per-
sonen van andere afkomst? Dan kun je 
contact opnemen met andere organi-
saties en diensten die door de eigen-
heid van hun werking deze groepen 
beter bereiken. Vele handen maken 
licht werk en op deze manier kunnen 
jullie elkaar versterken.

Via praktische initiatieven kan je een 
nieuw doelpubliek bereiken. Organi-
seer bijvoorbeeld een sportdag, sport-
kamp, lessenreeks of recreatief tornooi 
in samenwerking met deze(sociale) 
verenigingen. Ook de sportdienst kan 
ondersteunen en zorgen voor pro-
motionele of logistieke omkadering 
of zelfs extra begeleiding voorzien. 
De sociale partner zorgt voor de toe-
leiding van deelnemers en voor een 
aanpak op maat.

TIP 9: BRUGFIGUREN

Om het wederzijds begrip en de 
samenhang in een sportclub met veel 
diversiteit te vergroten, heb je niet 
enkel leden, maar ook medewerkers 
van diverse afkomst nodig. Heb je 
veel allochtone leden en alleen maar 
autochtone trainers en medewer-
kers, dan kan dat voor vervreemding 
zorgen. Het zoeken van brugfiguren 
uit verschillende groepen zal drempel-
verlagend werken in sportclubs en is 
een belangrijke hefboom. Zij kunnen 
een sleutelrol vervullen in verschil-
lende onderdelen van het clubleven.

Brugfiguren inzetten is een aanpak 
die loont. Nieuwe leden kunnen zich 
identificeren met deze personen en 
dit zorgt voor een “iedereen is wel-
kom-gevoel”.

TIP 10: IEDEREEN IS WELKOM 
OP DE NEVENACTIVITEITEN

Heb je een laagdrempelige sportclub, 
heb dan ook bij de verschillende 
clubactiviteiten oog voor al jouw 
leden.	Probeer	de	nodige	aandacht	te	
hebben voor cultuurverschillen zodat 
iedereen zich welkom voelt op deze 
nevenactiviteiten.

Zo’n aanpak vraagt dat de club open-
staat voor iedereen en een antwoord 
klaar heeft wanneer de vraag komt om 
eens iets anders te doen.

Een sinterklaasfeest voor alle kinde-
ren. Waarom ook niet eens een feest 
met zoet gebak en snoep? Of als ein-
dejaarsfeest een interculturele acti-
viteit bedoeld om ouders van andere 
afkomst meer bij de club te betrekken.
Is dat een stap te ver voor jouw club? 
Werk stapsgewijs en zorg dat er tijdens 
de traditionele activiteiten iets op het 
menu staat voor iedereen. Vraag aan 
ouders een specialiteit uit hun geboor-
teland te maken. Let er op dat ze het 
niet gewoon brengen en meteen weer 
naar huis gaan.
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TIP 1: BIJSTUREN

De club heeft heel wat taken en doet 
heel wat communicatie: ledenwer-
ving, inschrijving, brieven, … Er kan 
dus ongetwijfeld ook heel wat verbe-
terd worden. Het is belangrijk dat je 
jezelf in vraag durft te stellen. Heb je 
iemand informatie gegeven, ga dan 
achteraf na of de info bruikbaar was 
en alles gelukt is. Haakt een speler af, 
ga dan na waar het is misgelopen. Eva-
lueer jullie werkmethoden en stuur 
bij waar nodig. Je kan dit doen aan de 
hand	van	een	tevredenheidsenquête.

Op die manier verbeter je de club-
werking en dat komt iedereen die bij 
de club betrokken is ten goede. Besef 
wel dat je sommige problemen niet 
alleen kan oplossen. Afhankelijk van 
het probleem kan je partners (vb. soci-
ale organisaties) betrekken om bij te 
sturen waar nodig.

Let	 er	 bij	 een	 tevredenheidsenquête	
op dat je effectief iets kan doen met 
de resultaten. Stel specifieke vragen.

Niet:
	 •		 Vraag:	Wat	vind	je	van	onze	
   trainers?
	 •		 Antwoord:	Minder	tevreden

Wel:
	 •		 Vraag:	Wat	vind	je	van	de	
   stiptheid van trainer Bart?
	 •		 Vraag:	Wat	vind	je	van	de	feed	

 back die trainer Bart geeft aan  
 zijn spelers?
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Laagdrempelig blijven

Heel wat clubs zijn reeds goed 
bezig, maar drempels wegwerken 
en vooral drempels laag houden is 
een blijvende zoektocht. Deze tips 
zijn al iets uitdagender en helpen 
je om een sportclub te blijven waar 
iedereen welkom is.

Tip 1  Bijsturen
Tip 2  Ouderbetrokkenheid
Tip 3  Leden opvolgen
Tip 4  Iedereen is welkom op de    

   nevenactiviteiten
Tip 5  Divers vrijwilligersteam

TIP 2: OUDERBETROKKENHEID

Een regelmatig contact tussen de 
sportclub en de ouders kan de wer-
king bevorderen. Het zorgt voor een 
betere afstemming tussen de wensen 
van de leden en de intenties van de 
sportclub. Het stelt de club ook beter 
in staat om ouders aan te spreken over 
hun kennis, inzicht en ervaringen. Op 
die manier voelen de ouders (en leden) 
zich beter thuis in de club en wordt de 
kans groter dat de ouders door die 
betrokkenheid mee willen bouwen 
aan de sportclub. Ouderbetrokkenheid 
kan dus een belangrijke bijdrage leve-
ren voor een optimale werking.

Clubs hebben ouders nodig, maar 
wees realistisch in jouw verwachtin-
gen. Bespreek met de ouders welke rol 
zij kunnen opnemen. Ook het opne-
men van een eerder beperkte taak kan 
waardevol zijn. Elke ouder die je kan 
bereiken,	 telt.	 Probeer	 een	 beurtrol	
af te spreken om de kinderen te ver-
voeren en de truitjes te wassen. Spreek 
ouders er persoonlijk over aan.

Weet ook dat je sommige ouders nooit 
zal bereiken. Er zijn grenzen aan de 
inspanningen van een sportclub om 
ouders te bereiken. Sommige ouders 
kunnen door omstandigheden de 
sport van hun kinderen niet van dicht-
bij volgen.
 
  Op www.sportendiversiteit.be vind 

je tips om in de sportclub rond 
diversiteit aan de slag te gaan. 
Zowel “beginners” als “gevorderden” 
vinden er zeker enkele bruikbare en 
gemakkelijk toepasbare tips.





TIP 3: LEDEN OPVOLGEN

Eenmaal de sporters en hun ouders 
de weg hebben gevonden naar jouw 
club, is de nodige opvolging nog 
steeds belangrijk. Blijven informeren, 
betrekken en aanspreken van leden 
en ouders, vraagt veel tijd, maar is 
noodzakelijk.

Pols	eens	tijdens	een	gesprek	met	de	
speler of de ouder of alles nog steeds 
vlot verloopt. Of vraag waar er zich 
problemen voordoen. Zo kan het ver-
trouwen groeien.

Als je de ouders beter wil leren 
kennen/betrekken, kan je een huis-
bezoek overwegen. Huisbezoeken 
vragen veel tijd, maar lonen wel de 
moeite. Dat is misschien niet haalbaar 
voor elke sportclub, maar het kan wel. 
Maak	 één	 iemand	 in	 de	 sportclub	
verantwoordelijk voor de huisbezoe-
ken. (Je kan die persoon een vrijwil-
ligersvergoeding geven). Je kan ook de 
brugfiguren in jouw club betrekken 
bij de huisbezoeken.

TIP 4: IEDEREEN IS WELKOM OP 
DE NEVENACTIVITEITEN

Heb je een laagdrempelige sportclub, 
heb dan ook bij de verschillende 
clubactiviteiten oog voor al jouw 
leden.	Probeer	de	nodige	aandacht	te	
hebben voor cultuurverschillen zodat 
iedereen zich welkom voelt op deze 
nevenactiviteiten.

Zo’n aanpak vraagt dat de club open-
staat voor iedereen en een antwoord 
klaar heeft wanneer de vraag komt om 
eens iets anders te doen.

Een sinterklaasfeest voor alle kinde-
ren. Waarom ook niet eens een feest 
met zoet gebak en snoep? Of als ein-
dejaarsfeest een interculturele acti-
viteit bedoeld om ouders van andere 
afkomst meer bij de club te betrekken.
Is dat een stap te ver voor jouw club? 
Werk stapsgewijs en zorg dat er tijdens 
de traditionele activiteiten iets op het 
menu staat voor iedereen. Vraag aan 
ouders een specialiteit uit hun geboor-
teland te maken. Let er op dat ze het 
niet gewoon brengen en meteen weer 
naar huis gaan.

TIP 5: DIVERS VRIJWILLIGERS-
TEAM

Vrijwilligers aantrekken en behouden 
is niet eenvoudig, maar wel belangrijk 
voor een club. Er moet dus nagedacht 
worden over het aantrekken van een 
divers vrijwilligersteam. Spreek ook 
eens (ouders van) leden aan die je 
anders nooit aanspreekt.

Andere vrijwilligers aantrekken, vergt 
veel geduld en inspanningen. Dat geldt 
ook voor het werven van vrijwilligers 
van diverse afkomst. Een wervingsbe-
leid (al dan niet voor vrijwilligers van 
diverse	 afkomst)	 begint	 bij	 systema-
tisch persoonlijk contact met ouders 
en	 sympathisanten.	 Het	 begint	 zelfs	
vroeger: bij het creëren van een goede 
sfeer, een sfeer van respect en vertrou-
wen.	Mensen	willen	eerst	vertrouwen	
hebben in de club alvorens ze de stap 
nemen om vrijwilliger te worden.

Bovendien hebben de meeste 
mensen een zetje nodig om over-
tuigd te worden. Het is aan trainers 
en bestuursleden om voortdurend uit 
te kijken naar personen met de juiste 
interesses en relevante vaardigheden 
en	hen	daarop	aan	te	spreken.	Mede-
werkers moeten daarbij ook hun eigen 
drempels overwinnen, zich niet laten 
tegenhouden door uiterlijkheden als 
kledij of door taalbarrières. Niet kledij 
of taal bepalen immers wie bereid is 
zich in te zetten voor de club.

Bron: www.laagdrempeligesportclub.be
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