Jeugdsportproject 2021-2024: Jeugdsterren

versie 2022

Wijzigingen t.o.v. vorig jaar zijn geel gemarkeerd
Artikel 1: Op basis van het jeugdsportfonds (zie artikel 4), toegekend door de Vlaamse regering, zal aan de
deelnemende clubs een subsidie worden toegekend. De verdeling van deze subsidie zal gebeuren op basis van een
verdeelsleutel die hierna zal worden verduidelijkt (zie artikel 5).
Artikel 2: Alle clubs aangesloten bij de Vlaamse Tafeltennisliga, 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. Hiervoor
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
gediplomeerde trainers, aantal jeugdtrainingen, gevolgde bijscholingen, 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 2sterrenclub. De overige clubs krijgen 1 ster. Deze diploma’s zullen worden overhandigd 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:
Subsidie naar clubs:
·
85% van Bloso subsidie:
·
Eigen inbreng:
·
Totaal jeugdsportfonds (financiële middelen die verdeeld worden onder de clubs):
overheadkosten

€ 30.744,74
€ 26.133,03
€ 7.686,19
€ 33.819,21
€ 4.611,71

Artikel 5: Verdeelsleutel
Elke club die voldoet aan de minimumvoorwaarden (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 toegekende
bedrag (door Sport Vlaanderen), het aantal deelnemende clubs en het totaal aantal punten van de verschillende
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 neerkomt dat we 44.000 euro aan de clubs
zouden kunnen verdelen. Het is nog niet zeker of ons project 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 verminderd
Reglement jeugdsportproject Vlaamse Tafeltennisliga 2022
1

met de minimale subsidiebedragen (75 euro vermenigvuldigd met het aantal deelnemende clubs). Dit basisbedrag
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 minimale 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
basisbedrag per club
Subsidie mijn club

67
€ 75,00
€ 840,58

Artikel 6: Gegevensverzameling en controle
Elke club zal via een website met invulformulieren 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 Tafeltennisliga 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 toegekend kan op verschillende manieren worden besteed. De clubs kunnen zelf een
keuze maken van de bestedingsmogelijkheden.
- Vergoedingen voor de jeugdtrainingen door gediplomeerde trainers (ook via onbelast bijklussen)
- Inschrijvingsgelden en verplaatsingskosten voor opleidingen van jeugdtrainers (bijscholingen en VTScursussen, inclusief aspirant-initiator)
- Drukwerken voor opendeurdagen, jeugdtornooien en het specifieke 3-stappenplan (schoolactie)
- Huur zaal en elektriciteitskosten gekoppeld aan de opendeurdagen, jeugdtornooien, 3-stappenplan en
andere jeugdorganisaties
- Aankoop van specifiek sportmateriaal voor de jeugd:
paletjes voor beginners
balletjes voor manyball
springtouwen, horden, ... voor voetenwerk 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 bewijsstukken opgevraagd. Indien een club onvoldoende bewijsstukken kan
voorleggen dan zal het subsidiebedrag beperkt worden tot de hoogte van de bewijsstukken.

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 trainen onder begeleiding van gediplomeerde trainer
De club heeft een aanspreekpunt integriteit (API) aangewezen
De club heeft het Fair Play Charter ondertekend
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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
benjamin (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 (benjamins), gemeten op 30 juni van het subsidiejaar
(geboortejaar 2013 in 2022)
- Aantal actieve jeugdspelers tussen 9 en 13 jaar (preminiemen en miniemen), gemeten op 30 juni van het
subsidiejaar (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
subsidiejaar (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
aantal * 10

Preminiem en miniem
aantal * 4

Kadet en junior
aantal * 2

Meisjes Totaal pool jeugdspelers
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
subsidies. 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 training kan gegeven worden omwille van coronamaatregelen worden hiermee gelijkgesteld).
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
Wegingsfactor Puntenaantal
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
-

Diploma
Wegingsfactor Puntenaantal
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,
aangesloten bij de club (18 punten per trainer)
Aantal actieve trainers B tafeltennis zonder sportspecifiek diploma / Masters L.O. met initiatordiploma
aangesloten bij de club (21 punten per trainer)
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-

Aantal actieve trainers A / Bachelor L.O. met trainer B tafeltennis, aangesloten bij de club (24 punten per
trainer)
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 jeugdsportcoördinator 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
puntenaantal 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 aanmerking 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 ingebracht. 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 coronamaatregelen 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):
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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 dossierbeheerder jeugdsport van de VTTL.
Het aantal erkende bijscholingen gevolgd door de gediplomeerde trainers aangesloten bij de clubs wordt in rekening
gebracht voor het puntenaantal van de subsidies.
- Aantal erkende bijscholingen gevolgd door de gediplomeerde 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 bestuurders aangesloten bij de club
Voor het volgen van een erkende bijscholing voor bestuurders ontvang je 20 punten.
Details van de bijscholingen weergeven:
Naam gevolgde bijscholing:
Datum gevolgde bijscholing:

Naam bestuurder:
Bewijs van deelname:

Pool 5: werving en promotie
Het aantal georganiseerde activiteiten voor jeugdspelers jonger dan 12 wordt in rekening gebracht voor het
puntenaantal van de subsidies.
Voor de organisatie van een sportkamp in samenwerking met de gemeente ontvang je 50 punten (er kunnen
maximaal 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 ontvang 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 kwaliteitseisen 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
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-

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 opendeurdag):
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 woensdagnamiddag
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 trainingen 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, bijvoorbeeld 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 rekening gehouden met de clubrangschikking van het seizoen
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 topsportschool gaat dan ontvang je extra punten.
- Op het moment dat een speler instapt in de topsportschool wordt er retroactief gekeken naar de
aansluitingen 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 stappen onderneemt om kansarmen kansen te geven. Er
wordt een reductie op het lidgeld toegestaan van 20%, al dan niet in samenwerking met de gemeente.
Kansarmen krijgen ook, na overleg met de club de mogelijkheid 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
benjamindagen, 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 concrete
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 toegevoegd 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 (aanspreekpuntpunt integriteit) een opleiding bij ICES gevolgd
heeft.
Naam
Bewijsstuk
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Pool 9: structuur en infrastructuur
Indien de club voldoet aan een aantal minimumvoorwaarden inzake structuur en infrastructuur ontvangt de club
hiervoor punten voor de subsidies.
- Gedifferentieerd lidgeld voor verschillende jeugdspelers 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 subsidiejaar ontvang je hiervoor 50 punten
Indien voldaan aan 5 voorwaarden op 30 juni van het subsidiejaar ontvang je hiervoor 100 punten

Indiendatum
De aanvraag van de clubs moet ingediend zijn op 15 november 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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