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VFV promofilmpje 



• Jeugdcompetitiehervorming in de praktijk 

• Trainersopleidingen 

• Grassroots + clubondersteuning 
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• Niveaucode bij P en IP 

• U7 5v5 : er kan gestopt worden na 3x15’ 

• U7  2v2 en/of 5v5 

• Vliegende wissels bij alle 8v8 wedstrijden (met of zonder 
scheidsrechter) 

• Geen verplichting voor U21-ploeg bij Provinciale 
jeugdlicentie en U19-ploeg bij InterProvinciale jeugdlicentie 

• Indribbelen/intrappen i.p.v. inworp bij 5v5 

 

 

 

Aanpassingen 2015-2016 



• Online aanvraag jeugdlicenties interprovinciaal en provinciaal 

• Engagementsverklaring van de jeugdtrainers, TVJO, keepertrainer 
en talentscout 

• Bepaalde cumuls zijn niet meer mogelijk 

• Nauwkeurige controle via digitaal scheidsrechtersblad 

• Strafbepalingen bij het niet naleven van de 
omkaderingsvoorwaarden (Art. 455) : verlies van jeugdlicentie 
voor het daaropvolgende seizoen indien doorlopend langer dan 30 
dagen niet aan de omkaderingsvoorwaarden wordt voldaan 

• provinciaal en interprovinciaal 
 aanvangsuur wedstrijden : IP = 10u en P = 9u30 

 

 

 

Nieuw 2016-2017 



Jeugdcompetitie 1ste klasse amateurs 2016-2017 en 2017-2018 
(vanaf 2018-2019 integratie in VFV-competitie) 

 
• Info-avond met TVJO’s van 16 clubs op donderdag 9 juni 2016 

• Enige jeugdcompetitie in België die gelinkt is aan 1ste elftal i.p.v. aan kwaliteitscriteria 

• Modaliteiten van het “Elite-jeugdvoetbal” en niet van de VFV-jeugdcompetitie maar 
we hopen dat de VFV-clubs “1ste klasse amateur” de geest van de VFV-
jeugdcompetitie volgen 
 De speler staat centraal  minstens 50% speelgelegenheid (ook voor laatrijpe spelers) 

 Gekwalificeerde trainers  omkaderingsvoorwaarden minstens op IP-niveau 

 Aanvangsuur  niet vóór 10u  

 Deelname aan PJO-activiteiten 

• Correcte recruteringspolitiek richting 2017-2018 met als troef kwaliteit van de 
jeugdopleiding en niet het niveau van de 1ste ploeg (jeugdcompetitie 1ste klasse 
amateur is geen hoger niveau dan interprovinciale jeugdcompetitie  geen Elite 3) 

• Geen plundering van de omliggende clubs die gewestelijk en provinciaal jeugdvoetbal 
aanbieden (immers mogelijkheid om provinciaal jeugdvoetbal aan te bieden,  
3 teams U9 en 2 teams U10 en U11)  
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KVV Vosselaar 

Initiator 

KFC Lint 

Initiator 

KVV Zwaluwen 

Olmen 

Initiator 

KSK Retie 

UEFA B 

KFC De Kempen 

UEFA B 

Schelle Sport 

UEFA B 

KSK ‘s 

Gravenwezel-

Schilde 

Initiator 

VV Gooreind 

Initiator 



Opleidingen najaar 2016 Hyperlink 

Initiator voetbal / getuigschrift C http://www.belgianfootball.be/nl/getuigschrift-c  

Trainer B / UEFA-B http://www.belgianfootball.be/nl/uefa-B  

Initiator voetbal indoor http://www.belgianfootball.be/nl/opleidingen-futsal 

Veilig voetballen http://www.belgianfootball.be/nl/vfv-ehbo 

Opleidingen voorjaar 2017 Hyperlink 

Initiator voetbal / getuigschrift C http://www.belgianfootball.be/nl/getuigschrift-c  

Instructeur voetbal / getuigschrift B http://www.belgianfootball.be/nl/getuigschrift-b 

TVJO-amateur http://www.belgianfootball.be/nl/technisch-
verantwoordelijke-jeugdopleiding-amateur 

Keepertrainer niv. 1 http://www.belgianfootball.be/nl/keeperstrainer-i 

Talentscout http://www.belgianfootball.be/nl/talentscout 
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• Jeugdcompetitiehervorming in de praktijk 

• Trainersopleidingen 

• Grassroots + clubondersteuning 

 

 

    

 



www.dribbelvoetbal.be  
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http://www.high5ouder.be/


http://www.high5ouder.be/


Recreatief jeugdvoetbal 5v5 en 8v8  



84 ploegen namen 
deel aan de VFV-
indoortornooien 

 
 
 

 45 pioniers 
“wintervoetsal” 

www.wintervoetbal.be  

http://www.wintervoetbal.be/


Zomer 2015 
• KFC Meulebeke: 25 
• Sportief Rotselaar: 26 
• SK Rooierheide: 18 

www.footfestival.be   

http://www.footfestival.be/


www.eknaarjespeelplaats.be  

 101 kleuterscholen 
 155 lagere scholen 
 

http://www.eknaarjespeelplaats.be/


www.geefdeassist.be  

 32 deelnemende clubs 
 Traject tot 31 maart 

2017 
 

http://www.geefdeassist.be/
http://www.geefdeassist.be/


www.35plusvoetbal.be   

35+ clubgames 

http://www.35plusvoetbal.be/




Nieuw! Inspiratiefiches 

voor en door de clubs 

http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-
inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs 
 

http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs


Nieuw! Inspiratiefiches 

voor en door de clubs 

http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-
inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs 
 

http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/nieuw-inspiratiefiches-voor-en-door-de-clubs


FO Jeugdsport 2015  subsidies 

 

• 101 clubs ontvingen auditsubsidies. 

• 383 clubs konden aanspraak maken op 
werkingssubsidies, op basis van de geldigheid van hun 
auditverslag. 
– 353/383 (= 92,17 %) clubs dienden een dossier in om 

werkingssubsidies te ontvangen. 

– 15/353 (= 4,25 %) clubs hebben de ontvangen werkingssubsidie 
NIET verantwoord (hun subsidie werd teruggevorderd). 

– Gemiddelde werkingssubsidie: €1480,95 

 



www.voetbalfederatievlaanderen.be  

www.facebook.com/voetbalfederatie  

https://twitter.com/VFV_tweets  

https://www.facebook.com/voetbalfederatie/app_100265
896690345  
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