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AFDELING 1 – SUBSIDIERING VOOR CLUBS DIE OVER EEN GELDIGE AUDIT BESCHIKKEN 
 
DEEL A - ALGEMENE BEPALINGEN 
 

Artikel 1: Conditio sine qua non 

Dit voorstel van reglement voor 2020 is definitief van kracht op het moment dat de bevoegde minister zijn goed-
keuring geeft over het door Voetbal Vlaanderen ingediende dossier “beleidsfocus jeugdsport 2018-2020”. De in-
houd en de gestelde subsidiebedragen zijn onderhevig aan de wijzigingen zoals door de bevoegde minister be-
paald, alsook aan de aan Voetbal Vlaanderen toegekende subsidiëring.  
 

Artikel 2: Definities 

Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder: 
- Jeugdlid: actief lid tot en met 18 jaar. Leden die aan deze leeftijdsvereiste voldoen en actief zijn in één of 

meerdere ploeg(en), andere dan de jeugdploegen, worden ook beschouwd als jeugdleden. 
- Jeugdploeg: een voetbalploeg die onder de naam van een bij Voetbal Vlaanderen aangesloten club deel-

neemt aan één van de competities voor de U6 tot en met U19.  
- Club: bij Voetbal Vlaanderen aangesloten club die in de hoedanigheid van voetbalclub, vrouwenvoetbalclub, 

futsalclub of minivoetbalclub verkeert. 
- Voetbalclub: bij Voetbal Vlaanderen aangesloten club die veldvoetbal en mogelijk futsal en/of minivoetbal aan 

haar leden aanbiedt. 
- Vrouwenvoetbalclub: bij Voetbal Vlaanderen aangesloten club die enkel vrouwen- en meisjesploegen in com-

petitie brengt. 
- Futsalclub: bij Voetbal Vlaanderen aangesloten club die enkel futsal aan haar leden aanbiedt. 
- Minivoetbalclub: bij Voetbal Vlaanderen aangesloten club die enkel minivoetbal aan haar leden aanbiedt. 
- Jeugdsportfonds: het totale bedrag dat wordt verdeeld onder de clubs. 
- Auditsubsidies: subsidies die de club om de 3 jaar kan aanvragen indien men een audit laat uitvoeren bij het 

deskundig en onafhankelijk auditbureau, aangesteld door Voetbal Vlaanderen. 
- Projectsubsidies: subsidie die de club jaarlijks kan aanvragen om een specifieke actie in functie van de jeugd-

opleiding te verwezenlijken. 
- Materiaalsubsidies: subsidie die de club jaarlijks kan aanvragen, waarmee materiaal gekocht of verkregen kan 

worden dat ingezet wordt ter verbetering van de jeugdopleiding. 
- Kernsubsidies: subsidie, gemeten op basis van vier criteria, die de club jaarlijks automatisch ontvangt. 
 

Artikel 3: Voorwaarden 

Volgende clubs komen in aanmerking voor subsidiëring: 

- Voetbalclubs met een geldige audit waarvan de jeugdwerking ingeschreven is in de interprovinciale of provin-
ciale jeugdcompetitie 

- Voetbalclubs met een geldige audit die in totaal minimum acht jeugdploegen in de competitie brengen 

- Autonome vrouwenvoetbalclubs met een geldige audit die minimum 3 jeugdploegen in de competitie brengen. 

- Futsalclubs met een geldige audit die minimum 3 jeugdploegen in competitie brengen. 

- Minivoetbalclubs met een geldige audit die minimum 3 jeugdploegen in competitie brengen. 
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Artikel 4: Duur van het reglement 

De beleidsfocus jeugdsport van Voetbal Vlaanderen werd ingediend voor de olympiade 2017-2020. Elk jaar kan 
Voetbal Vlaanderen het reglement aanpassen in functie van beleidsdoelen en -accenten. Dit reglement treedt in 
werking van 1 januari 2020 tot 31 december 2020 en vervangt het voorgaande reglement 2019 in het kader van 
de beleidsfocus jeugdsport. 
 

Artikel 5: Clausule 

Voetbal Vlaanderen behoudt zich het recht om een club van subsidiëring te onthouden indien wordt vastgesteld 
dat er bewust en consequent wordt afgeweken van de voorziene wedstrijdformats voor de jeugdwedstrijden. 

 

Artikel 6: Schematische weergave van subsidiëring 
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DEEL B - SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE AUDITSUBSIDIES 
 

Artikel 7: Opdracht van de audits  

De opdracht bestaande uit het uitvoeren, het opvolgen en het in kaart brengen van de audits in de clubs, wordt 
door Voetbal Vlaanderen toegewezen aan een deskundig en onafhankelijk auditbureau, dat in samenspraak met 
Voetbal Vlaanderen haar opdracht zal uitvoeren.  

Artikel 8: Bepalingen 

§1 Een club heeft één keer per drie kalenderjaren recht op auditsubsidies. 

§2 Een club kan slechts auditsubsidies ontvangen indien de audit werd uitgevoerd door het door Voetbal Vlaande-
ren toegewezen deskundig en onafhankelijk auditbureau. 

 
§3 Volgende subsidiebedragen worden gehanteerd  

Type audit Auditkost Auditsubsidie % van de kostprijs 

Gewestelijk, meisjes, futsal, minivoetbal 
Provinciaal 
Interprovinciaal 

€ 1.798  
€ 2.870  
€ 2.870  

€ 1.618  
€ 2.009  
€ 1.435  

90 %   
70 %   
50 %   

  
§4 Een club kiest het type audit op basis van het niveau dat ze met de te analyseren jeugdploegen wenst te 
voetballen. Vrouwenvoetbalclubs, futsalclubs en minivoetbalclubs worden automatisch gelijkgesteld met geweste-
lijke audit. Eliteclubs kunnen enkel gebruik maken van auditsubsidies indien zij hun gewestelijke of provinciale 
jeugdopleiding laten analyseren. 

§5 Jaarlijks kunnen maximaal 200 clubs aanspraak maken op deze subsidies. Het tijdstip van indiening van de 
aanvraag bepaalt de rangorde. Clubs die een aanvraag indienden maar op basis van het tijdstip van indiening niet 
in aanmerking komen voor 2020, krijgen voorrang bij de inschrijvingen voor de audits in het kader van beleidsfocus 
jeugdsport 2020. 

§6a Gezien de jaarlijks wederkerende overgangsperiode, diende de club zich voor een audit via het auditbureau in 
te schrijven tussen 1 september 2019 en 15 oktober 2019, in het geval dat de club een audit wenst die in het 
voorjaar 2020 wordt afgenomen. 

§6b De club dient zich voor een audit via het auditbureau in te schrijven tussen 1 september 2019 en 15 april 2020 
in het geval dat de club zich inschrijft voor een audit die in het najaar 2020 mag afgenomen worden. 

§6c In functie van de indeling van de jeugdcompetitie behoudt Voetbal Vlaanderen zich het recht om audits die 
aangevraagd werden met het oog op afname tijdens het voorjaar, te verplaatsen naar het najaar, op voorwaarde 
dat de audit voor de betrokken club niet strikt noodzakelijk is om op provinciaal/interprovinciaal niveau te voetballen 
tijdens het eerstvolgende seizoen. 

§7 De auditsubsidies dienen niet afzonderlijk aangevraagd te worden en worden automatisch door Voetbal Vlaan-
deren na goedkeuring verrekend. 
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DEEL C - SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE PROJECTSUBSIDIES 
 
Artikel 9: Bepalingen 

§1 Op basis van één auditverslag kan een club gedurende drie opeenvolgende kalenderjaren projectsubsidies 
aanvragen, met name in het kalenderjaar dat de audit wordt uitgevoerd en de twee daaropvolgende kalenderjaren.  

§2 Projectsubsidies hebben als doel om clubs aan te zetten tot een project met focus op een specifiek onderdeel 
van de jeugdopleiding. 
 

- De club dient het projectdossier uiterlijk 1 februari 2020 in bij Voetbal Vlaanderen, op basis van het door de 
federatie ter beschikking gestelde standaardformulier. 

- Een door Voetbal Vlaanderen aangestelde jury beoordeelt de projectdossiers en adviseert Voetbal Vlaanderen 
over de toe te kennen projectsubsidies. 

- Uiterlijk 1 maart 2020  deelt Voetbal Vlaanderen mee op welke projectsubsidie elke club kan rekenen. 
 

§3 Bepalingen op federatieniveau: 

- De door de federatie uit te keren projectsubsidies bedragen maximaal 15 % van het jeugdsportfonds. Indien de 
som van de aanvragen dit percentage overstijgt, worden enkel de dossiers die door de jury het best beoordeeld 
werden, in aanmerking genomen voor subsidiëring. 

 
§4 Bepalingen op clubniveau 

- Een club kan maximaal € 1750 aan projectsubsidies ontvangen. 

- Een club kan voor meer dan één project een projectsubsidie aanvragen. 

- Een club kan in totaal maximaal € 3500 aan projectsubsidies plus materiaalsubsidies ontvangen. 
Indien de gecumuleerde aangevraagde projectsubsidies plus materiaalsubsidies het maximaal te ontvangen be-
drag (€ 3500) overstijgt, wordt het budget prioritair aan de projectdossiers toegewezen. 
 
§5 Gehanteerde beoordelingscriteria voor de projectsubsidies: 
- De mate waarin het project voortkomt vanuit een duidelijke, overtuigende visie met betrekking tot een welbe-

paald thema. 
- De mate waarin het project erin slaagt om de sportparticipatie en de kwaliteit van de jeugdopleiding in de club 

substantieel te verhogen. 
- De mate waarin het project erin slaagt om de jeugdspeler centraal te plaatsen. 
- De mate waarin het project kansen biedt om extern gecommuniceerd te worden. 
- De mate waarin het project na uitvoering voor een continuïteit in de club kan zorgen. 
- De mate waarin het project de nood ervaart om financieel ondersteund te worden. 
- De mate waarin het project aantoont dat het niet als een absolute kerntaak van de voetbalclub kan beschouwd 

worden. 
 
Opmerking: het projectdossier dient op elk criterium minstens de helft van de punten te scoren om in aanmerking 
te komen voor subsidiëring. 
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DEEL D - SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE MATERIAALSUBSIDIES 
 
Artikel 10: Bepalingen 

§1 Op basis van één auditverslag kan een club gedurende drie opeenvolgende kalenderjaren materiaalsubsidies 
aanvragen, met name in het kalenderjaar dat de audit wordt uitgevoerd en de twee daaropvolgende kalenderjaren.  

§2 Materiaalsubsidies kunnen in 3 categorieën onderverdeeld worden: 

- Dribbelsubsidies: hebben als doel om het dribbelvoetbal en jeugdtrainingen op kleine ruimte te promoten. 

- AED-subsidies: hebben als doel om het jeugdvoetbal in een veilige omgeving te stimuleren. 

- Multiskillz for Foot (MSFF)-subsidies: hebben als doel om de motorische vaardigheden bij jeugdvoetballers te 
verbeteren. 

 
§3 Dribbelsubsidies: 

- De club dient uiterlijk 1 oktober 2020 een aanvraag in bij Voetbal Vlaanderen. 

- Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt de club een unieke kortingsvoucher ter waarde van € 125 per 
2 aangevraagde dribbeldoeltjes (3 x 1,5 m). 

- De club kan per kalenderjaar een max. waarde van € 500 aan kortingsvouchers verkrijgen voor de aankoop 
van de dribbeldoeltjes (dus voor max. 8 dribbeldoeltjes). 

- Met deze voucher kan de club tot uiterlijk 15 oktober 2020 dribbeldoeltjes aankopen bij “Expoline – voetbalma-
teriaal”, partner van Voetbal Vlaanderen. 
 

§4 AED-subsidies: 

- De club dient uiterlijk 1 oktober 2020 een aanvraag in bij Voetbal Vlaanderen. 

- Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt de club een unieke kortingsvoucher ter waarde van € 500 
voor de aankoop van een defibrillator. 

- Met deze voucher kan de club tot uiterlijk 15 oktober 2020 een defibrillator aankopen bij “Healthcare”, partner 
van Voetbal Vlaanderen. 
 

§5 Multziskillz for Foot (MSFF)-subsidies: 

- De trainer schrijft zich in voor een opleiding. 

- Op 30/6/2020 berekent Voetbal Vlaanderen hoeveel jeugdtrainers per club een opleiding MSFF succesvol heb-
ben beëindigd in het najaar 2019 én in het voorjaar 2020. 

- Berekening van de subsidie: Het subsidiebedrag wordt aan de hand van onderstaande tabel bepaald. De clubs 
krijgen aan de hand hiervan een unieke voucher ter beschikking waarmee ze uiterlijk tot 15 oktober 2020 een 
toolboxpakket kunnen aanschaffen bij “Expoline – voetbalmateriaal”, partner van Voetbal Vlaanderen. 

 

Aantal jeugdtrainers per 
club met het MSFF-attest 

2 4 6 

Toolbox per club Mini toolbox twv €100 Medium toolbox twv €200 Maxi toolbox twv €300 

 
§6 Bepalingen op federatieniveau: 

- De door de federatie uit te keren gecumuleerde dribbel-, AED- en MSFF-subsidies bedragen maximaal 15 % 
van het jeugdsportfonds. Indien de som van de aanvragen dit percentage overstijgt, worden de subsidies toe-
gekend op basis van het tijdstip van de aanvraag. 

 
§7 Bepalingen op clubniveau 

- Een club kan voor respectievelijk de dribbel-, de AED- en de MSFF-subsidies telkens slechts één aanvraag 
indienen. 
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- Een club kan in totaal maximaal € 3500 aan projectsubsidies plus materiaalsubsidies ontvangen. 
Indien de gecumuleerde aangevraagde projectsubsidies plus materiaalsubsidies het maximaal te ontvangen be-
drag (€ 3500) overstijgt, wordt het budget prioritair aan de projectdossiers toegewezen. 

 
DEEL E – SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE KERNSUBSIDIES 
 
Artikel 11: Bepalingen 

§1 Op basis van een auditverslag ontvangt een club gedurende drie opeenvolgende kalenderjaren een kernsubsi-
die, met name in het kalenderjaar dat de audit wordt uitgevoerd en de twee daaropvolgende kalenderjaren. 

§2 Het meetmoment voor de bepaling van het puntentotaal per club waarop de kernsubsidie wordt gebaseerd, is 
2 november 2020. Het maximale totale puntentotaal bedraagt veertig punten. Onderstaande vier criteria worden in 
acht genomen. Per criterium kan de club maximaal tien subsidiepunten behalen.  

- Omkadering van de jeugdopleiding: de score wordt berekend door het aantal behaalde punten te delen door 
het aantal jeugdleden en daarna te vermenigvuldigen met honderd. De tabel in het besluit van de Vlaamse 
Regering tot vaststelling van de algemene erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de georganiseerde 
sportsector (artikel 13 §2) wordt gebruikt om, op basis van het aantal in de club actieve jeugdopleiders, de 
behaalde punten per club te berekenen. 

- Deelname aan TVJO-workshops: de club ontvangt vijf subsidiepunten bij deelname van de TVJO (of een sport-
technisch medewerker die deze persoon vervangt) aan de TVJO-workshop. De TVJO-workshops van het sei-
zoen 2019-2020 worden in acht genomen (najaar 2019 en voorjaar 2020). Per reeks van TVO-workshops (na-
jaar of voorjaar) worden per club maximaal vijf subsidiepunten toegekend. 

- Aantal jeugdleden: de score wordt berekend door het aantal jeugdleden te delen door 25. 

- Aantal meisjes: de score wordt berekend door het aantal vrouwelijke jeugdleden te delen door 2,5. 

§3 De waarde van één subsidiepunt wordt berekend volgens deze formule: het totale bedrag van het jeugdsport-
fonds, verminderd met de subsidies uit DEEL B, C en D (= auditsubsidies, materiaalsubsidies en projectsubsidies), 
AFDELING 2 (= projectsubsidies, materiaalsubsidies en groeisubsidies), AFDELING 3 (= projectsubsidies, materi-
aalsubsidies en indoorsubsidies) en de overheadkosten voor de federatie, gedeeld door het totale aantal te subsi-
diëren punten. 

§4 Uiterlijk 15 november 2020 deelt Voetbal Vlaanderen mee op welke kernsubsidie elke club kan rekenen. 
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DEEL F – BEPALINGEN BETREFFENDE AFHANDELING EN VERANTWOORDING VAN DE SUBSIDIES 
 

Artikel 12: Afhandeling van het toegekende subsidiebedrag 

§1 Het toegekende subsidiebedrag (audit-, project-, materiaal- en kernsubsidies) wordt, behoudens omstandighe-
den, via het rekeninguittreksel van de maand november van de rekening courant aan de clubs verrekend.  

§2 Terugvorderingen en bijkomende subsidiebedragen worden bij de betrokken clubs verrekend via het rekening-
uittreksel van de maand december. 
 

Artikel 13: Verantwoording van het toegekende subsidiebedrag  

§1 De club die project- en/of kernsubsidies ontvangt, dient dit bedrag aan te wenden om de kwaliteit van de jeugd-
sportwerking in de clubs te verhogen, met bijzondere aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie van de 
jeugd. Volgende kosten komen in aanmerking:  

- Inschrijvingsgelden voor de door Voetbal Vlaanderen erkende opleidingen en bijscholingen voor jeugdtrainers, 
TVJO’s en jeugdbestuursleden; 

- Verplaatsingskosten en vergoedingen voor gediplomeerde TVJO’s/jeugdtrainers (minstens initiator voetbal); 

- Aankoop en huur van didactisch en sporttechnisch materiaal met betrekking tot jeugdopleiding;  

- Huur van sportaccommodatie voor voetbalactiviteiten voor jeugdleden en niet aangesloten jeugdsporters; 

- Kosten voor de opmaak van promotiemateriaal met betrekking tot de jeugdopleiding; 

- Aankoop van een geïnformatiseerd softwareprogramma waarmee spelers geëvalueerd kunnen worden (komt 
enkel in aanmerking voor de verantwoording van kernsubsidies en dus niet ter verantwoording va projectsub-
sidies).  

§2 De projectsubsidies dienen uiterlijk 1 november 2020 verantwoord te worden. De kernsubsidies dienen uiterlijk 
15 december 2020 verantwoord te worden. Indien blijkt dat het voorziene subsidiebedrag niet verantwoord wordt 
volgens de voorziene bepalingen kan Voetbal Vlaanderen de toegekende subsidiebedragen wijzigen en desgeval-
lend (gedeeltelijk) terugvorderen. 
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AFDELING 2 – SUBSIDIERING VOOR GEWESTELIJKE CLUBS DIE NIET IN AANMERKING VOOR EEN 

AUDIT 
 

Artikel 14: Definities 

Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder: 

- Gewestelijke clubs: bij Voetbal Vlaanderen aangesloten club die geen jeugdopleiding op provinciaal, interpro-
vinciaal of eliteniveau aanbiedt. 

- Jeugdploeg: een voetbalploeg die onder de naam van een bij Voetbal Vlaanderen aangesloten club deel-
neemt aan één van de competities voor de U6 tot en met U19.  

Artikel 15: Voorwaarde 

Enkel voor gewestelijke clubs die niet in aanmerking komen voor een audit en die met minimaal 1 jeugdploeg 
ingeschreven is in de jeugdcompetitie en maximum 7 jeugdploegen ingeschreven is in de jeugdcompetitie. 

Artikel 16: Duur van het reglement 

Dit reglement treedt in werking van 1 januari 2020 tot 31 december 2020. 

Artikel 17: Clausule 

Voetbal Vlaanderen behoudt zich het recht om de gewestelijke clubs van subsidiëring te onthouden indien wordt 
vastgesteld dat er bewust en consequent wordt afgeweken van de voorziene wedstrijdformats voor de jeugdwed-
strijden. 

 

Artikel 18: Schematische weergave van subsidiëring 

 

 

Artikel 19: Bepaling van het subsidiebedrag 

§1 Projectsubsidies: Bepalingen uit artikel 9 Deel C zijn van toepassing, met uitsluiting van §1. Een gewestelijke 
club die niet in aanmerking komt voor een audit, kan elk jaar projectsubsidies aanvragen.  

§2 Materiaalsubsidies: Bepalingen uit artikel 10 DEEL D zijn van toepassing, met uitsluiting van §1. Een geweste-
lijke club die niet in aanmerking komt voor een audit, kan elk jaar materiaalsubsidies aanvragen. 

§3a Groeisubsidies: Een gewestelijke club die niet in aanmerking komt voor een audit ontvangt groeisubsidies op 
basis van het aantal jeugdtrainers van de club dat deelneemt aan een door Voetbal Vlaanderen georganiseerde 
workshop “Hoe groeien als jeugdopleiding?”, die op specifieke data in 2020 georganiseerd worden in elke provincie. 

§3b Bepalingen ivm groeisubsidies: 

- Aantal jeugdtrainers van de club: Het aantal jeugdtrainers dat aangesloten is bij de club en een jeugdteam 
in de club begeleiden tijdens trainingen en wedstrijden 

- Berekening van het aantal deelnemende trainers: Het aantal jeugdtrainers van de club dat ingeschreven is 
én deelneemt aan de workshop “Hoe groeien als jeugdopleiding?” 

- Berekening van de subsidie: Indien de club, op basis van onderstaande tabel, het minimum aantal aan 
deelnemende trainers in verhouding tot het aantal jeugdteams dat ingeschreven is in de jeugdcompetitie 
behaalt, komt de club in aanmerking voor een groeisubsidie ter waarde van €500. 
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Aantal jeugdteams 1 2 3 4 5 6 7 

Aantal deelnemende 
jeugdtrainers 

1 2 2 3 4 5 5 

 

Artikel 20: Afhandeling van het toegekende subsidiebedrag 

Het toegekende subsidiebedrag wordt, behoudens omstandigheden, via het rekeninguittreksel van de maand no-
vember van de rekening courant aan de gewestelijke clubs verrekend. 
 
Artikel 21: Verantwoording van het toegekende subsidiebedrag  
 
§1 De gewestelijke club die niet in aanmerking komt voor een audit, die projectsubsidies ontvangt, dient dit be-
drag aan te wenden om de kwaliteit van de jeugdsportwerking in de clubs te verhogen, met bijzondere aandacht 
voor de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd. Volgende kosten komen in aanmerking:  

- Inschrijvingsgelden voor de door Voetbal Vlaanderen erkende opleidingen en bijscholingen voor jeugdtrainers, 
TVJO’s en jeugdbestuursleden; 

- Verplaatsingskosten en vergoedingen voor gediplomeerde TVJO’s/jeugdtrainers (minstens initiator voetbal); 

- Aankoop en huur van didactisch en sporttechnisch materiaal met betrekking tot jeugdopleiding;  

- Huur van sportaccommodatie voor voetbalactiviteiten voor jeugdleden en niet aangesloten jeugdsporters; 

- Kosten voor de opmaak van promotiemateriaal met betrekking tot de jeugdopleiding; 
 

§2 De projectsubsidies dienen uiterlijk 1 november 2020 verantwoord te worden. Indien blijkt dat het voorziene 
subsidiebedrag niet verantwoord wordt volgens de voorziene bepalingen kan Voetbal Vlaanderen de toegekende 
subsidiebedragen wijzigen en desgevallend (gedeeltelijk) terugvorderen. 

§3 De gewestelijke club die niet in aanmerking komt voor een audit, die groeisubsidies ontvangt, dient dit bedrag 
aan te wenden om de kwaliteit van de jeugdsportwerking in de club te verhogen, met bijzondere aandacht voor de 
verhoging van de sportparticipatie van de jeugd. De groeisubsidies dienen uiterlijk 1 november 2020 verantwoord 
te worden. Indien blijkt dat het voorziene subsidiebedrag niet verantwoord wordt volgens de voorziene bepalingen 
kan Voetbal Vlaanderen de toegekende subsidiebedragen wijzigen en desgevallend (gedeeltelijk) terugvorderen. 
 
Volgende kosten komen in aanmerking:  

- Inschrijvingsgelden voor de door Voetbal Vlaanderen erkende opleidingen en bijscholingen voor jeugdtrainers, 
TVJO’s en jeugdbestuursleden; 

- Verplaatsingskosten en vergoedingen voor gediplomeerde TVJO’s/jeugdtrainers (minstens initiator voetbal); 

- Aankoop en huur van didactisch en sporttechnisch materiaal met betrekking tot jeugdopleiding;  

- Huur van sportaccommodatie voor voetbalactiviteiten voor jeugdleden en niet aangesloten jeugdsporters; 

- Kosten voor de opmaak van promotiemateriaal met betrekking tot de jeugdopleiding. 

- Scheidsrechtersvergoeding 
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AFDELING 3 – SUBSIDIERING VOOR INDOORCLUBS (FUTSAL-, ZAALVOETBAL- OF MINIVOETBAL-

CLUB) MET EEN JEUGDWERKING 

 

Artikel 22: Definities 

Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder: 

- Futsalclub: bij Voetbal Vlaanderen aangesloten club die enkel futsal aan haar leden aanbiedt. 

- Minivoetbalclub: bij Voetbal Vlaanderen aangesloten club die enkel minivoetbal aan haar leden aanbiedt. 

- Zaalvoetbalclub: een club die momenteel zaalvoetbal aanbiedt en die beslist om haar jeugdploegen onder 
een stamnummer van Voetbal Vlaanderen in onze indoorcompetitie in te schrijven. 

- Indoorsubsidies: subsidies die futsal-, minivoetbal- of zaalvoetbalclubs ontvangen op basis van dit reglement. 

- Jeugdploeg: een voetbalploeg die onder de naam van een bij Voetbal Vlaanderen aangesloten club deel-
neemt aan één van de competities voor de U6 tot en met U19.  

Artikel 23: Voorwaarde 

Enkel een futsal-, minivoetbal- of zaalvoetbalclub die minstens één jeugdploeg in de door Voetbal Vlaanderen 
georganiseerde jeugdcompetitie (U6 t.e.m. U19) laat aantreden, maakt aanspraak op project-, materiaal en/of in-
doorsubsidies. 

Artikel 24: Duur van het reglement 

Dit reglement treedt in werking van 1 januari 2020 tot 31 december 2020. 

Artikel 25: Clausule 

Voetbal Vlaanderen behoudt zich het recht om een futsal-, minivoetbal- of zaalvoetbalclub van subsidiëring te ont-
houden indien wordt vastgesteld dat er bewust en consequent wordt afgeweken van de voorziene wedstrijdformats 
voor de jeugdwedstrijden. 

 

Artikel 26: Schematische weergave van subsidiëring 

 

 

 

Artikel 27: Bepaling van het subsidiebedrag 

§1 Projectsubsidies: Bepalingen uit artikel 9 Deel C zijn van toepassing, met uitsluiting van §1. Een gewestelijke 
club die niet in aanmerking komt voor een audit, kan elk jaar projectsubsidies aanvragen.  

§2 Materiaalsubsidies: Bepalingen uit artikel 10 DEEL D zijn van toepassing, met uitsluiting van §1. Een geweste-
lijke club die niet in aanmerking komt voor een audit, kan elk jaar materiaalsubsidies aanvragen. 

§3a Een futsal-, minivoetbal- of zaalvoetbalclub ontvangt indoorsubsidies op basis van het aantal jeugdploegen dat 
men laat aantreden in de jeugdcompetitie tijdens het kalenderjaar 2020. Per ingeschreven jeugdploeg ontvangt  
men € 250 als de jeugdploeg zowel de terugronde van het seizoen 2019/2020 als de heenronde van het seizoen 
2020/2021 competitie heeft gespeeld of € 100 indien de jeugdploeg enkel de heenronde van het seizoen 2020/2021 
competitie heeft gespeeld. Beide bedragen zijn niet cumulatief. 
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§3b De heenronde van het seizoen 2020/2021 behelst minimum 10 gespeelde wedstrijden (competitie en beker). 
Het hele kalenderjaar 2020 behelst minimum 20 gespeelde wedstrijden (competitie en beker). Andere sportieve 
activiteiten (trainingen, tornooien, oefenwedstrijden, …) worden dus niet meegeteld.  

§3c Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 750, dus ook indien de futsal-, minivoetbal- of zaalvoetbalclub meer 
dan 3 jeugdploegen laat aantreden in de jeugdcompetitie. 

Artikel 28: Afhandeling van het toegekende subsidiebedrag 

Het toegekende subsidiebedrag wordt, behoudens omstandigheden, via het rekeninguittreksel van de maand no-
vember van de rekening courant aan de futsal- of minivoetbalclubs verrekend. 
 
Artikel 29: Verantwoording van het toegekende subsidiebedrag  
§1 De indoorclub met jeugdwerking en zonder geldige audit, die projectsubsidies ontvangt, dient dit bedrag aan 
te wenden om de kwaliteit van de jeugdsportwerking in de clubs te verhogen, met bijzondere aandacht voor de 
verhoging van de sportparticipatie van de jeugd. Volgende kosten komen in aanmerking:  

- Inschrijvingsgelden voor de door Voetbal Vlaanderen erkende opleidingen en bijscholingen voor jeugdtrainers, 
TVJO’s en jeugdbestuursleden; 

- Verplaatsingskosten en vergoedingen voor gediplomeerde TVJO’s/jeugdtrainers (minstens initiator voetbal); 

- Aankoop en huur van didactisch en sporttechnisch materiaal met betrekking tot jeugdopleiding;  

- Huur van sportaccommodatie voor voetbalactiviteiten voor jeugdleden en niet aangesloten jeugdsporters; 

- Kosten voor de opmaak van promotiemateriaal met betrekking tot de jeugdopleiding; 
 

§2 De projectsubsidies dienen uiterlijk 1 november 2020 verantwoord te worden. Indien blijkt dat het voorziene 
subsidiebedrag niet verantwoord wordt volgens de voorziene bepalingen kan Voetbal Vlaanderen de toegekende 
subsidiebedragen wijzigen en desgevallend (gedeeltelijk) terugvorderen. 

 
§3 De futsal-, minivoetbal- of zaalvoetbalclub die indoorsubsidies ontvangt, dient dit bedrag aan te wenden om de 
kwaliteit van de jeugdsportwerking in de club te verhogen, met bijzondere aandacht voor de verhoging van de 
sportparticipatie van de jeugd. De indoorsubsidies dienen uiterlijk 1 november 2020 verantwoord te worden. Indien 
blijkt dat het voorziene subsidiebedrag niet verantwoord wordt volgens de voorziene bepalingen kan Voetbal Vlaan-

deren de toegekende subsidiebedragen wijzigen en desgevallend (gedeeltelijk) terugvorderen. 
 
Volgende kosten komen in aanmerking:  

- Inschrijvingsgelden voor de door Voetbal Vlaanderen erkende opleidingen en bijscholingen voor jeugdtrainers, 
TVJO’s en jeugdbestuursleden; 

- Verplaatsingskosten en vergoedingen voor gediplomeerde TVJO’s/jeugdtrainers (minstens initiator voetbal); 

- Aankoop en huur van didactisch en sporttechnisch materiaal met betrekking tot jeugdopleiding;  

- Huur van sportaccommodatie voor voetbalactiviteiten voor jeugdleden en niet aangesloten jeugdsporters; 

- Kosten voor de opmaak van promotiemateriaal met betrekking tot de jeugdopleiding. 

- Scheidsrechtersvergoeding 

 
 
 


