Jeugdvoetbal 2020 – kalenderjaar 2020

WAAROM JEUGDVOETBAL 2020?
•
•

Wat willen we bereiken met beleidsfocus
jeugdsport?
• Kwaliteit van jeugdopleidingen op alle niveaus verhogen.
• Stimulansen geven aan meisjes-, futsal-, en minivoetbalclubs.
• Clubs aanzetten tot specifieke acties m.b.t. sportparticipatie en
kwaliteitszorg jeugdopleiding.
• Clubs op gewestelijk/recreatief niveau extra kansen geven om de
kwaliteit van de jeugdopleiding te verhogen.
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Gewestelijke clubs die niet in
aanmerking komen voor audit

Clubs met een geldige audit

Indoorclubs met jeugdwerking

Welke clubs komen in aanmerking
voor een audit? *

Welke clubs vallen onder deze
definitie? **

Welke clubs vallen onder deze
definitie?

-

Gewestelijke clubs actief in
minstens 1 en maximum 7
jeugdploegen.

Minivoetbal, Zaalvoetbal en
Futsalclubs die minimum 1
jeugdploeg in competitie brengen.

-

-

Clubs met een Interprovinciale
of Provinciale jeugdwerking
Gewestelijke clubs met
minimum 8 jeugdploegen
Autonome vrouwenvoetbalclubs
met min. 3 jeugdteams in
competitie
Futsal en minivoetbalclubs met
min. 3 jeugdteams in competitie

Welke clubs beschikken over een
geldige audit?
(zie volgende dia)

Komen niet in aanmerking:
•
•

Clubs zonder jeugdploegen
Clubs met meer dan 7
jeugdploegen in competitie (zij
komen in aanmerking om een
audit aan te vragen)

Hebben jullie al ooit een audit laten uitvoeren?

Mooi zo! Is het auditverslag nog geldig?
(3 jaar geldig)

Dan is jullie moment gekomen!
Schrijf je in voor een audit,
ontvang subsidies en werk aan de
kwaliteit van jullie jeugdopleiding!

Audit uitgevoerd
in kalenderjaar
2018, 2019 of
2020 ?

Audit uitgevoerd
in kalenderjaar
2008 tem 2017 ?

Jullie zijn er terug klaar voor! Schrijf
opnieuw in voor een audit en
ontvang subsidies.

Goed nieuws, jullie beschikken nog
over een geldige audit en kunnen in
2020 subsidies aanvragen.

Inschrijven audit
• Hoe?
www.doublepass.com/vlaanderen
• Vragen over de audit?
vlaanderen@doublepass.com
• Wanneer?
• Uiterlijk 15 oktober 2019 indien de club zich
inschrijft voor een audit van het voorjaar 2020
• Uiterlijk 15 april 2020 indien de club zich inschrijft
voor een audit van het najaar 2020

Subsidies

Wat?

Aanvraag?

Voor clubs met
geldige audit?

Voor gewestelijke
clubs die niet in
aanmerking komen
voor audit?

Voor indoorclubs
met jeugdwerking?

Projectsubsidies

Indiening projecten

JA, vóór 1/2

JA

JA

JA

Materiaalsubsidies

Aanvraag materiaal

JA, vóór 1/10

JA

JA

JA

Kernsubsidies

Berekening
parameters

NEE

JA

NEE

NEE

Groeisubsidies

Deelname workshop
“groeien als
jeugdopleiding”

JA, vóór 1/2

NEE

JA

NEE

Indoorsubsidies

Berekening
jeugdploegen

NEE

NEE

NEE

JA

Auditsubsidies

Gedeeltelijke
terugbetaling
auditkosten

NEE

JA

NEE

NEE, tenzij in bezit
van geldige audit

Al deze clubs kunnen aanspraak maken op projectsubsidies, indien ze een aanvraag indienen
vóór 1 februari 2020.

Clubs met een
geldige audit

Gewestelijke
clubs die niet in
aanmerking
komen voor audit

Clubs kunnen een project indienen, waarbij ze een specifieke actie uitvoeren in functie van de
jeugdopleiding.
Voetbal Vlaanderen bepaalt de projectoproepen waarvoor de clubs zich kunnen aanmelden.

Indoorclubs met
jeugdwerking

Welke projecten komen in aanmerking?
Meisjes
voetbal
Project om meisjes aan te
trekken in de club

Jeugd
voetbal
Acties om G-voetbal te
starten

Interne
Opleiding
Project om jeugdtrainers
beter te maken

#High5
Ouder
Actie rond oudergedrag

Creatief
Project
Een creatief project dat
aan de vooropgestelde criteria
voldoet

Meisjes
voetbal
Project om meisjes aan te
trekken in de club

Innovatief of kwalitatief project om meisjes
aan te trekken in de club

Geen nieuwe instroom / geen eenduidig
project

• Trainers die naar school gestuurd worden
om voetbal tijdens de les L.O. te geven
• Sportdag in de voetbalclub organiseren
waar meisjes kennis maken met het
voetbalspel
• Een leuk “extraatje” voor startende meisjes
in de club
• Organisatie van “Voetribal” activiteiten op
de club

• Een affiche in de kantine “meisjes zijn
welkom”
• Het organiseren van een activiteit voor
meisjes die al in de club voetballen
• Het opnemen in de visie dat de club veel
meisjes wil laten instromen, zonder meer
• …

Jeugd
Voetbal
Acties om G-Voetbal
op te starten

Acties om met G-voetbal voor jeugd te starten

Geen nieuwe instroom / geen eenduidig
project

• Trainers die een specifieke bijscholing
volgen in functie van G-sport en daarna
een ploegje recruteren
• Initiatiereeks voetbal in samenwerking met
lokale instantie
• Flyers om in BUSO-scholen of
gemeentelijke activiteiten uit te delen
• …

• Het organiseren van een activiteit voor Gspelers die al in de club voetballen
• Het opnemen in de visie dat de club
aandacht heeft voor inclusie, zonder meer
• Project dat niet georganiseerd wordt voor
jeugdvoetbal
• …

Interne
Opleiding
Project om jeugdtrainers
beter te maken

Project om jeugdtrainers beter te maken
• Een externe expert die een aantal info/demosessies komt geven op de club, voor
eigen trainers én voor trainers van andere
clubs (mits gratis deelname)

Alle activiteiten die een bijdrage van de
deelnemers vragen

#High5
Ouder
Actie rond oudergedrag

Actie rond oudergedrag

Een niet-samenhangend en niet-overtuigend
geheel

• Banners om aan de reclamepanelen te
hangen
• Platform op de website met eigen
ontworpen filmpjes, blog, … binnen dit
thema
• Aanmaak van professionele affiche met
alle ouders van de club met leuke slogan
• Reportage met ouders aan het woord

• Een hoekje op de website waar de rol van
de ouders omschreven staat
• Het oprichten van een ouderraad
• Een eenmalige deelname aan een
workshop #high5ouder

Creatief
Project
Een creatief project dat
aan de vooropgestelde criteria
voldoet

Innovatief of kwalitatief project om de
jeugdopleiding te verbeteren

Geen projecten zoals:
• De renovatie van de jeugdaccommodatie
• Aankoop van een softwareprogramma
• Organisatie van tornooien of andere
commerciële evenementen
• …

Verantwoording van projectsubsidies
Gemaakte kosten gemaakt voor het welslagen van het project:
• Inschrijvingsgelden voor de door Voetbal Vlaanderen erkende opleidingen en bijscholingen voor jeugdtrainers,
TVJO’s en jeugdbestuursleden
• Kosten externe expert toevoegen
• Verplaatsingskosten en vergoedingen voor gediplomeerde TVJO’s/jeugdtrainers (minstens initiator voetbal);
• Huur van didactisch en sporttechnisch materiaal
• Huur van sportaccommodatie voor voetbalactiviteiten
• Kosten voor de opmaak van promotiemateriaal
• …
Alle verantwoordingsstukken dienen een link te hebben met het project én te dateren van kalenderjaar 2020
(1 januari 2020 tem oktober 2020)
 uiterlijk 01/11/2020

Projectsubsidies
Aanvraag:
Via standaardformulier mailen naar jeugdsubsidies@voetbalvlaanderen.be vóór 1/2/2020
Formulieren kunnen gedownload worden op onze website
Beslissing:
Vóór 1/3/2020 door een jury
Uitvoering:
Tussen 1/3/2020 en 15/10/2020

Verantwoording:
Uiterlijk 1/11/2020

Clubs met een
geldige audit

Gewestelijke
clubs die niet in
aanmerking
komen voor audit

Al deze clubs kunnen aanspraak maken op materiaalsubsidies, indien ze een aanvraag indienen
Clubs kunnen vóór 1/10/2020
een aanvraag indienen per mail naar jeugdvoetbal2020@voetbalvlaanderen.be
Volgende aanvragen komen in aanmerking voor materiaalsubsidies:

Indoorclubs met
jeugdwerking

Aankoop AED toestel

Aankoop Dribbeldoeltjes

Aanvraag Toolbox

Wanneer een club een AED toestel wilt aankopen en hiervoor in aanmerking willen komen voor
materiaalsubsidies, dan dienen ze hiervoor een aanvraag te doen vóór 1/10/2020.
Aankoop AED toestel

Aanvraag: per mail naar jeugdvoetbal2020@voetbalvlaanderen.be vóór 1/10/2020
Goedkeuring: Voetbal Vlaanderen geeft, bij goedkeuring, een unieke kortingsvoucher ter waarde van €500
Aankoop: de aankoop, bij onze partner “Healthcare”, dient te gebeuren tot uiterlijk 15/10/2020

Wanneer een club dribbeldoeltjes wilt aankopen en hiervoor in aanmerking willen komen voor
materiaalsubsidies, dan dienen ze hiervoor een aanvraag te doen vóór 1/10/2020.
Aankoop Dribbeldoeltjes

Aantal

2

4

6

8

Subsidie

€ 125

€ 250

€ 375

€ 500

Aanvraag: per mail met vermelding van het aantal doeltjes naar jeugdvoetbal2020@voetbalvlaanderen.be vóór
1/10/2020

Goedkeuring: Voetbal Vlaanderen geeft, bij goedkeuring en afhankelijk van het aantal doeltjes dat aangekocht zal
worden, een unieke kortingsvoucher ter waarde van min. €125 en max. €500
Aankoop: de aankoop, bij onze partner “Expoline - voetbalmateriaal”, dient te gebeuren tot uiterlijk 15/10/2020

www.multiskillz.com

www.coach2competence.com

Na Multiskillz (= de verderzetting van Multimove), hebben we Multi Skillz for Foot gelanceerd:
bevordert de specifieke “skillz” nodig voor het voetbal !
Een unieke methode die kinderen de kans geeft hun motorische voetbalvaardigheden te ontwikkelen.

Adhv het aantal trainers van een club dat de opleiding Multiskilzz for Foot (MSFF) succesvol beëindigt:
2 trainers

MINI Toolbox Multiskillz for Foot = pakket twv 100€

4 trainers

MEDIUM Toolbox Multiskillz for Foot = pakket twv 200€

6 trainers

MAXI Toolbox Multiskillz for Foot = pakket twv 300€

Aanvraag: Automatische berekening van het aantal attesten per club. Trainers dienen zich enkel in te schrijven voor de opleiding.
Aantal attesten: Op 30/6/2020 meet Voetbal Vlaanderen hoeveel trainers van de club in het bezit zijn van het attest MSFF. Aan de hand
hiervan wordt het pakket bepaald. Voor 2020 worden de opleidingen van het najaar 2019 en voorjaar 2020 meegeteld.
Aanschaffing: de pakketten kunnen aan de hand van een unieke voucher aangeschaft worden via onze
externe partner, “Expoline – Voetbalmateriaal”.

Op basis van lijst van
betekening op E-Kick
Off op 1 november
Clubs met een
geldige audit

Clubs met een geldige audit maken automatisch aanspraak op kernsubsidies.

OMKADERING

OMVANG JEUGD

TVJO-WORKSHOPS

MEISJES

• Voor elk domein kan je
maximaal 10 punten scoren.
• Totaalscore: XX/40.
• Elk behaald punt vertaalt zich
in een bepaald
subsidiebedrag.

Verantwoording van kernsubsidies
• 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 (geen
hardware, zoals laptop)

 uiterlijk 15/12/2020

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Fiscale fiches
Arbeidsovereenkomst
Loonfiche sociaal secretariaat
Verenigingswerk (overeenkomst mee te bezorgen)

Gewestelijke
clubs die niet in
aanmerking
komen voor audit

Gewestelijke clubs, die niet in aanmerking komen voor de audit, kunnen mits deelname
aan een door Voetbal Vlaanderen georganiseerde workshop, groeisubsidies verkrijgen.
Workshop: “Hoe groeien als jeugdopleiding?”
1. Inschrijven van je club voor de workshop vóór 1 februari 2020
2. Uitnodiging door Voetbal Vlaanderen voor een workshop in de regio/provincie in kalenderjaar 2020
3. De club nodigt alle trainers uit op deze workshop *
4. Deelname workshop “Hoe groeien als jeugdopleiding?”
5. Subsidie van € 500 per club, indien er volgende aanwezigheidsgraad voorzien is:

*

Aantal jeugdteams

1 2 3 4 5 6 7

Aanwezige trainers

1 2 2 3 4 5 5

Aanwezige trainers = trainers aangesloten bij de club die een jeugdteam in de club coachen.

Indoorsubsidies
Indoorclubs
met
jeugdwerking

Gewestelijke clubs, die niet in aanmerking komen voor de audit, kunnen mits deelname
aan een door Voetbal Vlaanderen georganiseerde workshop, groeisubsidies verkrijgen.

Auditsubsidies
Clubs met een
uitgevoerde
audit in 2019

Enkel clubs die in 2020 een audit ondergaan, maken aanspraak op auditsubsidies.

Bepalingen federatieniveau en clubniveau
Bepalingen federatieniveau
• Materiaalsubsidies + Projectsubsidies = max 30 % van het totale subsidiefonds
• Gecumuleerde dribbel-, AED- en MSFF-subsidies = max 15 % van het totale subsidiefonds  voorrang op basis
van inschrijvingsdatum!
• Gecumuleerde projectsubsidies = max 15 % van het totale subsidiefonds  voorrang voor sterkste dossiers!

Bepalingen clubniveau
• Meerdere projectdossiers mogen ingediend – in totaal max 1750 EUR voor de projectsubsidies.
• Totale aandeel aan materiaalsubsidies + projectsubsidies (+ groeisubsidies of indoorsubsidies)
kan nooit meer zijn dan 3500 EUR per club. Indien meer aangevraagd, prioriteit voor projecten.

WAT ZIJN DE VOLGENDE STAPPEN?

Tijdslijn 2020
Inschrijven/aanvragen:
Projectsubsidies
Groeisubsidies

1

Inschrijven/aanvragen:
Materiaalsubsidies

2

Inschrijven voor audit
najaar 2020

3

Meetmoment
kernsubsidies

4

Inschrijven voor audit
voorjaar 2021 *

* Audit uitgevoerd in 2021 valt buiten de voorwaarden van “Jeugdvoetbal 2020, kalenderjaar 2020

5

Verantwoording
kernsubsidies

6

Verantwoording
projectsubsidies
&
indoorsubsidies

7

Alle info (na alle infosessies update op basis van nieuw
kalenderjaar 2020) op onze website !
Vragen via jeugdvoetbal2020@voetbalvlaanderen.be

