Bijlage 2: Lijst acties, criteria en toekenning van punten i.h.k. van Jeugd-OL-IJK-project - VVO 2017-2020
Afdeling

Acties/criteria

Onderdeel

Punt* Max. Toelichting

I. PROMOTIE/NIEUWE JEUGDLEDEN **
INITIATIE

1 Oriëntatiekaartje tekenen van een schoolomgeving of
sportcomplex en dit in combinatie met het geven van initiaties of
lessenreeks
2 Initiatie aan een groep jongeren voor min. 1 uur
3 Lessenreeks aan een groep jongeren (scholen); min. 5 lessen, min.
10 deelnemers, niet leden, gegeven door min. initiator
4 Start-to-O voor -18 jarigen (via gemeentes); ; min. 5 lessen, min.
10 deelnemers, niet leden, gegeven door min. initiator
5 Initiatie door gediplomeerden op regionale wedstrijden + promotie
in de gemeentelijke infobladen, website, lichtreclame, ...

PROMOTIE
G-SPORT
KWANTITEIT JEUGDLEDEN

6 Deelname aan georganiseerde promotiedagen
7 Initiaties aan kinderen met een beperking (eventueel op een
bestaand of nieuw trail-O parcours)
8 Aantal jeugdleden
9
Aanwerving nieuwe jeugdleden
10

De drop out van jeugdleden is min. 25% minder dan in 2016
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30

150 per kaart

10
1

300 per initiatie
150 per 5 deelnemers

50

200 per lessenreeks

2

500 per deelnemer, per les

70

210 per start-to-O

2

450 per deelnemer, per les

15

150 per wedstrijd

2
15

100 per deelnemer
150 per volledige dag

30

600 per initiatie

2
5

100 per deelnemer
onb. per jeugdlid op 01/01/2017
per jeugdlid nieuw aangesloten op
onb.
31/12/2017
nulmeting op 31/12/2016, tweede
20
meting op 31/12/2017

10
20

Afdeling

Acties/criteria

Onderdeel

Punt. Max. Toelichting

II. VERHOGEN KWALITEIT JEUGDAANBOD**
TRAININGEN
11
12
13
14

Wekelijkse trainingen (min. 10 opeenvolgend)
Tweewekelijkse trainingen (min. 5 opeenvolgend)
Maandelijkse trainingen (min. 8 per jaar)
Clubtrainingen (niet open voor andere clubs)

15 Clubtrainingen cluboverschrijdend (vb. op lenteloop)

WEDSTRIJDEN

16 De clubs hanteren het kleurensysteem bij het uitwerken van
trainingen
17 Organisatie lokale jeugdwedstrijd (op kaart training, sportcomplex
of schoolomgeving indien voldoende groot)
18 Organisatie SVS-wedstrijd
19 Deelname aan ISF-kampioenschap in Italië
20 Organisatie schaduwloop op wedstrijd
21 Organisatie kinder-O op regionale wedstrijden
22 Organisatie lintjesloop voor omloop 7 op regionale wedstrijden
23 Deelname aan wedstrijden van de VVO-kalender

STAGES 24 Clubstages voor jongeren

25 Meehelpen op jeugdstages georganiseerd door VVO
ANDERE 26 Meewerken aan het afleggen van kleurentests
27 Organisatie nevenactiviteiten (vb. clubfeest, teambuilding)
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100
50
30
10
3

300
150
90
300
750

per locatie
per locatie
per locatie
per trainingsavond/-moment
per jeugdlid
per jeugdlid nieuw aangesloten in
2016
per trainingsavond/-moment
per jeugdlid (al dan niet lid van de
organiserende club)
per jeugdlid nieuw aangesloten in
2017 (al dan niet lid van de
organiserende club)

6

1500

20

600

3

750

6

1500

100

100

15

150 per organisatie

30
3
2
5
5
1
2
15

90
90
200
100
100
1000
2000
450

3

2500

6

5000

15
10
20
10

750
500
300
100

per organisatie
per jeugdlid
per jeugdlid
per organisatie
per organisatie
per deelname, per jeugdlid
per deelname, per nieuw jeugdlid
per dag
per jeugdlid, per dag (al dan niet lid
van de organiserende club)
per jeugdlid nieuw aangesloten in
2017, per dag (al dan niet lid van de
organiserende club)
per sporttechnische helper, per dag
andere helper (vb. kookouders)
per organisatie
per organisatie
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Acties/criteria
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III. OPLEIDING/BIJSCHOLING**
AANTAL LESGEVERS

JEUGDSPORTBELEID

28 Aantal actieve niet-gediplomeerden binnen de club
29 Aantal actieve initiators binnen de club
30 Aantal actieve trainers B binnen de club
31
32

5
30
50

onb. per lesgever
onb. per gediplomeerde
onb. per gediplomeerde

Jeugdsportcoördinator binnen de club

200

200

De club beschikt over een jaaractieplan voor de jeugd

200

DEELNAME OPLEIDING/BIJSCHOLING

OPLEIDING GEVEN
IV. OPVOLGING PROJECT
VERGADERINGEN

afgevaardigde van de jeugd in het
bestuur van de club
overzicht van acties, plan goedgekeurd
200
door het clubbestuur

33 Deelname kaderopleiding (aspirant-initiator, initiator, trainer B)
34 Deelname bijscholing voor initiators en trainers B
35 Deelname bijscholing georganiseerd door VVO

30
15
15

onb. per deelnemer
onb. per deelnemer
onb. per deelnemer

36 Een opleiding geven aan lesgevers, leerkrachten

30

onb. per opleiding

5

onb. per persoon, per vergadering

37

Aanwezigheid op de vergaderingen Jeugdsport/ Jeugdsportproject

Belangrijke nota bij de puntenberekening!
* Voor het merendeel van de acties is er een max. aantal punten dat behaald kan worden. Voor sommige is het onbeperkt (onb.).
** De punten van de acties/criteria uit de afdelingen "II. Verhogen kwaliteit jeugdaanbod" en "III. Opleiding/Bijscholing" worden vermenigvuldigd met
factor 1,5. Indien de acties uit de afdeling "I. Promotie/nieuwe jeugdleden" en "II. Verhogen kwaliteit jeugdaanbod" gebeuren door een gediplomeerde (min.
initiator) lesgever/begeleider worden de punten vermenigvuldigd met factor 2.
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