BIJLAGE 1

Reglement Jeugdsportproject VVO 2017-2020
“Jeugdoriëntatielopen in juiste koers – Jeugd-OL-IJK”
Wie kan deelnemen?
Alle clubs die aangesloten zijn bij de federatie kunnen deelnemen aan het project.
Van de clubs wordt verwacht dat zij iemand aanduiden die het aanspreekpunt is binnen hun
club voor het Jeugdsportproject en dat deze persoon aanwezig is op de projectvergaderingen.
Hoe kan je inschrijven?
Clubs die interesse hebben om deel te nemen aan het project, bezorgen vóór 31 december
van 2016 het ingevulde en ondertekende deelnemingsformulier.
Wijze waarop de subsidies zullen verdeeld worden onder de clubs
De clubs kunnen punten verdienen door enerzijds te voldoen aan een aantal criteria en
anderzijds door het uitvoeren van een aantal acties. Op het einde van het jaar wordt een
bepaald bedrag toegekend o.b.v. het aantal punten die een club behaald heeft in verhouding
met het totaal aantal punten over alle clubs.
Het toegekende bedrag moet integraal geïnvesteerd worden in kosten voor de jeugdwerking.
Enkel kosten vermeld in de lijst van bestedingsmogelijkheden komen in aanmerking (zie
verder).
Om het subsidiebedrag te kunnen ontvangen, dient de club vóór 15 december van het
werkjaar de originele bewijsstukken in. Na goedkeuring van het afrekeningsdossier door Sport
Vlaanderen zal het subsidiebedrag in het begin van het jaar nadien aan de deelnemende clubs
uitbetaald worden.
Acties en criteria
De verschillende acties en criteria worden onderverdeeld in enerzijds promotie/nieuwe
jeugdleden (=kwantiteit) en anderzijds de kwaliteit van het jeugdaanbod met de daarbij
horende opleidingen.
 Kwantiteit:
- verhogen door het geven van initiaties, lessenreeksen, promotiedagen
- het aantal acties en het aantal nieuwe jeugdleden wordt gescoord
- extra oog voor kinderen met een beperking
 Kwaliteit:
- trainingen, extra initiatieven op wedstrijden, stages
- grote rol van het kleurensysteem obv het technisch niveau en het afleggen van testen
- aantal gediplomeerden, deelname aan opleidingen en bijscholingen
- jeugdbeleid, jeugdsportcoördinator
- vergaderingen
Een gedetailleerd overzicht van de acties en criteria en de punten die hiermee gescoord
kunnen worden wordt gegeven in bijlage 4.

Beleidsfocus Jeugdsport subsidie-aanvraag VVO 2017-2020

BIJLAGE 1
Wijze van monitoring en controle
Per club wordt een opvolgtabel opgemaakt van de verschillende acties en criteria. Elke club
vult deze tabel maandelijks in en bezorgt hiervan de nodige en originele bewijzen. Welk bewijs
per actie of criterium verwacht wordt, staat vermeld in de opvolgtabel. VVO en de
desbetreffende club hebben steeds toegang tot de opvolgtabel (online). VVO controleert de
opvolgtabel van de deelnemende clubs en houdt deze gegevens bij in een overzichtstabel.
Bestedingsmogelijkheden
 Verplaatsingsonkosten voor activiteiten in het kader van dit project:
- tekenen van oriëntatieloopkaarten
- hertekenen en/of herverkennen van kaarten
- trainingen en initiaties door de begeleiders/lesgevers
- stages door begeleiders/lesgevers
- vergaderingen
- opleidingen en bijscholingen
De verplaatsingsonkosten worden voor maximum het officiële tarief vergoed (€ 0,34/km).


Deelnameprijs van jongeren aan:
- (nationale) wedstrijden
- stages



Deelnameprijs van jeugdsportbegeleiders/jeugdlesgevers aan:
- opleidingen en bijscholingen



Aankoop van:
- NGI-files (voor de ontwikkeling van kaarten)
- Specifieke oriëntatiesoftware (OCAD, QGis,…)
- jeugdsportmateriaal
- prijzen kinder-O
- prijzen voor de jeugd voor Nationale wedstrijden



Drukwerk:
- oriëntatieloopkaarten (gebruikt om de acties uit te voeren)
- promotiefolders



Logement begeleiders stages (deze onkosten zijn beperkt tot max. 10% van de subsidie)

Opgelet: de vrijwilligersvergoeding komt niet in aanmerking!!
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