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1. Project 
 

Het Jeugdsportfonds van de Vlaamse Roeiliga vzw is een project georganiseerd door de Vlaamse 
Roeiliga in samenwerking met de Vlaamse Overheid/Sport Vlaanderen om de kwaliteit van de 
jeugdsportwerking en de sportparticipatie van de jeugd binnen de roeiclubs te verhogen.  
De Vlaamse Roeiliga vzw wil zowel clubs ondersteunen die veel jeugdleden en reeds jaren een 
jeugdwerking hebben, als clubs die op gebied van jeugdwerking nog in hun kinderschoenen staan en/of 
niet erg veel jeugdleden hebben. Jeugdsportclubs worden verondersteld jeugd te hebben met 
leeftijden tussen 8 en -19 jarigen (een club met enkel 18 jarigen volstaat niet).  
 

2. Doelstellingen 
 

De Vlaamse Roeiliga vzw wenst volgende doelstellingen te bereiken met dit jeugdsportproject: 

• Het verhogen van de kwaliteit van de jeugdsportwerking in de roeiclubs. 

• Het verhogen van de sportparticipatie van de jeugd. 

• Het verhogen van de recreatieve sportbeoefening binnen de jeugdsportwerking van de 
roeiclubs. 

• Het verhogen van het aantal competitieve en recreatieve activiteiten voor de jeugd. 
 

Naast deze algemene doelstellingen, heeft de Vlaamse Roeiliga vzw volgende specifieke doelstellingen 
voor ogen: 
Strategische doelstelling 1: Tegen 2020 wenst de VRL een stijging van 10% van het totaal aantal punten. 

Operationele doelstelling 1: Tegen 2020 stijgt het totaal aantal behaalde punten binnen de  
categorie jeugdopleiding en begeleiding met 10%. 
Operationele doelstelling 2: Tegen 2020 stijgt het totaal aantal behaalde punten binnen de 
categorie clubbestuur en jeugdwerking met 10%. 
Operationele doelstelling 3: Tegen 2020 stijgt het totaal aantal behaalde punten binnen de 
categorie promotie van het jeugdroeiclub met 10%. 

 
 

3. Deelnamevoorwaarden 
 

• De club is effectief lid van de VRL vzw 

• De club werkt met het digitaal systeem I-row voor competitie- en ledenbeheer 

• De club heeft alle financiële verplichten ten opzichte van de VRL voldaan 

• De club verklaart zich akkoord met het clubreglement jeugdsportfonds 

• De club dient jaarlijks een subsidieaanvraag en – rapportering in volgens het vooropgestelde 
sjabloon 

• Op de homepage van de clubwebsite is het VRL logo duidelijk terug te vinden met een link naar 
www.vlaamse-roeiliga.be 

• De club heeft minimum 10 jeugdleden jonger dan 19 jaar (referentiedatum 31/12/2019) 

• De club heeft de Panathlon verklaring voor ethiek in de jeugdport ondertekend 

• De club plaats zijn wekelijkse trainingen en hun jeugdtrainers op de website 

• De club heeft minimum 1 actieve gediplomeerde trainer (min. Initiator, bac. of master LO) 
 
De jeugdsportclub is verplicht aan bovenstaande deelnamevoorwaarden te voldoen. Wanneer de 
deelnamevoorwaarden voldaan zijn, ontvangt de jeugdsportclub een basistoelage van 100 euro*. 
*dit bedrag kan wijzigen in functie van de toegekende subsidies van Sport Vlaanderen. 

http://www.vlaamse-roeiliga.be/
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4. Werkwijze 
 

• 32 optionele criteria: de club kiest zelf welke van deze criteria ze willen invullen. In totaal 
worden minstens 15 optionele criteria behaald. 

 
✓ Extra subsidies kunnen bekomen worden volgens de verdeelsleutel indien de club 

aan 15 optionele criteria voldoet.  
 

De punten die kunnen verdiend worden voor de verschillende optionele criteria staan vermeld bij 
deze criteria (zie bijlage 1). 
Opgepast: een activiteit kan slechts voor 1 criterium gebruikt worden.  

 
Bewijsstukken allerhande (foto’s, mails, verslagen,…) worden tijdens het werkingsjaar bijgehouden 
om de te behalen criteria te staven. 

 

5. Timing 
 

De Vlaamse Roeiliga informeert tegen begin maart 2020 de clubs over de subsidies voor jeugdsport en 
brengt hen op de hoogte van het, al dan niet aangepaste, subsidiereglement. De clubs die willen 
deelnemen, dienen een dossier op te maken tegen 20/03/2020 volgens het sjabloon ‘aanvraag subsidie 
jeugdsport’ van de Vlaamse Roeiliga. 
Na goedkeuring/afkeuring van het dossier door de Vlaamse Roeiliga (tegen 30/03/2020) kunnen clubs 
werken aan de geplande doelstellingen en activiteiten. De club kan facturen indienen voor uitgaven gedaan 
tijdens de periode 01/01/2020 - 13/11/2020.  
 
De deelnemende clubs moeten tegen 10/10/2020 een dossier indienen bij de Vlaamse Roeiliga met een 
overzicht van de bewijsstukken (documenten, foto’s,…) per criterium.  
 
VRL laat het subsidiebedrag en de verdiende punten aan de clubs weten. De clubs mogen facturen indienen 
volgens het doorgegeven subsidiebedrag. De Vlaamse Roeiliga controleert de facturen en bewijsstukken 
(alle facturen moeten op het secretariaat van de VRL aanwezig zijn tegen 13/11/2020). Na goedkeuring 
betalen we het subsidiebedrag uit voor 31/12/2020. Tijdens de VRL Roei Awards worden de labels van 
‘jeugdvriendelijke roeiclub’ aan de clubs uitgereikt.  

 

6. Opvolging en controle 
 

De Vlaamse Roeiliga zal de deelnemende clubs bijstaan en begeleiden waar nodig. 
De medewerkers van de VRL volgen verder de naleving van het subsidiereglement op. Zij zullen, eventueel 
aan de hand van een bezoek aan de club, nagaan of het subsidiereglement wordt nageleefd en de 
bewijsstukken ingediend door de clubs voldoende zijn.   
De facturen moeten overeenkomen met uitgaven die als bestedingsmogelijkheden door Sport Vlaanderen 
zijn vooropgesteld.   
De medewerkers brengen over hun bevindingen verslag uit aan de Raad van Bestuur en stellen een 
verdeling van het subsidiebedrag voor.  
  
De Raad van bestuur legt de definitieve verdeling vast. 
 
 
 
 

Met opmerkingen [LD1]: Corona: totaal worden 
minstens 10 optionele criteria behaald – afhankelijk van de 
situatie  (lees duur coronaperiode) kan dit aantal nog naar 
beneden gehaald worden. 

Met opmerkingen [LD2]: Corona: 10 optionele criteria – 
afhankelijk van de situatie  (lees duur coronaperiode) kan dit 
aantal nog naar beneden gehaald worden. 
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7. Verdeling en bestedingsmogelijkheden van de financiële middelen 
 

De clubs die voldoen aan de deelnamevoorwaarden krijgen op het einde van het werkingsjaar hun 
basistoelage al dan niet aangevuld met het bedrag van de optionele criteria. 
Op het einde van het jaar wordt bekeken hoeveel punten de club over alle criteria in het totaal behaald 
heeft. Het jeugdsportfonds wordt gedeeld door het totale aantal punten dat alle clubs samen verdiend 
hebben. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal punten dat de club verdiend heeft. De clubs 
kunnen deze subsidies voor allerhande zaken inzake jeugdsport aanwenden.  
 

De club is verplicht de toelage te besteden volgens de bestedingsverplichting (zie bijlage 2). Clubs 
mogen de subsidies enkel en alleen gebruiken om zaken te financieren die op de vooropgestelde lijst staan. 
Wat niet op de lijst staat, komt niet in aanmerking voor subsidies. De uitgaven van de club moeten minimaal 
gelijk zijn aan de toegekende subsidies. De club moet alle kosten kunnen bewijzen met kastickets of 
facturen. Opgelet, het gaat hier duidelijk over de jeugd op clubniveau en niet over het nationaal team!  
Aankopen van roei specifiek materiaal mogen afgeschreven worden op 4 jaar.  
 

8. Labels 
 

Een club die voldoet aan de deelnamevoorwaarden en de 15 optionele criteria ontvangt het label 
Jeugdvriendelijke roeiclub 2020 
 

9. Bijlagen 
 

1. Optionele criteria 
2. Bestedingsmogelijkheden 

 
Bij vragen kan u steeds contact opnemen met het secretariaat van de Vlaamse Roeiliga: 
 
Vlaamse Roeiliga vzw 
Zuiderlaan 13 
9000 Gent 
Tel: 09/243 12 50 
Fax: 09/243 12 59 
E-mail: info@vlaamse-roeiliga.be 
Website: www.vlaamse-roeiliga.be   

mailto:info@vlaamse-roeiliga.be
http://www.vlaamse-roeiliga.be/
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9.1. Bijlage 1: optionele criteria 
 

Optionele criteria 
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Jeugdopleiding en begeleiding 
1 De club beschikt over actieve gediplomeerde jeugdtrainers 

(VTS diploma, bachelor/master L.O.)  die op wekelijkse basis 
min. 2u (recreatief of competitief) training geven aan jeugd -
19j 
(het gaat hier over een clubtraining, niet over een training 
van het nationaal team!): 

✓ Per Initiator roeien/Bac LO 
✓ Per Trainer B roeien/Master LO  
✓ Per Trainer A roeien 

 
 
 
 
 
25 
25 
25 

 
 
 
 
 
- 
- 
- 

doorgeven 

2 Aantal punten per jeugdtrainer die deelneemt aan een VTS 
trainerscursus en hiervoor slaagt. 

35 - VRL 

3 Aantal punten per actieve gediplomeerde jeugdtrainer die 
deelneemt aan een sporttechnische bijscholing 
(georganiseerd door de VRL of een andere instantie) 

15 - VRL of kopie deelname 
attest 

4 Club organiseert zelf 1 sporttechnische (jeugdgerichte) 
bijscholing voor de jeugdcoaches in de club (en van andere 
clubs) die aan volgende voorwaarden voldoet: 
- De bijscholing duurt minstens 2 uur 
- De spreker is gekwalificeerd (diploma en/of ervaring) 
- De bijscholing is toegankelijk voor alle mogelijke 
geïnteresseerden en wordt mee gepromoot door de Vlaamse 
Roeiliga. 

35 - doorgeven 

5 De club maakt consequent gebruik van het VRL roeibrevet bij 
het opleiden van alle nieuwelingen. 

20 - Foto - namenlijst 

6 De club organiseert een competitiestage voor aangesloten 
jeugdroeiers.  
- stage duurt min. 3 dagen 
- stage mag plaatsvinden in binnenland of buitenland  
- stage staat onder leiding van minstens 1 gediplomeerde 
trainer 
- gerichte techniektraining (filmen + bespreking) 
- gerichte roeitraining (tss 16-20 km) 
- aandacht voor alternatieve trainingen (krachttraining, core 
stability,…) 

15 - Kopie uitnodiging -  
deelnemerslijst  

7 De club organiseert een recreatieve stage voor aangesloten 
jeugdroeiers. 
- stage duurt min. 3 dagen 
- stage mag plaatsvinden in binnenland of buitenland  
- stage staat onder leiding van minstens 1 gediplomeerde 
trainer 
- de stage bevat roeitrainingen waarin het spel- fun element 
vooraan staan. 

15 - Kopie uitnodiging -  
deelnemerslijst 

Met opmerkingen [LD3]: Hier moeten we ook nog 
afwachten hoe deze cursus zal evolueren – deelname in 
plaats van slagen zal punten kunnen opleveren – dit 
afhankelijk van de verder zetting van de VTS cursussen.  
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- alternatieve training (mountainbike, hindernisparcours, 
zwemmen, balsport…) voorzien. 

8 De club trekt externen (judoclub, atletiekclub, kiné, 
leerkrachten LO,…) aan om alternatieve trainingen te 
begeleiden 

20  bewijsstuk 

9 De club organiseert een loopcross, jeugdduatlon en/of 
triathlon voor Vlaamse jeugdcompetitieroeiers (A-lic). 
Punten per organisatie 

15 45 Kalender KBR 

10 Deelname met de club aan 5 van de 7 competities uit het 
allround criterium 

15 -  

11 De club organiseert een interclubwedstrijd voor Vlaamse 
jeugdroeiers en voldoet aan volgende criteria: 

- De interclub overkoepelt jeugdroeiers van minstens 
2 clubs 

- De wedstrijd gaat over een afstand van 250m 

20 - Uitnodiging – 
deelnemerslijst – tijden 

12  De club organiseert een jeugdtoertocht die openstaat voor 
jeugdroeiers uit andere clubs.  
Deze toertocht bestaat uit: 
-een roeitocht met beperkter aantal km’s  
-alternatieve activiteit 

 
20 

 
- 

Uitnodiging - 
deelnemerslijst 

13 De club organiseert nevenactiviteiten buiten de wekelijkse 
trainingen voor de jeugdroeiers (per initiatief = 5 ptn) 
Nevenactiviteiten: activiteiten die geen roeien omvatten en 
georganiseerd worden ter bevordering van sociaal contact 
onder de jeugdleden en de clubsfeer: schaatsen, fuif, 
bowling, center parks,… 

 
5 

 
30 

 
Data doorgeven – 
inhoud - 
deelnemerslijst 
 

14 De club vaardigt een jeugdlid (+15 tot 18 jarige) af die de jury 
assisteert op een regatta, jeugdduathlon en/of triathlon. Dit 
kunnen diverse taken zijn bv. boten oplijnen, tijd opnemen, 
aankomstvolgorde noteren, … 

 
15 

 
35 

Data doorgeven – 
naam jeugdlid - 
juryrapport 

15 De club neemt deel met min. 3 jeugdroeiers (11 tot 14 jaar) 
aan het talentdetectietraject van de Vlaamse Roeiliga. 

20 - VRL 

Clubstructuur van de jeugdwerking 

16 Club beschikt over een jeugdsportverantwoordelijke/ 
jeugdsportcoördinator die aan volgende voorwaarden 
voldoet: 
-  Op de website van de club staat de naam van deze persoon 
vermeld als jeugdverantwoordelijke, samen met de 
contactgegevens (o.a. e-mailadres en telefoonnummer)  
- Organiseert minstens 4x per jaar een vergadering met alle 
jeugdtrainers. 
- Rapporteert aan de Raad van Bestuur over de jeugdwerking 
en de coachmeetings.  
- Zetelt in de jeugdsportcommissie van de Vlaamse Roeiliga 
én: 
- Heeft een VTS diploma/attest (aspirant/initiator/trainer 
B/trainer A/ jeugdsportcoördinator) of 
- Heeft een diploma bachelor / master L.O. of 
- Volgt de Vlaamse Trainersschool opleiding voor 
“jeugdsportcoördinator” 

15 - Verslag van de 
coachmeetings + 
verslagen van de 
rapportering aan het 
bestuur + mailings / 
brieven naar de ouders 
en kopie van het 
diploma van de 
jeugdsportcoördinator 
+ bovenstaande   

17 
 

In het begin van het seizoen wordt er een infoavond 
georganiseerd voor de roeiers  
en hun ouders waarop de jeugdwerking wordt voorgesteld en 
waar o.a. onderstaande praktische info wordt gegeven: 

30 - Datum uur van het info 
moment – ppt – foto’s  

Met opmerkingen [LD4]: De club had een organisatie 
gepland – stond op de nationale kalender 

Met opmerkingen [LD5]: Dit zal moeten aangepast 
worden volgens het aantal competities die doorgingen. 

Met opmerkingen [LD6]: Het roeikompas werd afgelast – 
afhankelijk of dit al dan niet later zal doorgaan, moet dit 
criterium aangepast worden.  
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- Informatie m.b.t. de kledij (verplichtingen, kostprijs,…) 
- Informatie m.b.t. de trainingen (trainingsuren, welke kledij 
meebrengen) 
- Allerhande praktische informatie over de club (vb. m.b.t. de 
kastjes)  
- Bespreken van het jaarprogramma, wedstrijdverloop  
- Bespreken van het transport naar regatta’s (vragen aan de 
ouders wie er wil meehelpen)  
- Informatie over een gezonde levensstijl, gezonde voeding,… 
- Opvragen van contactgegevens ouders + laten invullen van 
(medische) fiches roeiers 
- opvragen van rijksregisternummers van de roeiers 

18 De club legt een door de VRL goedgekeurd 
jeugdsportbeleidsplan voor. 
Dit beleidsplan omvat een bevraging, SWOT-analyse, 
strategische en operationele doelstellingen met daaraan een 
actieplan gekoppeld 

40 - Jeugdsportbeleidsplan 

19 De club rapporteert jaarlijks over hun acties, het behalen van 
hun operationele doelstellingen en eventuele aanpassingen 
aan hun beleidsplan 

40 - rapportering 

20 De club voorziet in kwaliteitsbewaking d.m.v bv. bevraging 
van doelgroepen enz.  

25   

Promotie  van de jeugdroeiclub 

21 De club beschikt over een aantrekkelijk promotiefilmpje met 
een maximale lengte van 4 minuten. Zorg ervoor dat het logo 
van de club en de VRL in het filmpje voorkomt.  Plaats het 
filmpje op eigen website en sociale media.  

15 40 filmpje 

22 De club beschikt over een jeugdige up-to date website. 15 30  

23 De club beschikt over een levendige facebookpagina. 15 30  

24 Club organiseert zelf jaarlijks minimum 2 verschillende 
actieve promotionele evenementen voor niet-leden op het 
water (bv. schoolsportdag / opendeurdag waarop gratis 
initiatie wordt gegeven / …) 

15 - data van de 
evenementen 

25 De club organiseert minstens 1x per jaar in een 
vakantieperiode een roeikamp voor beginnende en/of 
nieuwe jeugdroeiers in eigen club. Dit voldoet aan volgende 
voorwaarden: 
- sportkamp staat onder leiding van een VTS trainer 
- 3 maand voor aanvang is er een infoformulier aanwezig   
- duurt minimaal 5 dagen  
- staat open voor minimum 10 deelnemers 
- gebruik maken van het VRL roeibrevet 

15 - Datum sportkamp – 
deelnemerslijst 

26 Club stapt mee in minimum 2 sport promotionele 
organisaties van externen (provincies, gemeentelijke 
sportdiensten,…) (vb. sportsnoepdagen, sportmarkten,…) 

15 - Datum evenementen 

27 
 

Club organiseert minstens 2 initiatiereeksen van minstens 3 
contactmomenten van minstens 1.5u voor jeugdroeiers  
(per initiatiereeks 10 punten extra) 

10 50 data 

28 De club nodigt een school uit op een gratis initiatiemoment 
in de club tijdens de les LO of op een schoolsportdag 
(speciaal georganiseerd voor deze leerlingen). De club volgt 
in het bijzonder de geïnteresseerde en getalenteerde 
leerlingen op en motiveert hen om een training te volgen. 
(Per school 10 extra punten)(lln aantallen doorgeven) 

10 50 Data – afspraken - … 

Met opmerkingen [LD7]: Aanpassen naar minimum 1 
actieve promotionele activiteit  

Met opmerkingen [LD8]: Aanpassen naar minimum 1 
externe sport promotionele activiteit 

Met opmerkingen [LD9]: Aanpassen naar minstens 1 
initiatiereeks 
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Varia 
29 De club biedt specifieke initiatieven aan om G-jeugdsporters 

te laten roeien.   
25   

30 De club heeft initiatieven in functie van democratisering voor 
jeugdleden (vb; lager lidgeld, kortingen, gezinsabonnement, 
activiteiten om de jeugdkas te spijzen…) (5pntn per initiatief) 

5 30  

31 Open criterium op basis van voorgesteld clubinitiatief om de 
kwaliteit van de jeugdwerking te verbeteren met 
beoordelingscijfer na voorstelling door de VRL 

10 50  

32 De club zet een actie op in functie van Ethisch Verantwoord 
Sporten (API, …) 

20 -  
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9.2 Bestedingsmogelijkheden 
 
Elke categorie: maximum 35% van het totale subsidiebedrag!! 
 
• De aankoop of de jaarlijkse afschrijving* van roeispecifiek materiaal voor de jeugdroeiers  

o initiatieboten 
o competitieboten 
o G-boten 
o riemen 
o ergometers 
o het onderhoud hiervan 

• De aankoop van algemeen sportmateriaal 
o ballen, springtouwen, matten  

• De aankoop van didactisch materiaal 
o Camera 
o Fototoestel 
o Lesbord,  -stiften 

• De verplaatsingsonkosten van JEUGDtrainers (in het kader van jeugdtrainingen, roeikampen, 
wedstrijden, bijscholingen, sportkaderopleidingen). Moet ingevuld zijn volgens het onkostenformulier 
van Sport Vlaanderen.  

• De loonkosten voor: 
o jeugdtrainers (GEEN vrijwilligersvergoedingen, een officiële vergoeding via Sportwerk 

Vlaanderen of facturatie door zelfstandigen is wel toegelaten)  
o spreker bijscholing (een officiële vergoeding) 

• kosten gemaakt binnen het statuut verenigingswerk 

• De huur van (sport)accommodatie (bv. huur sportzaal, huur watersportbaan, huur zaal voor 
organisatie van een bijscholing, accommodatiekosten jeugd van de club op buitenlandse stage …) 

• Deelnamekosten van jeugdtrainers aan: 
o bijscholingen 
o sportkaderopleidingen  

• Promotiemateriaal  
o drukwerk flyers en promotiebrochure 
o gadgets in het kader van sport promotionele activiteiten 

• Verzekering  
o jeugdboten 

 

 
*voorleggen van afschrijvingstabel – max op 4 jaar afschrijven 


