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Reglement Jeugdsportfonds 2020 Wind en Watersport Vlaanderen 
 
1. Inleiding 
 
Wind en Watersport Vlaanderen wil blijvend, extra aandacht besteden aan de jeugdsport. Samen 
met de Vlaamse Overheid /  Sport.Vlaanderen wordt een jeugdsportfonds opgericht dat ten goede 
komt aan de aangesloten clubs die initiatieven ondernemen om de jeugdwerking binnen hun club 
kwalitatief te verbeteren en op het vlak van participatie te verhogen. 
 
 
2. Doelstelling 
 
Met het jeugdsportfonds wenst Wind en Watersport Vlaanderen de kwaliteit van de 
jeugdsportwerking in de bij haar aangesloten sportclubs te verhogen, met bijzondere aandacht 
voor de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd. 
 
 
3. Jeugdsportfonds 
 
Het jeugdsportfonds komt tot stand dankzij de steun (=subsidiebedrag) van de Vlaamse Overheid  / 
Sport.Vlaanderen.  Bovenop dit subsidiebedrag dient Wind en Watersport Vlaanderen 25% van het 
toegekende subsidiebedrag van Sport.Vlaanderen via eigen middelen extra in het jeugdsportfonds 
te investeren. 
De verdeling van het jeugdsportfonds gebeurt als volgt : 

- 88%  komt ten goede van de clubs en wordt verdeeld zoals beschreven in het reglement. 

- 12% kan door Wind en Watersport Vlaanderen gebruikt worden voor de overhead kosten 
nodig om het project te doen slagen. 

 
Bij de verdeling van de middelen ten voordele van de clubs mag maximum 60% naar de 
trainingsclubs gaan en moet minimaal 40% naar de scholingsclubs gaan.  
 
 
4. Algemene definities  
 
Jeugdsport :  
sportbeoefening voor en door jongeren tot en met 18 jaar 
 
Erkende WWSV club :  
de club heeft een vzw-structuur, sluit al haar individuele sportbeoefenaars aan bij  Wind en 
Watersport Vlaanderen (conform het huishoudelijk reglement), en haar aanvraag tot aansluiting 
werd door de algemene vergadering van Wind en Watersport Vlaanderen goedgekeurd. 
 
Erkende basis van een WWSV club :  
dit is een afdeling van een erkende WWSV-club met aparte geografische ligging, aparte sportieve 
werking met eigen sporttechnische begeleiders en met eigen sporttechnisch materiaal. 
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5. Een jeugdsportproject indienen 
 
Elke erkende WWSV-club/basis kan een jeugdproject indienen vanaf 15 maart via het online 
aanvraagsysteem. Indien een club in 2020 een scholings- en/of trainingslabel wenst te behalen, kan 
de club dit doorgeven tot 15 mei. Dit kan door zich te registreren op onze website : 
https://www.wwsv.be/nl/kwaliteitslabels. Na deze registratie ontvangt u een mail met een 
persoonlijke link die u nadien kan gebruiken voor het indienen van het dossier met de verplichte en 
optionele voorwaarden. De verplichte voorwaarden moeten doorgegeven worden voor 15 juni. De 
optionele voorwaarden mogen later worden aangevuld, maar moeten voor 15 oktober officieel 
ingediend zijn. Zowel de verplichte als de optionele voorwaarden dient u in via de persoonlijke link. 
De financiële bewijsstukken worden voor 8 november bezorgd aan ellen@wwsv.be waarmee het 
project definitief afgesloten wordt. Vervolgens berekent de federatie de verdeling van de subsidies.  
 
Overzicht deadlines 
 

15/05/2020 Registratie/aanmelden voor het behalen van een kwaliteitslabel via 
https://www.wwsv.be/nl/kwaliteitslabels 

15/06/2020 De verplichte voorwaarden doorgeven via persoonlijke link 

15/10/2020 De optionele voorwaarden doorgeven via persoonlijke link 

08/11/2020 Financiële bewijsstukken aan 
ellen@wwsv.be 

 

 
6. Inhoudelijke omschrijving jeugdsportproject 
 
6.1 De projectvisie 

- Aan de hand van onze kwaliteitslabels wil Wind en Watersport Vlaanderen de kwaliteit van en 
het aantal jeugd scholingsclubs en jeugdtrainingsclubs verhogen. 

- Het aantal niet-aangesloten jeugdleden en aangesloten jeugdleden in onze scholingsclubs dat 
wordt bereikt verhogen via een betere begeleiding op het vlak van coaching en materiaal. 

- Het aantal jeugdtrainingsgroepen in onze trainingsclubs verhogen via een betere begeleiding op 
vlak van coaching, sportief programma en materiaal. 

- Als ook meer clubs met geen of weinig jeugdwerking overtuigen om aan het project deel te 
nemen en een jeugdwerking te starten of verder uit te bouwen op hun eigen tempo. 

 
6.2 Het concept 

Om te kunnen spreken van een duurzame jongerenwerking (en dus te genieten van een financiële 
toelage vanuit het jeugdsportfonds) moet aan een aantal verplichte voorwaarden voldaan worden. 
Voldoet de club/basis aan de verplichte voorwaarden van het label “erkende jeugd zeil/surfschool” 
dan heeft ze recht op een basistoelage van 150€. Voldoet de club/basis aan de verplichte 
voorwaarden van het label “erkende jeugd trainingsclub” dan heeft ze recht op een basistoelage van 
300€. 
Via het behalen van de optionele voorwaarden per label kan de club/basis extra gesubsidieerd 
worden aan de hand een puntenstelsel. 

https://www.wwsv.be/nl/kwaliteitslabels
mailto:ellen@wwsv.be
https://www.wwsv.be/nl/kwaliteitslabels
mailto:ellen@wwsv.be
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De verplichte voorwaarden om een label te behalen met de bijhorende basissubsidie, zijn doorheen 
de afgelopen jaren aangepast, zodat meer WWSV-clubs in aanmerking komen en zich aangesproken 
voelen om een jeugdsportproject in te dienen, dat voldoet aan de verplichte basisvoorwaarden. Zij 
kunnen dan de daarop volgende jaren hun jeugdwerking verder verbeteren, via de optionele 
voorwaarden. 
De clubs kunnen volgens de optionele voorwaarden hun jeugdwerking verder kwalitatief en 
kwantitatief uitbouwen en hiervoor extra beloond worden. 
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Wat betreft het puntenstelsel dat gekoppeld is aan de optionele voorwaarden : 

- elke optionele voorwaarde krijgt één of meerdere punten toegekend 

- de behaalde punten van alle goedgekeurde jeugdsportprojecten worden samengeteld 

- waarde van 1 punt= 
totale subsidiebedrag - 15%overheadkosten - totale bedrag basistoelagen 

totaal aantal behaalde punten 

- per project wordt het bedrag dat overeenstemt met 1 punt vermenigvuldigd met het aantal 
behaalde punten 
 
 

6.3 Label erkende jeugd zeil/surf school 
 
Verplichte voorwaarden voor een erkende jeugd zeil/surf school : 
 

1. De club/basis zorgt ervoor dat minstens  40% van de monitoren, die scholing voor de jeugd 
verzorgen, gekwalificeerd zijn. 
2. De club/basis maakt gebruik van WWSV handleidingen en internationaal zeilpaspoort tijdens de 
scholing voor de jeugd. 
3. De club/basis voorziet een scholingsaanbod voor de jeugd van minimum 20 dagen (vb. 4 x 5 dagen). 
4. De club/basis verzekert al zijn jeugd die scholing volgt (niet-leden) voor tijdelijke risico’s via WWSV. 
5.  De club ondertekent de Panathlon – verklaring 
6. Elke club/basis heeft op zijn website een link naar de WWSV FO Jeugd pagina op de WWSV website. 
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Optionele voorwaarden voor een erkende jeugd zeil/surfschool :  

 
 
Gele kleur : wijzigingen tov. reglement jeugdsportfonds 2019. 
 
 
Definities mbt. label erkende jeugd zeil/surfschool 
 
Opleiding monitoren:  
Een VTS cursus zeilen/surfen (aspirant initiator, initiator, instructeur B, trainer B). 
! let wel op: aspirant initiator komt niet in aanmerking voor een gediplomeerde lesgever 
Een ISA/WWSV SUP instructor opleiding wordt georganiseerd door WWSV &ISA, voor een flat 
water SUP instructor. De monitoren die deze opleiding volgen worden binnen dit project erkend als 
gediplomeerde lesgevers. 
 
Opleiding jeugdverantwoordelijke: 
Dit is een opleiding die de jeugdverantwoordelijke volgt tijdens het jaar en die opleiding komt de 
jeugdverantwoordelijke en jeugdleden ten goede. Een aantal voorbeelden: opleidingen bij de 
gemeente, office opleidingen, bijscholingen VTS, EHBO, WWSV bijscholingen.. 
 
Monitor :  

OPTIONELE VOORWAARDEN ERKENDE JEUGD TRAININGSCLUB 2020

TE BEHALEN PUNTEN KWALITATIEVE VOORWAARDEN

De club/basis voorziet een trainingsprogramma 

2  30 x 3 uren training 

3 35 x 3 uren training

4 40 x 3 uren training

De club/basis werkt tijdens het trainingsprogramma met hoger gediplomeerde trainer 

1  instructeur B - IKO

2 trainer B 

3 trainer A 

De club stimuleert de trainers, die lid zijn van de club, om zich verder op te leiden 

1 trainer of meerdere

1 per verschillende trainer die jaarlijks 1 sporttechnische bijscholing volgt

1,5 per verschillende trainer die jaarlijks 2 sporttechnische bijscholingen volgt

2 per verschillende trainer die jaarlijks meer dan 2 sporttechnische bijscholingen volgt

1 trainer of meerdere instructeur B - trainer B zwb, cat, ws, golfsurfen of kitesurfen

2 per verschillende trainer die module 1 volgt

3 per verschillende trainer die module 2A , 3 & 4 voor instructeur B of module 2 A, 3 A+3B & 4 voor trainer B volgt

4 per verschillende trainer die geslaagd is

1 trainer of meerdere  trainer A dicpline zwb, cat, ws

3 per verschillende trainer die module 1 volgt

4 per verschillende trainer die module 2 A, 2B, 3 & 4 voor trainer A volgt

5 per verschillende trainer die geslaagd is

3 De club stelt een API (Aanspreek Persoon Integriteit) aan

TE BEHALEN PUNTEN PARTICIPATIEVERHOGENDE VOORWAARDEN

2 De club heeft een 1 trainingsteam van 7 deelnemers :

3 De club heeft een 1 trainingsteam van 8 deelnemers :

De club heeft meerdere trainingsteams :

5 -      2 teams met minstens 1 team van 8 deelnemers

7,5 -      3 teams met minstens 2 teams van 8 deelnemers

10 -      4 teams met minstens 3 teams van 8 deelnemers

-      dit stramien loopt verder…
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Is lid van een WWSV-club of verzekerd door de club waar hij scholing geeft en verzorgt effectief de 
scholing in de club. 
 
Jeugdverantwoordelijke :  
De contactpersoon voor de jeugd binnen de club, waar hij/zij lid is. Hij/zij vertegenwoordigt de 
jongeren binnen het bestuur van de club. Hij/zij coördineert de jeugdactiviteiten/scholing binnen 
de club. Hij/zij is het hele jaar door het aanspreekpunt van de club voor het ingediende 
jeugdsportproject. Dit zowel voor club  jeugdleden, als club  federatie (WWSV)  
 
Jeugdsportcoördinator:  
Binnen een sportclub of een samenwerkingsverband van sportclubs is de jeugdsportcoördinator 
verantwoordelijk voor de coördinatie van het jeugdsportbeleid. De houder van het Attest 
Instapmodule Jeugdsportcoördinator is minstens in het bezit van het diploma Initiator; de 
Jeugdsportcoördinator is minstens in het bezit van het diploma van Instructeur B of Trainer B. Op 
een gestructureerde en systematische wijze coördineert hij de sporttechnische, beleidsmatige, 
sociaalpedagogische, communicatieve en organisatorische aspecten van de jeugdwerking zodat de 
kwaliteit van de jeugdsport in de sportclub verhoogt. 
 

 
 
De opleiding jeugdsportcoördinator: 
Een master of bachelor L.O. wordt automatisch gelijkgeschakeld met jeugdsportcoördinator. 
Voor 2020 staan geen opleidingen jeugdsportcoördinator gepland bij VTS. 
 
 
Activiteit G-jeugdsporters  
De club kan een activiteit organiseren van één of meerdere dagen die betrekking hebben tot G-
jeugdsporters,  zoals de Ik G zeil / ik G surfsessies. 
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Bijscholing voor monitoren die G-sporters zullen begeleiden 
Jaarlijks worden door WWSV en Sailibility Vlaanderen (G-zeilen) en Recreas (G-windsurfen) één of 
meerdere opleidingsdagen georganiseerd voor monitoren uit de clubs om G-sporters optimaal te 
kunnen begeleiden tijdens hun zeil- of surfactiviteit. 
 
G-sportcommissie 
De G-sportcommissie gaat minimum één keer per jaar door. De club wordt verwacht minimum 1x 
per jaar hierop aanwezig te zijn. De G-sportcommissie omvat zowel G-zeilen als G-surfen. Deze 
commissie kan eventueel onderverdeeld worden in kleinere werkgroepen : G-zeilcommissie of G-
surfcommissie. Dit telt ook mee. 
 
Recreatieve activiteiten voor de jeugd die scholing gevolgd heeft : 
Geplande activiteiten doorheen het jaar, bedoeld voor de kinderen/jongeren die reeds 
jeugdscholing hebben gevolgd. De activiteit is een organisatie van de club zelf. De activiteit wordt 
gegeven door minstens 1 gekwalificeerde lesgever zodoende er voldoende kwaliteit aangeboden 
wordt. 
 
Gekwalificeerd : 
In het bezit zijn van een diploma bachelor of master in de LO, minimum VTS-initiator in de 
betrokken sporttak (of geassimileerd: zie assimilatietabel VTS op Sport .Vlaanderen-website) OF 
student geslaagd voor 2de jaar regent/bachelor LO, kandidaat LO, gegradueerde LO, ISA SUP 
instructor, IKO opleiding. 
 
 
Initiatieven overkoepelend georganiseerd door verschillende watersport federaties: 
  
Watersportdag 
 
In 2015 was de watersportdag zo plezant dat hij twee dagen duurde. In 2017 deinde het 
watersportfeest nog veel verder uit. Tijdens de hele maand mei lieten de watersportclubs je 
kennismaken met een waaier aan waterpret. Meer dan 100 Vlaamse clubs boden op meer dan 60 
watervlakken initiaties aan in een tiental sporten, gratis of aan een spotprijs.  
 
In 2020 word de Watersportdag op dezelfde manier georganiseerd als in 2017. Eind mei zal er een 
apotheose plaats vinden waar alle watersport federaties zullen samenwerken op 1 locatie. 
 
Check vanaf 1 april 2020 het volledige aanbod op www.watersportdag.be en kies waar en wanneer 
je welke watersport zal ontdekken, aan jou de keuze! 
 
 
WWSV-INITIATIEVEN: hieronder worden alle activiteiten uitgelegd. Hieruit blijkt dat elk initiatief 
volgens een opgelegd concept (leidraad) dient uitgevoerd te worden waardoor de kwaliteit 
verzekerd wordt. 
 
 

http://www.watersportdag.be/
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Ik watersport/ Ik SUP en ik G-watersport / Ik strandzeil 
De club organiseert  een kwaliteitsvolle initiatie waarbij minimaal 3 uur per sessie en minstens 1 
sessie per dag voor niet-leden. Per sessie mogen maximaal 8 jongeren deelnemen. Deze niet-leden 
moeten jongeren van maximaal 18 jaar zijn. De club dient verplicht met gediplomeerde lesgevers te 
werken. Niet-leden kunnen deze kwaliteitsvolle initiatie (sessie van 3 uur) volgen aan een 
aantrekkelijke, democratische prijs. Zodoende kan dit drempelverlagend zijn en voor nieuwe extra 
instroom zorgen naar de clubs en naar de scholing van de clubs. WWSV zorgt voor ondersteuning 
via extra promotie voor dit ‘ik zeil / ik surf / ik SUP’ initiatief voor de clubs. Jongeren mogen zich 
slechts éénmalig inschrijven voor een sessie van dezelfde zeil of surfdiscipline. 

Voor G-jeugdsporters is dit hetzelfde concept, alleen zijn de initiaties afgestemd op G-sporters en 
ook uitsluitend voor G-sporters. 

De discipline zeilwagenrijden (=strandzeilen) wordt eveneens mogelijk binnen het  project Ik zeil / ik 
surf. Vanaf 2018 dus ook : ‘Ik watersport ! 

 

Q-cup: 

De deelnemende clubs/basissen organiseren elk een wedstrijddag van het circuit. Voorafgaand 
verzorgen de clubs de promotie door het ophangen van de affiches en het verspreiden van de info 
via flyers, website, emailactie, enz . De clubs worden uitdrukkelijk gevraagd om hun optimistzeilers 
uit de scholing te motiveren tot deelname aan één of meerdere wedstrijddagen. De clubs bezorgen 
aan WWSV indien beschikbaar een wegbeschrijving of plannetje! Het is belangrijk dat de club het 
recreatieve karakter van de Q-Cup promoot en geïnteresseerden informeert dat het circuit open 
staat voor iedere optimistzeiler! De club motiveert z’n zeilers ook voor deelname aan meerdere 
wedstrijddagen en probeert transport te verzorgen naar de Q-Cup evenementen in de buurt.  Alle 
clubs nemen deel aan de finale !!De clubs stellen hun polyethyleen optimisten gratis ter 
beschikking (eventueel aangevuld vanuit de federatie met de boten van de mobiele zeilschool). 

Tijdens de wedstrijddag staan de clubs in voor de opvang van de deelnemers, een duidelijke briefing, 
een vlotte en veilige wedstrijdorganisatie, degelijke rescue en “last but not least” een  toffe 
ambiance. 
 
 
Maand van de sportclub: 
 
Voor de maand van de Sportclub tekenen de clubs zelf in via de gemeente of Sport Vlaanderen en 
stellen ze een maand lang hun club open voor geïnteresseerden. 
 
Europe-Spirou circuit -: 

Een kennismaking met de Europe of Spirou onder begeleiding van een ervaren trainer.  

Gebruik H2O-spel :  

De club/basis gebruikt minimum 1 maal per jaar het H2O-spel. Hierbij begeleidt de clubmonitor het 
spel. De club/basis stelt hierbij het materiaal zoals boten en planken ter beschikking om een klein 
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parcours op het water te kunnen uitvoeren. Heeft de club ondertussen zelf al een eigen 
watersportspel uitgewerkt, dan wordt dit minstens 1 maal per jaar gebruikt 

SUP event 

Het brede publiek laten kennismaken met de nieuwe hype SUPPEN (Sup for life, Peddel door 
Vlaanderen) 

 

Clubinitiatieven: schoolsportdagen  voor de jeugd: 

De club organiseert tijdens het jaar 1 of meerdere schoolsportdagen (jeugdzeil/surfinitiatieven) . 
Op een schoolsportdag  maakt de JEUGD (tem 18 jaar) kennis met de zeil- en of surfsport en 
worden de jongeren of kinderen warm gemaakt voor de sport. 

JEUGD beleidsplan 

De club maakt een jeugdbeleidsplan volgens het voorgestelde stramien van WWSV, het stramien is 
te bekijken op de WWSV- website. 

API (Aanspreekpersoon Integriteit) 

Binnen een sportclub of een samenwerkingsverband van sportclubs is de API verantwoordelijk voor 
de integriteit van de sporter. Deze persoon wordt aangesteld door het bestuur van de club en hij 
staat ook op de contactformulieren. De sporters, leden, lesgevers, passanten kunnen bij hem 
terecht wanneer zij een inbreuk zien of opmerken van de integriteit van en persoon. De API neemt 
een neutrale houding op, maar bekijkt de feiten zeer ernstig. Hiermee zou de kwaliteit van de club 
meer omhoog moeten gaan en zorgt er voor dat iedereen graag aanwezig is tijdens het sporten.  

6.4 Label erkende jeugd trainingsclub 

 
Verplichte voorwaarden voor een erkende jeugd trainingsclub : 
 

1. De club/basis voorziet een trainingsprogramma.  
2. De club/basis heeft minstens 1 trainingsteam in 1 categorie. 
3. De club/basis stelt een sporttechnisch gekwalificeerde trainer aan voor zijn trainingsteam. 
4. De club/basis voorziet begeleiding voor het(de) trainingsteam(s): de trainer begeleidt zijn team 
op minstens drie wedstrijden van de WWSV wedstrijd kalender. 
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Optionele voorwaarden voor een erkende jeugd trainingsclub :  
 

 
 
Ondersteuning beginnende trainingsteams 
De clubs krijgen de mogelijkheid om hun nieuw team en trainer te laten bijstaan door een ervaren 
trainer B. WWSV zal beginnende trainingsteams financieel ondersteunen door de loonkosten van 
de begeleidende trainer voor 5 maal 3u terug te betalen. Zo krijgt de club de mogelijkheid om de 
trainer en hun team te laten begeleiden door een ervaren coach. WWSV kan een lijst aanleveren 
met trainer B’s, maar de club zelf staat in voor het zoeken van de trainer en de afspraken met de 
trainer. 
Wie komt in aanmerking? 
*Elke club die start met een nieuwe trainingsgroep  in een nieuwe discipline( bijv nieuwe 
trainingsclub of trainingsclub die start met training in een nieuwe discipline) 
Een club die een aantal jaar gestopt is met training en de draad terug oppikt komt NIET in 
aanmerking voor de ondersteuning. 
Hoe gebeurt de financiële afrekening? 
De club geeft aan WWSV de trainingsdagen en de trainer door. WWSV maakt een contract voor de 
trainer voor maximaal 5 x 3 u aan de officiële Sport.Vlaanderen barema’s of bij een zelfstandig 
trainer stuurt de trainer ons de factuur voor 5 x 3 u training. De club moet zelf de kosten dragen 
voor de km’s van de trainers of eventueel meer uren begeleiding. 
 

OPTIONELE VOORWAARDEN ERKENDE JEUGD TRAININGSCLUB 2020

TE BEHALEN PUNTEN KWALITATIEVE VOORWAARDEN

De club/basis voorziet een trainingsprogramma 

2  30 x 3 uren training 

3 35 x 3 uren training

4 40 x 3 uren training

De club/basis werkt tijdens het trainingsprogramma met hoger gediplomeerde trainer 

1  instructeur B - IKO

2 trainer B 

3 trainer A 

De club stimuleert de trainers, die lid zijn van de club, om zich verder op te leiden 

1 trainer of meerdere

1 per verschillende trainer die jaarlijks 1 sporttechnische bijscholing volgt

1,5 per verschillende trainer die jaarlijks 2 sporttechnische bijscholingen volgt

2 per verschillende trainer die jaarlijks meer dan 2 sporttechnische bijscholingen volgt

1 trainer of meerdere instructeur B - trainer B zwb, cat, ws, golfsurfen of kitesurfen

2 per verschillende trainer die module 1 volgt

3 per verschillende trainer die module 2A , 3 & 4 voor instructeur B of module 2 A, 3 A+3B & 4 voor trainer B volgt

4 per verschillende trainer die geslaagd is

1 trainer of meerdere  trainer A dicpline zwb, cat, ws

3 per verschillende trainer die module 1 volgt

4 per verschillende trainer die module 2 A, 2B, 3 & 4 voor trainer A volgt

5 per verschillende trainer die geslaagd is

3 De club stelt een API (Aanspreek Persoon Integriteit) aan

TE BEHALEN PUNTEN PARTICIPATIEVERHOGENDE VOORWAARDEN

2 De club heeft een 1 trainingsteam van 7 deelnemers :

3 De club heeft een 1 trainingsteam van 8 deelnemers :

De club heeft meerdere trainingsteams :

5 -      2 teams met minstens 1 team van 8 deelnemers

7,5 -      3 teams met minstens 2 teams van 8 deelnemers

10 -      4 teams met minstens 3 teams van 8 deelnemers

-      dit stramien loopt verder…
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Definities ivm label erkende jeugdtrainingsclub 
 
Trainingsprogramma : 
Voor reeds bestaande trainingsgroepen :  
De club is verplicht om minimaal 25 keer 3u de jeugd te trainen (tem 18 jaar). Er wordt gestreefd 
naar 25 weken jeugdtraining, maar een maximum van 3 trainingen per week wordt toegelaten met 
maximaal 1 x 5 dagen na elkaar voor de zeilers. Ook al wordt er 6 uur training gegeven op 1 dag, 
blijft dit slechts voor 1 training gelden. Windsurfers, kiters, golfsurfers en SUP’ers kunnen 2 keer 5 
dagen na elkaar opnemen in hun trainingsprogramma. De trainingsopbouw moet duidelijk terug te 
vinden zijn in het ingediende programma.  
 
Voor NIEUWE trainingsgroepen (slechts geldig voor 1 jaar): 
De club is verplicht om minimaal 20 keer 3u de jeugd te trainen (tem 18 jaar) voor trainingsteam 
binnen de ZEILdisciplines.  Er wordt gestreefd naar 20 weken jeugdtraining, maar een maximum van 
3 trainingen per week wordt toegelaten met maximaal 1 x 5 dagen na elkaar voor de zeilers. Ook al 
wordt er 6 uur training gegeven op 1 dag, blijft dit slechts voor 1 training gelden.  
 
Voor de club die een jeugd team hebben binnen de discipline windsurfen, kite, golfsurfen en 
SUP’en  en zeilwagenrijden is verplicht om minimaal 18 keer 3u de jeugd te trainen (tem 18 jaar), 
maar een maximum van 3 trainingen per week wordt toegelaten. Windsurfers, kiters, golfsurfers en 
SUP’ers kunnen 2 keer 5 dagen na elkaar opnemen in hun trainingsprogramma. De 
trainingsopbouw moet duidelijk terug te vinden zijn in het ingediende programma. 
 
Trainingsteam :  
Een trainingsteam bestaat uit minstens 5 vaste deelnemers (kunnen max 18 jaar zijn) die trainen in 
hetzelfde boottype. Indien een tekort aan leden in een groep, kunnen volgende boottypes 
toegelaten worden om samen te trainen : éénmansboten (splash, europe, laser radial, laser 
standard, laser 4.7), tweemansboten (420, 470, RS Feva), windsurfen (bic techno, RS:X, Freestyle), 
kitesurfen (Mix programma Racing en Freestyle, open board en kitekeuze), golfsurfen (Grommet 
team, jongens en meisjes, shortboard en longboard), SUP of zeilwagenrijden (strandzeilen). 
Opmerking : elk trainingsteam kan slechts éénmaal per jaar in aanmerking komen voor subsidies. 
 
Categorie trainingsteam :  
Een categorie waar binnen een trainingsteam gevormd kan worden, is: optimist, cadet, 
eenmansboten (splash, europe, laser radial, laser standard, laser 4.7), tweemansboten (420, 470, 
RS Feva), dragoon, multihull, Bic Techno 293, RS:X, FREESTYLE, kitesurfen (Racing, Freestyle/wave), 
golfsurfen (grommets shortboard/longboard), SUP en zeilwagenrijden. 
 
Trainer  : 
De club is verplicht te werken met gediplomeerde trainers (minimum initiator), waarbij één trainer 
per trainingsgroep als verantwoordelijke aangeduid wordt. Indien een club verschillende 
trainingsgroepen heeft, kan één trainer de verschillende groepen trainen op voorwaarde dat de 
trainingen plaatsvinden op verschillende tijdstippen. Voor de kitesurfers geldt een IKO diploma ook 
voor een gediplomeerde trainer. Voor SUP geldt ook de ISA SUP instructor. 
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Gekwalificeerd :   
In het bezit zijn van een diploma bachelor of master in de LO, minimum VTS-initiator in de 
betrokken sporttak (of geassimileerd: zie assimilatietabel VTS op Sport Vlaanderen-website) OF 
student geslaagd voor 2de jaar regent/bachelor LO, kandidaat LO, gegradueerde LO, IKO, ISA SUP 
instructor. 
 
API (Aanspreekpersoon Integriteit) 

Binnen een sportclub of een samenwerkingsverband van sportclubs is de API verantwoordelijk voor 
de integriteit van de sporter. Deze persoon wordt aangesteld door het bestuur van de club en hij 
staat ook op de contactformulieren. De sporters, leden, lesgevers, passanten kunnen bij hem 
terecht wanneer zij een inbreuk zien of opmerken van de integriteit van en persoon. De API neemt 
een neutrale houding op, maar bekijkt de feiten zeer ernstig. Hiermee zou de kwaliteit van de club 
meer omhoog moeten gaan en zorgt er voor dat iedereen graag aanwezig is tijdens het sporten.  

 
6.5 Goedkeuring jeugdsportproject  
 
De wijze van monitoring, controle en goedkeuring door WWSV van het ingediende 
jeugdsportproject door de sportclubs/basissen gebeurt als volgt : 
 
 Controle voorwaarden label ‘erkende jeugd zeil/surfschool’ 

- Bij het indienen van het aanvraagformulier wordt door WWSV gecontroleerd of de 
club/basis aan de verplichte voorwaarden voldoet om de basissubsidie te ontvangen. 

- Er wordt ook gecontroleerd aan welke van de optionele kwalitatieve en participatie 
verhogende voorwaarden werd voldaan en hoeveel punten hierbij behaald worden. 

- 1x per jaar wordt door WWSV steekproefsgewijs (minstens 50% van de 
sportclubs/basissen) een onverwachtse controle op het terrein uitgevoerd. 

 
 Controle voorwaarden label ‘erkende jeugd trainingsclub’ 

- Bij het indienen van het aanvraagformulier wordt door WWSV gecontroleerd of de 
club/basis aan de verplichte voorwaarden voldoet om de basissubsidie te ontvangen. 

- Er wordt ook gecontroleerd aan welke van de optionele kwalitatieve en participatie 
verhogende voorwaarden werd voldaan en hoeveel punten hierbij behaald worden. 

- 1x per jaar wordt door WWSV steekproefsgewijs (minstens 50% van de 
sportclubs/basissen) een onverwachtse controle op het terrein uitgevoerd. 

 

6.6 Bestedingsmogelijkheden van de financiële middelen door de sportclubs 

 
Voldoet de club/basis aan de verplichte voorwaarden van het label erkende jeugd zeil/surfschool dan 
heeft ze recht op een basistoelage van 150 €.  
Voldoet de club/basis aan de verplichte voorwaarden van het label erkende jeugd trainingsclub dan 
heeft ze recht op een basistoelage van 300 €. 
Via het behalen van de optionele voorwaarden per label kan de club/basis extra gesubsidieerd 
worden aan de hand een puntenstelsel. 
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*Op jullie facturen dienen vermeld te staan :  
- jullie clubnaam 
- datum 
- btw nummer 
- factuurnummer 
- ondernemingsnummer 
-dient duidelijk te zijn op de factuur dat het betaalde te maken heeft me jeugdsportactiviteiten.  
- het dienen facturen te zijn en geen bestelbonnen of orderbevestigingen. Indien jullie enkel over 
deze laatste beschikken dan dient er een betalingsbewijs bij te zitten. 
-enkel facturen van het subsidiejaar zelf komen in aanmerking. 
 
 
Bestedingsmogelijkheden: 
 

- Aankopen didactisch verantwoord scholings en/of trainingsmateriaal ten goede van de 
jeugdleden in de club, zoals : 

o Lesbord - stiften 
o Touwen 
o Boeien en ankers ifv. jeugdleden 
o Motorboot 
o Alle toebehoren voor een motorboot (motor, …) 
o Onderhoud motorboot 
o Foto-en videomateriaal 
o Kompas 
o Windmeter 
o Verrekijker 
o Wetwriter 

- Aankopen sportmateriaal dat ten goede komt van de jeugdleden in de club, zoals: 
o Zwemvesten voor jeugdleden 
o Zeilboten / zeilwagens voor jeugdleden 
o Tuigage van zeilboten / zeilwagens voor jeugdleden 
o Windsurfplanken voor jeugdleden 
o Golfsurfplanken (initiatieboards) voor jeugdleden 
o Kite-impactvesten en kitehelm voor jeugdleden 
o Trainerkites voor jeugdleden 
o Tuigage voor windsurfplanken voor jeugdleden 
o Wetsuits of/en zeilpakken voor jeugdleden 

 

- het inschrijvingsgeld voor VTS opleidingen voor de monitoren/coaches van de club die lid zijn 
van de club en er scholing of training geven en effectief geslaagd zijn in de opleiding. Indien 
een club via de gemeente (impuls)subsidies kan krijgen voor het opleiden van trainers moet 
dit aangegeven worden aan de federatie en kan je hiervoor toch het bedrag van het 
inschrijvingsgeld terugvorderen via een factuur van didactisch verantwoord jeugdmateriaal.  
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- de officiële vergoeding (volgens de Sport.Vlaanderen – barema’s van de bezoldigingstabel 
voor occasionele medewerkers in kader van subsidiëring van de facultatieve opdracht 
jeugdsport) door contract of factuur, van de coach die voor de begeleiding zorgt van het 
trainingsteam tijdens het trainingsprogramma. 

 

- verplaatsingsonkosten die kaderen binnen het de acties en werking van het label 
jeugdscholing of jeugdtrainingsclub. (volgens officiële Sport Vlaanderen-tarief).  
Deze dienen details te bevatten (datum, vertrekplaats, aankomstplaats, aantal km, reden 
verplaatsing en ondertekend worden door de aanvrager).  
 
 

o nota: vrijwilligersvergoedingen komen niet in aanmerking als financiële 
bewijsstukken 

 
 

Naast de financiële middelen krijgen de clubs/basissen die het label “erkende jeugd zeil/surf school” 
behalen een niet-financiële return : 

- Didactische visuals 

- Label om aan de muur te bevestigen: 

 
 
 
 
 

- Sticker ‘jeugd’ met jaartal om op het label te kleven. Elk jaar dat de club aan de voorwaarden voldoet, 
ontvangt men een extra sticker. Zo wordt het duidelijk welke jaren het label behaald werd. 

 
 
Naast de financiële middelen krijgen de clubs/basissen die het label “erkende jeugdtrainingsclub” 
behalen een niet-financiële return : 

- Label om aan de muur te bevestigen: 

 

 
 
 

 

- Sticker ‘jeugd’ met jaartal om op het label te kleven. Elk jaar dat de club aan de voorwaarden 
voldoet, ontvangt men een extra sticker. Zo wordt het duidelijk welke jaren het label behaald 
werd. 
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6.7 Betalingsmodaliteiten 
 
De betaling van de toegekende subsidie aan de club gebeurt als volgt : 

- de club bezorgt een financieel verslag aan WWSV uiterlijk op 15 november 2020 

- na goedkeuring van het financieel verslag betaalt WWSV uiterlijk op 31 december 2020 het 
subsidie terug waar de club/basis recht op heeft. 

 
 


