
   
 
 

1 

     

RAPPORTERING FO1 JEUGDSPORT 
 
JEUGDSPORTPROJECT VAN DE VLAAMSE HANDBALVERENIGING MET ALS 

DOELSTELLING DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTWERKING IN DE 
SPORTCLUBS TE VERHOGEN, MET BIJZONDERE AANDACHT VOOR DE 
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A. OMSCHRIJVING, EFFECTMETING EN EVALUATIE VAN DE IN HET BELEIDSPLAN 

2013-2016/JAARLIJKS ACTIEPLAN 2014 GEFORMULEERDE DOELSTELLINGEN 
 

 
 

De Vlaamse Handbalvereniging lanceerde in 2009 haar nieuwe JeugdSportFonds. Dit project had een 

belangrijke rol in het toenmalige beleidsplan en in het behalen van de doelstellingen van de VHV 
betreffende de jeugd. Voor de Olympiade 2013-2016 wilde de VHV haar JeugdSportFonds enerzijds 

bestendigen, maar anderzijds ook aanpassen aan de nieuwe noden en evoluties die gedetecteerd 
werden. Hiertoe werd een uitgebreide analyse en evaluatie gemaakt van de jeugdwerking binnen het 

Vlaamse handbal, de Vlaamse Handbalvereniging en haar Vlaamse clubs en van de behaalde 

doelstellingen.  
 

Zulk een uitgebreide evaluatie wordt hieronder ook gemaakt van het JeugdSportFonds 2014. Dit om 
opvolging van de werking van het JeugdSportFonds, de jeugdwerking van de clubs en het behalen 

van de tussentijdse doelstellingen 2013-2016 mogelijk te maken en eventueel bij te sturen. 
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1. EVOLUTIE VISIE EN CONCEPT JEUGDSPORTFONDS 

 
 

Het JeugdSportFonds wil de kwaliteit van de jeugdwerking binnen de Vlaamse clubs en 
de VHV verhogen, met daarin bijzondere aandacht voor de verhoging van de 

sportparticipatie van de jeugd en het bekomen van volwaardige jeugdcompetities.  

 
Dit project wordt in eerste instantie gebruikt om deze algemene doelstellingen te helpen realiseren, 

door :  
 

 

 

 De jeugdwerking “in the picture” te plaatsen. 

 De clubs aan te sporen meer inspanningen te doen voor hun 

jeugdwerking. 
 Bepaalde belangrijke aspecten van een goede jeugdwerking te 

promoten bij de clubs. 
 De clubs te stimuleren deze aspecten te bewerkstelligen binnen 

hun jeugdwerking. 

 Begeleiding en ondersteuning te geven aan de clubs om hun 
jeugdwerking te verbeteren en uit te breiden. 

 De clubs met een goede kwalitatieve jeugdwerking te belonen. 
 De clubs die actief en kwalitatief aan ledenwerving en promotie 

van het handbal doen te belonen. 
 De clubs die aan bovenstaande criteria voldoen te erkennen voor 

hun werk.   

 
 

Het JeugdSportFonds focust zich op 3 grote luiken betreffende de jeugdwerking : 
 

1. Kwaliteitsvolle basiswerking binnen de clubs betreffende de jeugd 

2. Kwaliteitsverhoging van de structurele jeugdwerking 
3. Verhoging van de sportparticipatie binnen het jeugdhandbal 

 
 

 
 

 

Binnen ieder luik wil de VHV een verbetering van de clubwerking bewerkstelligen. Zo worden er een 
aantal kwaliteitsvolle aspecten van een goede jeugdwerking die de VHV prioritair vindt in het kader 

van haar beleidsplan, haar doelstellingen en haar leerlijn gestimuleerd. Er wordt daarbij telkens 
uitgegaan van een positieve benadering. De clubs worden via subsidiëring, een informatiecampagne 

en individuele ondersteuning door coördinatoren binnen het project, gemotiveerd en begeleid om 
deze aspecten binnen hun eigen jeugdwerking te verbeteren of te bewerkstelligen. Controleurs zullen 

Basis 

Structuur 

Promotie 
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de clubs tenslotte controleren. Een goede structurele en kwalitatieve jeugdwerking is van 

levensnoodzakelijk belang voor de toekomst en de groei van het handbal.  
 

 
Evolutie visie en concept JeugdSportFonds 

 

Voor 2009 werd een eerste 7-punten programma, verdeeld over de 3 luiken, opgesteld. Vanaf 2010 
werd dit uitgebreid naar een 10-punten programma. In 2011 en 2012 werd een 10-puntenprogramma 

behouden maar werden er enkele andere accenten gelegd en werden sommige eisen verhoogd.  
 

Dit gebeurde ook voor de beleidsperiode 2013-2016. Er werden enerzijds enkele belangrijke punten 

behouden die nog verder gestimuleerd dienen te worden, en anderzijds een aantal nieuwe punten 
geïntroduceerd die belangrijk zijn in het kader van het beleidsplan 2013-2016 en die de clubs dienen 

aan te zetten om te blijven evolueren in positieve zin.  
 

De VHV zal ook in deze beleidsperiode elk jaar blijven werken rond 10 punten. Ieder jaar wordt er een 
evaluatie gemaakt van de jeugdwerking van de clubs en de behaalde resultaten van het project. Op 

basis hiervan en op basis van de accenten binnen de doelstellingen van de VHV zullen de punten, 

criteria en coëfficiënten aangepast worden. Er wordt hierbij steeds meer kwaliteit gevraagd.  
 

Voor 2014 werden dezelfde punten behouden als in 2013 maar binnen een aantal van deze punten 
inhoudelijke aanpassingen gedaan en verhoogde eisen gesteld. Zo werd het punt ‘opstarten 

jeugdkern’ aangepast naar ‘opstarten satellietclub’ waarbij een verbeterd statuut voor de jeugdkern 

werd beoogd. 
 

 
10 – punten programma 2013 en 2014 

 
 

 

 
 

 
1. Kwaliteitsvolle basiswerking binnen de clubs betreffende de jeugd 

 
 Verhoging van de kwalificatie van de trainer 

 Verhoging van het trainingsvolume  

 Verbeteren van de doorstroming binnen de jeugdcategorieën 
 Verhogen van de participatie in competitie 

 
2. Kwaliteitsverhoging van de structurele jeugdwerking 

 

 Investeren in een administratief jeugdcoördinator en een sporttechnisch jeugd-
coördinator  

Basis 

Structuur 

Promotie 
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 Actieve begeleiding van jeugdscheidsrechters voorzien 

 Extra aandacht geven aan sportparamedische aspecten 
 Inrichten van “specifiek motorische trainingen”  of een bovenlokale samenwerking om 

het handbalniveau te verhogen.   
 

3. Verhoging van de sportparticipatie binnen het jeugdhandbal 

 
 Organiseren van kwaliteitsvolle promotie-activiteiten al dan niet via een 

promotieverantwoordelijke en promotieplan  
 Opstarten jeugdkern/satellietclub (uitbreiden naar en ondersteunen van de 

jeugdwerking in de dichte omgeving) 

 
 

 

Op basis van de evaluatie van 2014 en op basis van het beleidsplan 2013-2016, zal voor 
2015 het punt “Extra aandacht geven aan sportparamedische aspecten” uitgebreid 

worden, in het kader van Ethisch Verantwoord Sporten, naar “Extra aandacht geven aan 

gezond en ethisch sporten”. De andere punten binnen het 10-puntenprogramma zullen 
worden behouden maar binnen een aantal van deze punten zal er een inhoudelijke 

aanpassing zijn of wordt er een verhoogde eis gesteld.  
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2. BEKNOPTE STATISTISCHE ANALYSE VAN HET VLAAMSE JEUGDHANDBAL 
 

 
 

Deze statistische analyse gebeurt op basis van de huidige en vroegere gegevens van de Vlaamse 

Handbalvereniging, haar JeugdSportFonds en haar jeugdcompetities. 
 

 
1. Aantal huidige jeugdspelers  

 

Aantal jongens (-20 jaar) op 1 mei 2014 : 2704 
Aantal meisjes (-20 jaar) op 1 mei 2014 : 1246 

 
In vergelijking met 2013 is het aantal jeugdspelers (-20 jaar) opnieuw licht gestegen. De jongens zijn 

gestegen met 87, de meisjes met 35, waardoor de meisjes terug op het niveau van 2012 komen.  
 

Uit de evolutie van de laatste jaren blijkt dat vooral de meisjes moeite hebben om hun aantal te doen 

stijgen. De basis van de meisjes dient absoluut vergroot te worden om regionale meisjescompetities 
mogelijk te maken, dropout te voorkomen, en een betere doorstroming naar de senioren te 

bewerkstelligen. De clubs doen reeds heel veel inspanningen, gezien het aantal promotie-activiteiten 
dat zij organiseren, maar er dient een extra impuls te komen. In eerste instantie hoopt de VHV dit te 

bewerkstelligen via de promotieverantwoordelijken van de clubs die er in 2013 gekomen zijn dankzij 

het JeugdSportFonds. Bijkomend werd er op het einde van het seizoen 2013-2014 besloten een nieuw 
project in het leven te blazen om de meisjescompetitie bij de jongste leeftijdscategorieën te 

stimuleren, het zogenaamde Mini-ladiesproject.  
 

Meting op 1 mei Jongens Meisjes Totaal 

2011 2292 1089 3381 

2012 2515 1250 3765 

2013 2617 1211 3828 

2014 2704 1246 3950 

 

 
Sinds de hervorming gaan de jeugdcategorieën tot 18-jarige leeftijd. Volgende tabel geeft aldus een 

betere kijk het aantal jeugdspelers op 1 mei 2014. 
Op -19 jarige leeftijd zijn er op 1 mei 2014, 1181 meisjes. Bij de jongens zijn er dat 2575. De oudste 

meisjescategorie betreft 3 leeftijdsjaren. Ook de 19-jarige meisjes spelen mee bij deze categorie, 

maar deze zijn niet opgenomen in onderstaande gegevens.  
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Leeftijd Man Vrouw Totaal

1 1 1 2

2 1 1

3 8 7 15

4 31 9 40

5 56 30 86

6 64 43 107

7 98 41 139

8 156 57 213

9 198 90 288

10 243 122 365

11 253 135 388

12 255 125 380

13 269 114 383

14 209 105 314

15 224 87 311

16 203 92 295

17 171 70 241

18 136 52 188

Eindtotaal 2575 1181 3756

JM12      JM14   JM16   JM18 
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2. Aantal huidige jeugdploegen in competitie  

 
In totaal zijn er tijdens het seizoen 2013-2014 263 jeugdploegen in competitie.  

 

Gezien dat de juniorencompetitie vanaf het seizoen 2013-2014, door de leeftijdsverschuiving, niet 
meer in aanmerking komt voor het JeugdSportFonds, waardoor een daling verwacht werd, is dit zeker 

een behoorlijk cijfer. Antwerpen heeft 47 jeugdploegen (+2), Oost-Vlaanderen 56 (-1), West-
Vlaanderen 36 (=). Limburg is duidelijk de grootste provincie met 105 (-2) jeugdploegen en Vlaams-

Brabant de kleinste met 19 (=). 

Dit betekent evenwel nog steeds dat niet elke provincie in iedere leeftijdscategorie over een 
volwaardige jeugdcompetitie beschikt. Zo werkt bijvoorbeeld de provincie Vlaams-Brabant samen met 

de provincie Antwerpen om een goede jeugdcompetitie te kunnen verwezenlijken. Men moet blijven 
concluderen dat het aantal jeugdploegen in competitie verder dient te stijgen.  

 
 

 
 
 

 
3. Evolutie van het aantal jeugdploegen 

 
De voorbije jaren was er een mooie positieve evolutie merkbaar in het aantal jeugdploegen. Deze 

trend werd verder gezet tijdens het seizoen 2013-2014. 263 jeugdploegen waren actief. Dat is minder 

dan vorig jaar, maar wordt verklaard door het wegvallen van de juniorenploegen.  
 

201 ploegen werden daarbij in het JeugdSportFonds opgegeven als ploegen die apart trainden. Dit is 
evenwel 16 ploegen minder dan in 2012-2013. Dit is deels te verklaren doordat de juniorencompetitie 

(-9) vanaf seizoen 2013-2014, door de leeftijdswijziging van de jeugdcompetitiecategorieën, niet meer 

in aanmerking komt voor het JeugdSportFonds. Maar anderzijds is er ook een lichte daling binnen de 
leeftijdscategorieën JM18 en JM16. Daartegenover staat dan weer een stijging (+9) van het aantal 
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ploegen binnen de JM12. Ook deze evoluties hebben waarschijnlijk te maken met de 

leeftijdswijzigingen binnen de jeugdcompetitiecategorieën. 
 

Tegenover de daling binnen de competitieploegen die apart trainen, staat een serieuze stijging van 
het aantal bijkomende ploegen : van 47 ploegen naar 62 ploegen. Deze ploegen spelen apart in 

competitie, maar trainen samen met een andere ploeg. Hier gaat het vooral over ploegjes in de 

categorie JM12.  
 

Dit stijgend aantal bijkomende ploegen is op zich ook een positieve evolutie en wijst enerzijds op een 
vergroting van de basis en anderzijds ook op een mentaliteitswijziging bij de clubs. Er wordt meer en 

meer aandacht gegeven aan de allerjongsten en het geven van zoveel mogelijk spelgelegenheid aan 

hen. Bijvoorbeeld: een club heeft 17 spelertjes. Deze trainen allemaal samen, maar ze doen met 2 
ploegen mee aan de competitie. Zo heeft ieder kind voldoende spelgelegenheid. Vroeger werd al te 

vlug geredeneerd om maar 1 ploeg in te schrijven omdat het aantal spelers voor 2 ploegen maar nipt 
is. Gevolg daarvan is dat niet iedereen spelgelegenheid heeft, wat tot drop-out leidt. Nu trachten clubs 

evenwel spelers tijdens het seizoen bij te zoeken en willen ze aan iedereen voldoende spelgelegenheid 
aanbieden. Bovendien zijn er steeds meer (bijkomende) ploegjes die deelnemen aan de JM12-  

tornooitjes. Clubs krijgen ook de kans om tot december eventuele bijkomende ploegen in te schrijven. 

Indien clubs succesvolle promotieacties hebben uitgevoerd, kunnen zij de nieuwe geworven leden al 
vrij snel spelgelegenheid bieden.  

 
  

 
 

 

   
4. Gemiddeld aantal jeugdploegen per club met jeugd 

 
Sinds 2008-2009 was er een duidelijke stijging merkbaar bij het gemiddeld aantal jeugdploegen per 

club met jeugd. Tijdens het seizoen 2013-2014 is er evenwel een lichte daling naar 5,16. Dit komt 

doordat er meer clubs een jeugdwerking hebben (51) ten opzichte van de voorbije jaren waaronder 2 
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startende clubs. Deze clubs dienen verder te groeien de komende jaren, wat het gemiddelde en de 

jeugdcompetitie ten goede zal komen.  
Er worden nog steeds nieuwe satellietclubs opgericht, dus er wordt verwacht dat dit gemiddelde cijfer 

niet meteen sterk zal stijgen.  
 

 
 

 

 

Dit betekent ook dat niet iedere club een jeugdploeg heeft in iedere leeftijdscategorie en dat er dus 
nog steeds onvoldoende doorstroming binnen de clubs is. Om in beide geslachten een volledige 

doorstroming te bekomen, zijn er 9 ploegen nodig. Voornamelijk voor de meisjes is hier extra 
aandacht nodig. Clubs zijn zich inmiddels bewuster van deze problematiek en werken meer aan de 

basis dan vroeger. Dit is zichtbaar bij het groter aantal JM12-ploegjes, maar om een volledige 

doorstroming te verkrijgen is er tijd nodig.  
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3. EVOLUTIE JEUGDCOMPETITIES 
 

 
 

1. Jeugdcompetitiestructuur 

 
Een van de doelstellingen betreffende de jeugdcompetities in het beleidsplan 2013-2016 

(Basisopdracht 1) is het aanpassen van de leeftijdscategorieën en de benamingen. Dit werd tijdens 
het seizoen 2013-2014 reeds vervroegd geïntroduceerd. Dit zorgde voor een aantal 

aanpassingen binnen de reglementering van het JeugdSportFonds 2014, maar heeft ook 

zijn weerslag op de statistieken van het JeugdSportFonds. 
 

LEEFTIJD OUDE STRUCTUUR SCHOOLJAAR 

NIEUWE 
COMPETITIE- 
CATEGORIEËN 

JONGENS 

NIEUWE 
COMPETITIE- 
CATEGORIEËN 

MEISJES 

 
GEBOORTE- 

JAAR  
2013-2014 

 

21 Senior unief/hogeschool J 22 SENIOR 1993 

20 Junior unief/hogeschool J 22 SENIOR 1994 

19 Junior unief/hogeschool J 22 SENIOR 1995 

18 Junior unief/hogeschool J 22 M 19 1996 

17 Junior 6de middelbaar J 18 M 19 1997 

16 Kadetten 5de middelbaar J 18 M 19 1998 

15 Kadetten 4de middelbaar J 16 M 16 1999 

14 Miniemen 3de middelbaar J 16 M 16 2000 

13 Miniemen 2de middelbaar J 14 M 14 2001 

12 Pupillen 1ste middelbaar J 14 M 14 2002 

11 Pupillen 6de studiejaar J & M 12 2003 

10 Welpen 5de studiejaar J & M 12 2004 

9 Welpen 4de studiejaar J & M 10 2005 

8 Pagadders 3de studiejaar J & M 10 2006 

7 Pagadders 2de studiejaar J & M 8 2007 

6 Pagadders 1ste studiejaar J & M 8 2008 

5  3de kleuter 
 

2009 

 
 

2. Evaluatie meisjescompetitie 2013-2014 
 

Er zijn nog steeds minder speelsters dan spelers bij de jeugd en minder meisjesploegen. Er is geen 

volwaardige meisjescompetitie op elk niveau. Er is niet voldoende doorstroming voor de meisjes.  
 

Heel wat meisjes spelen tot en met de J16 nog steeds mee in een jongensploeg of met een 
meisjesploeg in de jongenscompetitie. Enkel in Limburg is er een aparte provinciale meisjescompetitie, 

hetzij beperkt. De VHV-competitie M16 meisjes werd wel reeds uitgebouwd tot 7 ploegen, maar dit is 
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nog niet voldoende. Bij de M19 zijn er nog minder ploegen in competitie en spelen de meisjes meestal 

reeds mee met de senioren of in de reserven-reeks van 1ste nationale.  Dit komt wegens een tekort 
aan speelsters bij de M19, senioren of reserven, ofwel wegens een te laag niveau in de M19-ploeg.  

 
Het meespelen met de jongens betekent voor de talentrijke speelsters meestal een meerwaarde. Zij 

hebben hier veel tegenstand en leren veel bij. Voor de minder talentrijke speelsters werkt dit evenwel 

eerder demotiverend. Dit geldt zeker vanaf de J/M16 leeftijd waar het fysieke verschil zich begint op 
te tekenen en de meisjes minder en minder spelgelegenheid krijgen bij de jongens. Nadien komen die 

meisjes erg jong terecht in een volwassen damesploeg. Dit blijkt niet bevorderlijk voor hun motivatie 
en hun opleiding als speelster wordt vroegtijds afgebroken.  

 

De VHV is daarnaast geen voorstander meer van gemengde ploegen in competitie omwille van de 
meestal nadelige invloed ervan op de doorstroming binnen de club zowel bij de meisjes als bij de 

jongens. Gemengde ploegen maskeren soms niet alleen een tekort aan meisjes, maar ook een tekort 
aan jongens binnen de club. Maar doordat er toch een ploeg in competitie kan gebracht worden, voelt 

de club zich niet verplicht om extra inspanningen te doen om zowel jongens als meisjes bij aan te 
trekken. Dit levert nadien problemen op vanaf de leeftijd van 17 jaar waar er niet meer gemengd 

gespeeld mag worden omwille van fysieke en sportmedische redenen, en de club vervolgens moeite 

heeft om nog ploegen in competitie te brengen zowel bij de jongens als bij de meisjes.  
 

De VHV-jeugdcommissie wil vanaf het seizoen 2015-2016 het gemengd spelen bij de leeftijdscategorie 
J16 niet meer toestaan. Door de aanpassing van de leeftijdscategorieën, is de vroegere 

miniemencategorie één jaar ouder geworden, waardoor ook daar het kracht- en fysieke verschil 

tussen jongens en meisjes te groot wordt. Bovendien wil de VHV-jeugdcommissie zo aan de clubs het 
signaal geven dat ze vroeger aan aparte meisjes- en jongensploegen dient te werken en zo de basis 

binnen de club dient te vergroten. 
 

Er is wel sinds enkele jaren, dankzij de bewustmaking door het JeugdSportFonds, de VHV-
Jeugdcommissie en de VHV-Damescommissie, en dankzij de inspanningen van de clubs, een positieve 

evolutie merkbaar aan de basis. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de VHV-M14 promotietornooitjes en 

haar stijgend aantal deelnemers. Maar het kost heel veel energie en vraagt tijd. 
 

3. VHV M14-promotietornooitjes 
 

De VHV M14 promotietornooitjes hebben als eerste doelstelling meisjes de kans te geven om te 

spelen tegen andere meisjes en om meer te kunnen spelen. Handbalplezier, succesbeleving, 
solidariteit en promotie van het handbal bij meisjes staan hier centraal! Tweede doelstelling van deze 

tornooitjes is clubs te ondersteunen bij het oprichten van een specifieke meisjesploeg en zo meer 
M14-ploegen in competitie te verkrijgen op termijn. Meer M14-ploegen betekent op termijn een betere 

competitie in de hogere leeftijdscategorieën. 

 

   
 
Tijdens het seizoen 2013-2014 waren er 12 deelnemende ploegjes aan de VHV M14 

promotietornooitjes. In seizoen 2014-2015 zijn er al 15 deelnemende ploegjes. Er werd veel energie in 
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de organisatie van deze tornooitjes gestoken om ze uit te bouwen tot leuke, sportieve en verrassende 

handbalactiviteiten. De benaming van de tornooitjes werd door de meisjes zelf omgedoopt tot 
‘Puppietornooitjes’. De reacties zijn telkens zeer enthousiast. Op sommige van deze tornooien werd 

ook streethandball geïntegreerd. Streethandball is een speelsere vorm van handbal die daardoor 
toegankelijker is en heel wat mogelijkheden creëert.  

 

 
 

Niet alle M14-ploegen nemen deel aan de VHV M14-promotietornooitjes. Sommigen nemen niet deel 
omdat ze de combinatie met de competitie waarin ze spelen niet willen maken of te zwaar vinden. 

Positief nieuws is dat er duidelijk terug meer M14-ploegen in Vlaanderen zijn ten opzichte van het 

dieptepunt in 2008. En dat is uiteindelijk de hoofddoelstelling.  
 

 

 
 
De contacten met de clubs, de promotietornooitjes, de aandacht die gegeven wordt aan deze 

meisjes… hebben enkele clubs (opnieuw) in beweging gekregen. Maar uit evaluatie van de M14-

promotietornooitjes en de ervaringen van de clubs blijkt ook dat er meer aangroei van meisjes nodig 
is vanuit de jongere categorieën om voor een uitbouw van die ploegjes te zorgen en in competitie te 

treden. Daarom lanceerde de VHV eind mei 2014 het ‘Mini-ladiesproject’. Dit project zal nog meer 
aandacht krijgen in de toekomst. 

 
4. Het nieuwe Mini-ladiesproject 
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Dit project wordt ondersteund door de VHV-Jeugdcommissie, de VHV-Damescommissie en het 
JeugdSportFonds en is tot stand gekomen uit een workshop van de VHV met al de 

promotieverantwoordelijken van de clubs. De aanstelling van promotieverantwoordelijken binnen de 
clubs zijn een direct resultaat van de structuurverbetering die het JeugdSportFonds beoogt. 

Doelstelling van het Mini-ladiesproject is de basis van het meisjeshandbal te vergroten door tijdens 

het seizoen 2014-2015 samen met de clubs te focussen op de leeftijd M10 en nadien verder te werken 
aan de uitbouw van M10- en M12-tornooitjes en de tot standkoming van een echte regionale M12-

competitie in 2016-2017. 
 

Uit de gegevens van het JSF en uit de workshop met de promotieverantwoordelijken bleek dat er wel 

een aantal goede initiatieven zijn bij de clubs. Maar doordat ze vaak in verschillende 
leeftijdscategorieën opgezet worden (M10-M12-M14), zorgt dit niet meteen voor een verbetering van 

de competitie, zijn die speelsters of ploegen genoodzaakt om vooralsnog in een jongenscompetitie te 
spelen, wat dan weer drop-out in de hand werkt. De VHV M14-tornooitjes zorgen daarnaast voor een 

opstap voor het creëren van M14-ploegjes en worden als positief ervaren, maar hieruit blijkt ook dat 
er meer aangroei nodig is bij de jongere categorieën om voor meer stabiliteit en uitbouw van die 

ploegjes te zorgen. 

 
Het Mini-ladiesproject wil samen met de promotieverantwoordelijken van de clubs tijdens de komende 

seizoenen de focus leggen op rekrutering in één en dezelfde leeftijdscategorie, namelijk de M10. 
Binnen de regio’s zal er getracht worden aparte M10-reeksen te maken binnen de JM12-tornooitjes 

die door de clubs georganiseerd worden. De meisjes kunnen dan onmiddellijk tegen andere meisjes 

spelen zodat ze meer aan bod komen en dus meer succesbeleving en handbalplezier zullen kennen.  
Doordat er gefocust wordt op één leeftijdscategorie, wordt ernaar gestreefd om in het seizoen 2016-

2017 in elke regio een 6 à 8 M12 ploegen te hebben, zodat de meisjes onderling een competitie 
kunnen spelen.  

 
Het JeugdSportFonds legt in het huidige seizoen 2014-2015 binnen de reglementering enkele kleine 

accenten op het meisjeshandbal, om de clubs te stimuleren werk te maken van het meisjeshandbal. 

Tijdens het seizoen 2015-2016 zullen er nog meer punten toegekend worden om clubs te belonen die 
actief werk maken van meisjesploegen. 
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4. OMSCHRIJVING, EFFECTMETING EN EVALUATIE VAN DE IN HET BELEIDSPLAN 
2013-2016/JAARLIJKS ACTIEPLAN 2014 GEFORMULEERDE DOELSTELLINGEN 

 
 

  

De VHV wil via het project een verbetering van het trainings - en begeleidingsniveau 
binnen de jeugdwerking, een verbetering van de structuur en de organisatie binnen de 

jeugdwerking en een verhoging van het aantal jeugdspelers en de spelgelegenheid 
bekomen.  

 

 
De volgende strategische doelstellingen werden in dit kader gesteld : 

 
 

SD FO1.A  Op het einde van de beleidsperiode heeft 85% van alle jeugdploegen een 
gekwalificeerde trainer. 

 

Operationele doelstellingen OD FO1.A: 
Einde seizoen 2012-2013 : 83% 

Einde seizoen 2013-2014 : 84% 
Einde seizoen 2014-2015 : 84,5% 

Einde seizoen 2015-2016 : 85% 

 
Indicatoren - Aantal jeugdploegen, die apart trainen, met een gekwalificeerde trainer t.o.v. het 

totaal aantal jeugdploegen die apart trainen.   

Definities indicatoren - Aantal jeugdploegen die apart trainen en opgegeven zijn in luik 1 JSF, in 2015-
2016 
- Een gekwalificeerde trainer heeft minimaal  : zie voorwaarden gesteld in 
reglement, punt C.1.A   

Meetnorm 2013 : 83% 

2014 : 84% 
2015 : 84.5% 

2016 : 85% 

Meetbronnen Database Jeugdsportfonds  
Competitiegegevens 

Meetwijze Aantal jeugdploegen die apart trainen tellen en hiervan het aantal ploegen met 
trainers met kwalificatie tellen. 

Meetfrequentie Eindmeting in 2016, jaarlijkse tussenmetingen 

Meetmomenten Einde seizoen 2015-2016, tussenmeting na elk seizoen 

Meeteigenaar Verantwoordelijke JSF 

Meetbewaker Sporttechnisch coördinator 

 

 

Resultaten effectmeting : 

 

Seizoen 05-06 06-07 07-08 08-09  09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 

Percentage 70,76 75,32 73,45 71,85 85,65 75 83,41 87,16 88,56 

 

Indien de aspirant-initiatoren worden meegeteld zoals de voorgaande jaren, dan bedraagt het 
percentage 88,56%. Dit betekent dat de doelstelling reeds behaald is. 
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Indien de aspirant-initiatoren niet worden meegeteld dan bedraagt het percentage 80,60%.  

 

Seizoen 12-13 13-14 

Percentage 72,81 80,60 
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Evaluatie : 
 

De voorbije jaren was er reeds een mooie positieve evolutie merkbaar in het aantal gekwalificeerde 
trainers bij de jeugdploegen. Deze trend wordt verder gezet tijdens het seizoen 2013-2014. Na afloop 

van het seizoen had 88,56% van de jeugdploegen een gekwalificeerde trainer of een trainer met het 

attest aspirant-initiator. Indien de aspirant-initiatoren niet worden meegeteld dan bedraagt het 
percentage gekwalificeerde trainers 80,60%. Deze percentages mogen allebei als zeer positief 

beschouwd worden. 
 

In bovenvermelde oorspronkelijke doelstelling werden de aspirant-initiatoren mee in rekening 

gebracht. Echter, zo heeft de Selectiecommissie er vorig seizoen op gewezen, voldoen zij niet aan de 
term ‘gekwalificeerde trainer’ gezien zij enkel een attest bezitten en geen diploma. Vandaar dat er 

voortaan een opdeling gemaakt wordt in de doelstelling, namelijk met en zonder aspirant-initiator, en 
dat de beoogde percentages zonder aspirant-initiator werden aangepast. 

 
Operationele doelstellingen OD FO1.A (zonder aspirant-initiatoren): 

Einde seizoen 2012-2013 : 73% 

Einde seizoen 2013-2014 : 74% 
Einde seizoen 2014-2015 : 74,5% 

Einde seizoen 2015-2016 : 75% 
 

De VHV tracht clubs steeds te motiveren om te investeren in de opleiding van hun trainers. Veel 

jeugdtrainers zijn startende trainers, met weinig ervaring en/of zonder diploma. Het zal dus 
noodzakelijk zijn promotie te blijven voeren omtrent de aspirant-initiator- en de initiator-cursussen.  

 
 

SD FO1.B  Op het einde van de beleidsperiode bedraagt het gemiddeld aantal trainingen 
per week van alle jeugdploegen 2,35. 

 

Operationele doelstellingen OD FO1.B: 
Einde seizoen 2012-2013 : 2,25 

Einde seizoen 2013-2014 : 2,28 
Einde seizoen 2014-2015 : 2,31 

Einde seizoen 2015-2016 : 2,35 

 
Indicator Gemiddeld aantal trainingen per week van alle jeugdploegen die apart trainen 

Definitie indicator Alle jeugdploegen : die apart trainen, en opgegeven zijn in luik 1 JSF, binnen het 
seizoen 2015-2016. 

Meetnorm 2013 : 2,25 
2014 : 2,28 

2015 : 2,31 
2016 : 2,35 

Meetbron Database Jeugdsportfonds 

Meetwijze Aantal trainingen per week van iedere jeugdploeg tellen, gemiddelde berekenen 
van alle jeugdploegen. 

Meetfrequentie Eindmeting in 2016, jaarlijkse tussenmetingen 

Meetmomenten Einde seizoen 2015-2016, tussenmeting na elk seizoen 

Meeteigenaar Verantwoordelijke JSF 

Meetbewaker Sporttechnisch coördinator 
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Resultaten effectmeting : 

 
Seizoen 05-06 06-07 07-08 08-09  09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 

Gemiddelde 2,17 2,24 2,31 2,31 2,24 2,21 2,22 2,22 2,25 
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Evaluatie : 
 

Tijdens het seizoen 2013-2014 was het gemiddeld aantal trainingen per week dat jeugdploegen 
afwerken 2,25. Dit is een stijging t.o.v. het seizoen ervoor. Dit betekent evenwel dat de doelstelling 

2014 : 2,28 niet werd behaald. Er is wel een stijging van het aantal ploegen dat 3 keer traint. 

 
 

 
SD FO1.C  Op het einde van de beleidsperiode zijn er minstens 25% clubs met volledige 

doorstroming binnen de jeugdcategorieën. 
 

Operationele doelstellingen OD FO1.C: 

Einde seizoen 2012-2013 : 15% 
Einde seizoen 2013-2014 : 18% 

Einde seizoen 2014-2015 : 21% 
Einde seizoen 2015-2016 : 25% 

 

Indicator Het aantal clubs met volledige doorstroming binnen de jeugdcategorieën t.o.v. het 
totaal aantal clubs met jeugdwerking. 

Definitie indicator Volledige doorstroming betekent alle leeftijdscategorieën bij de jeugd hebben. Er 
wordt hierbij wel geen onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes. Dit wordt 
bekeken voor het seizoen 2015-2016. 

Meetnorm 2013 : 15%  

2014 : 18% 
2015 : 21% 

2016 : 25% 

Meetbronnen Database Jeugdsportfonds + competitiegegevens 

Meetwijze Aanwezige jeugdcategorieën tellen binnen iedere club 

Meetfrequentie Eindmeting in 2016, jaarlijkse tussenmetingen 
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Meetmomenten Einde seizoen 2015-2016, tussenmeting na elk seizoen 

Meeteigenaar Verantwoordelijke JSF 

Meetbewaker Sporttechnisch coördinator 

 

 
Resultaten effectmeting : 

 

Seizoen 07-08 08-09 09-10 10 - 11 11-12 12-13 13-14 

Percentage 14,55 16,36 19,30 21,43 14,29 14,55 33,33 

 

 
 

 

Evaluatie : 

 

Na afloop van het seizoen 2013-2014 bedroeg het aantal clubs met een volledige doorstroming 
33,33%. Dit betekent dat de doelstelling ruim werd behaald.  

 
Dit is een zeer grote stijging t.o.v. de voorbije jaren. Dit heeft te maken met de verandering in de 

jeugdcompetitiestructuur. Hierdoor tellen de juniorenploegen niet meer mee in het JeugdSportFonds. 
Heel wat clubs hadden voorgaande jaren geen juniorenploegen in competitie omdat zij deze spelers 

vroegtijdig lieten doorstromen naar de seniorencompetitie. Dit verklaarde het lage cijfer doorstroming. 

De leeftijdscategorieën die voortaan voor het JeugdSportFonds in aanmerking komen gaan tot en met 
jongens J18 en meisjes M19. Er zijn meer clubs die J18 en/of M19-ploegen hebben, waardoor het 

cijfer is gestegen. 
 

Maar ook hier zijn er een aantal clubs waarbij spelers (J18/M19) vroeg dienen door te schuiven naar 

de seniorenploegen omwille van diverse redenen, zoals een tekort aan spelers. Dit is voornamelijk bij 
damesploegen het geval. Dit is niet altijd bevorderlijk voor de ontwikkeling van de jongeren, omdat 

hun handbalopleiding vroeger stopt.  
 

Daarnaast zijn er nog een aantal clubs die een leemte hebben in hun jeugdwerking, dit wil zeggen dat 
er een leeftijdscategorie ontbreekt in hun piramide. Ervaring leert dat clubs die tijdens enkele jaren 

niet voldoende aan promotie hebben gedaan bij de basis, later met een tekort aan spelers in een 
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bepaalde leeftijdscategorie komen te zitten. Dit tekort wordt vervolgens tijdens een heel aantal jaren 

meegenomen. Vandaar het belang om een brede basis te creëren. 
 

Een goede doorstroming is belangrijk voor de jeugdopleiding. Spelers en speelsters verdienen op elke 
leeftijd aangepaste trainingen en een team waarin zij deze trainingen kunnen doorlopen. Indien er 

geen doorstroming is, loopt men het risico dat spelers of speelsters gaan afhaken. Niet alleen binnen 

de club maar ook voor de jeugdcompetities is het belangrijk dat er voldoende teams zijn om een 
volwaardige competitie te kunnen uitbouwen.  

 
Gezien de invloed van de verandering van de jeugdcompetitiestructuur op de doorstromingsstatistiek, 

zou een aanpassing van de doelstelling kunnen gedaan worden. Hier wordt evenwel nog even mee 

gewacht om een meer realistisch beeld te krijgen. 
SD FO1.D  Op het einde van de beleidsperiode heeft minstens 70% van de clubs met 

jeugdwerking een sporttechnische jeugdcoördinator en een administratieve 
jeugdcoördinator. 

 
Operationele doelstellingen OD FO1.D: 

Einde seizoen 2012-2013 : 60% 

Einde seizoen 2013-2014 : 63% 
Einde seizoen 2014-2015 : 66% 

Einde seizoen 2015-2016 : 70% 
 

Indicator Het aantal clubs met jeugdwerking dat een sporttechnische jeugdcoördinator én 
een administratieve jeugdcoördinator heeft, t.o.v. het totaal aantal clubs met 
jeugdwerking. 

Definitie indicator Sporttechnisch jeugdcoördinator : dient te voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld in 
het reglement van het JSF.  
Administratief jeugdcoördinator : dient te voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld in 
het reglement van het JSF. 

Meetnorm 2013 : 60% 
2014 : 63% 

2015 : 66% 
2016 : 70% 

Meetbron Database Jeugdsportfonds en VHV 

Meetwijze Aantal clubs met jeugdwerking tellen die zowel een sporttechnische 
jeugdcoördinator als een administratief jeugdcoördinator hebben. 

Meetfrequentie Eindmeting in 2016, jaarlijkse tussenmetingen 

Meetmomenten Einde seizoen 2015-2016, tussenmeting einde elk seizoen 

Meeteigenaar Verantwoordelijke JSF 

Meetbewaker Sporttechnisch coördinator 

 

 
Resultaten effectmeting : 

 

Seizoen 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 

Percentage 58,33 63,72 64,58 66,67 73,47 72,55 
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Evaluatie : 

 
Voor het seizoen 2013-2014 had 78,43% van het aantal clubs ingeschreven voor het item 

sporttechnisch jeugdcoördinator. Uiteindelijk voldeden 72,55% van de clubs aan dit item, waardoor de 

doelstelling behaald werd. Dit is ongeveer evenveel als vorig jaar, ondanks het feit dat er naast de 
sporttechnisch jeugdcoördinator ook een administratief jeugdcoördinator dient te staan wat vroeger 

niet het geval was. Vorig jaar waren er 36 clubs op 49 die voldeden, nu 37 clubs op 51.    
 

Heel wat sporttechnische coördinatoren hebben trouwens aangegeven dat ze de komst van de 

administratief coördinator een serieuze ondersteuning en verbetering vinden. Ze kunnen zich nu meer 
op het sporttechnisch werk richten, aan opleidingsbeleid doen en de trainers beter begeleiden en 

ondersteunen. Hierbij is wel vraag naar meer nabije  praktische ondersteuning op het handbalveld 
vanuit de VHV. 

 

Vermits de strategische doelstelling reeds vorig jaar behaald werd, zou de doelstelling scherper 
kunnen gesteld worden. Gezien evenwel dat de VHV ook betracht om nieuwe clubs op te richten, die 

in het begin echter niet in aanmerking zullen komen voor deelname aan het item sporttechnisch en 
administratief jeugdcoördinator en daardoor een negatieve invloed zullen hebben op het beoogde 

percentage, werd uiteindelijk geopteerd om de doelstelling in het beleidsplan niet aan te passen en zal 
de komende seizoenen in eerste instantie getracht worden een percentage hoger dan 70% te 

behouden. 

 



                                
 

 

22 

 

 
 
 

SD FO1.E  Op het einde van de beleidsperiode heeft minstens 75% van de clubs met 
jeugdwerking een begeleider voor hun jeugdscheidsrechters. 

 
Operationele doelstellingen OD FO1.E: 

Einde seizoen 2012-2013 : 60% 

Einde seizoen 2013-2014 : 65% 
Einde seizoen 2014-2015 : 70% 

Einde seizoen 2015-2016 : 75% 
 

Indicator Het aantal clubs met jeugdwerking dat een begeleider voor hun jeugdscheids-
rechters heeft, t.o.v. het totaal aantal clubs met jeugdwerking. 

Definitie indicator Begeleider jeugdscheidsrechters : dient te voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld in 
het reglement van het JSF. 

Meetnorm 2013 : 60% 

2014 : 65% 
2015 : 70% 

2016 : 75% 

Meetbron Database Jeugdsportfonds en competitiegegevens 

Meetwijze Aantal clubs met jeugdwerking tellen die een begeleider voor hun 
jeugdscheidsrechters hebben. 

Meetfrequentie Eindmeting in 2016, jaarlijkse tussenmetingen 

Meetmomenten Einde seizoen 2015-2016, tussenmeting einde elk seizoen 

Meeteigenaar Verantwoordelijke JSF 

Meetbewaker Sporttechnisch coördinator 

 

Resultaten effectmeting : 

 

Seizoen 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 

% JSR begeleiding 53,06 54,17 52,08 55,10 45,10 
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Evaluatie : 

 

Voor het seizoen 2013-2014 had 58,82% van het aantal clubs ingeschreven voor het item begeleiding 

jeugdscheidsrechters, wat een stijging zou betekenen t.o.v. de jaren ervoor. Evenwel zou maar 

45,10% van de clubs uiteindelijk voldoen aan de voorwaarden van dit item. De doelstelling wordt 
aldus niet behaald. 

 
Voor aanvang van het seizoen 2013-2014 werden de eisen betreffende dit item strenger gesteld. 

Hierdoor voldeden een aantal clubs niet meer. Er wordt aan de clubs nu een meer intensieve 

begeleiding gevraagd en meer communicatie met de verantwoordelijken van de 
scheidsrechtercommissies. Om de begeleiding kwalitatief te verbeteren, worden de clubbegeleiders 

voortaan ook intensiever opgevolgd en ondersteund vanuit de federatie. Hierbij zullen ook de 
jeugdscheidsrechters door de federatie dichterbij gevolgd worden zodat de doorstroming naar 

‘juniorscheidsrechter’ en ‘beloftevolle scheidsrechter’ beter zal gebeuren. Dit was een van de grootste 

aanpassingen in het nieuwe reglement 2014. 
 

Ondersteuning en begeleiding van jeugdscheidsrechters is een “must”. De opleiding van 
jeugdscheidsrechters kreeg in het verleden vaak te weinig aandacht. Hier is dankzij het 

JeugdSportFonds een kentering in gekomen. Jongeren worden nu door de clubs aangespoord en 
gemotiveerd om de cursus jeugdscheidsrechter te volgen. Instappen als jeugdscheidsrechter biedt 

talrijke voordelen voor jonge spelers, niet alleen op het vlak van kennis over de spelregels, maar ook 

op het vlak van respectvol omgaan met elkaar, met de begeleiders en scheidsrechters.  
 

 
SD FO1.F  Op het einde van de beleidsperiode is er binnen 50% van de clubs aandacht 

voor sportparamedische aspecten binnen de jeugdwerking. 

 
Operationele doelstellingen OD FO1.E: 

Einde seizoen 2012-2013 : 25% 
Einde seizoen 2013-2014 : 30% 

Einde seizoen 2014-2015 : 40% 
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Einde seizoen 2015-2016 : 50% 

  

Indicator Het aantal clubs met jeugdwerking dat een project doet dat kadert in de 
sportparamedische begeleiding van jeugd, t.o.v. het totaal aantal clubs met 
jeugdwerking. 

Definitie indicator Project dat kadert in de sportparamedische begeleiding van jeugd : zoals bepaald in 
het reglement van het JeugdSportFonds.  

Meetnorm Eind 2013 : 25% 
Eind 2014 : 30% 

Eind 2015 : 40% 

Eind 2016 : 50% 

Meetbron Database Jeugdsportfonds 

Meetwijze Aantal clubs met jeugdwerking tellen met een sportparamedisch project voor jeugd. 

Meetfrequentie Eindmeting in 2016, jaarlijkse tussenmetingen 

Meetmomenten Einde seizoen 2015-2016, tussenmeting einde elk seizoen 

Meeteigenaar Verantwoordelijke JSF 

Meetbewaker Sporttechnisch coördinator 

 
Resultaten effectmeting : 

 

Seizoen 
    

11-12 12-13 13-14 

% sportparamedische begeleiding 25 30,61 31,37 

 

 

 
 

 

Evaluatie : 

 
Voor het seizoen 2013-2014 had 52,94% van de clubs ingeschreven voor sportparamedische 

begeleiding. Evenwel voldeden 11 clubs niet aan de voorwaarden. Daardoor is het percentage 
teruggevallen naar 31,37%, wat echter nog een lichte stijging is t.o.v. het jaar ervoor. De doelstelling 

van 30% werd eveneens gehaald. 
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Het was ook merkbaar dat dit item nieuw leven diende ingeblazen te worden. Vandaar dat er 

aanpassingen zijn gebeurd naar het seizoen 2014-2015 toe. De naam van het item werd veranderd in 
‘Gezond en ethisch sporten’. Mentale begeleiding en aandacht voor ethisch verantwoord sporten 

werden toegevoegd. 

 

SD FO1.G  Op het einde van de beleidsperiode heeft 60% van de clubs met jeugdwerking 
een specifieke projectwerking ter verhoging van de sporttechnische kwaliteit, 

meer bepaald een aanvullende specifiek motorische training of een bovenlokale 
samenwerking tussen verschillende clubs. 

 

Operationele doelstellingen OD FO1.G: 
Einde seizoen 2012-2013 : 20% 

Einde seizoen 2013-2014 : 30% 
Einde seizoen 2014-2015 : 45% 

Einde seizoen 2015-2016 : 60% 
 

Indicator Het aantal clubs met jeugdwerking dat een specifieke projectwerking ter verhoging 
van de sporttechnische kwaliteit heeft, t.o.v. het totaal aantal clubs met 
jeugdwerking. 

Definitie indicator Specifieke projectwerking ter verhoging van de sporttechnische kwaliteit : meer 
bepaald specifieke motorische trainingen of bovenlokale clubsamenwerking zoals 
bepaald in het reglement van het JeugdSportFonds.  

Meetnorm Eind 2013 : 20% 

Eind 2014 : 30% 
Eind 2015 : 45% 

Eind 2016 : 60% 

Meetbron Database Jeugdsportfonds 

Meetwijze Aantal clubs met jeugdwerking tellen dat een specifieke projectwerking ter 
verhoging van de sporttechnische kwaliteit heeft. 

Meetfrequentie Eindmeting in 2016, jaarlijkse tussenmetingen 

Meetmomenten Einde seizoen 2015-2016, tussenmeting einde elk seizoen 

Meeteigenaar Verantwoordelijke JSF 

Meetbewaker Sporttechnisch coördinator 

 
Resultaten effectmeting : 

 

Seizoen 
    

12-13  13-14 

% projectwerking 14,29  21,57 
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Evaluatie : 
 

2013 was het eerste jaar dat dit item gepromoot werd binnen het JeugdSportFonds, met een 
deelnamepercentage van 14,29%, ofwel 7 van de 49 clubs. Voor 2013-2014 is 21,57% van de clubs, 

dit wil zeggen 11 van de 51 clubs met jeugdwerking, ingestapt in het project met als doelstelling een 

kwalitatief sterke bijkomende training voor bepaalde spelers te voorzien. Dit betekent dat de 
doelstelling van 2012-2013, 20%, ondertussen wel behaald werd, maar de doelstelling van 2013-

2014, namelijk 30%, niet. Bovenlokale samenwerking tussen clubs is bovendien nog niet echt van de 
grond gekomen tijdens de afgelopen seizoenen.  

 

 
SD FO1.H  Op het einde van de beleidsperiode organiseert 95% van de clubs met 

jeugdwerking jaarlijks minimaal twee kwaliteitsvolle promotie-activiteiten ten 
einde de sportparticipatie van de jeugd binnen de club te verhogen. 

 

Operationele doelstellingen OD FO1.H: 
Einde seizoen 2012-2013 : 80% 

Einde seizoen 2013-2014 : 85% 
Einde seizoen 2014-2015 : 90% 

Einde seizoen 2015-2016 : 95% 
 

Indicator Het aantal clubs met jeugdwerking dat minimaal 2 kwaliteitsvolle promotie-
activiteiten organiseert, t.o.v. het totaal aantal clubs met jeugdwerking. 

Definitie indicator Kwaliteitsvolle promotie-activiteit : zoals gecatalogeerd in het reglement van het 
jeugdsportproject.  

Meetnorm 2013 : 80% 

2014 : 85% 
2015 : 90% 

2016 : 95% 

Meetbronnen Database Jeugdsportfonds 

Meetwijze Aantal clubs met jeugdwerking tellen die minimaal twee kwaliteitsvolle promotie-
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activiteiten organiseren 

Meetfrequentie Eindmeting in 2016, jaarlijkse tussenmetingen 

Meetmomenten Einde seizoen 2015-2016, tussenmeting einde elk seizoen 

Meeteigenaar Verantwoordelijke JSF 

Meetbewaker Sporttechnisch coördinator 

 

Resultaten effectmeting : 

 

Jaar/seizoen 2009 2010 2011 2012 12-13 13-14 

% clubs met 
handbalpromotie 

75,00 85,71 89,58 75 83,67 90,20 

 

 

 
 

Evaluatie : 

 

Voor aanvang van het seizoen 2013-2014 hadden 47 van de 51 clubs aangegeven dat zij 2 of 

meerdere promotie-activiteiten zouden organiseren. Uiteindelijk voldeden 46 clubs aan de 
voorwaarden. Dit is 90,20% en dit betekent opnieuw een serieuze stijging t.o.v. vorig jaar. De 

vooropgestelde doelstelling voor 2013-2014 werd hierdoor gehaald. 
 

 
SD FO1.I  Op het einde van de beleidsperiode heeft minstens 50% van de clubs met 

jeugdwerking een promotieverantwoordelijke. 

 
Operationele doelstellingen OD FO1.I: 

Einde seizoen 2012-2013 : 20% 
Einde seizoen 2013-2014 : 30% 

Einde seizoen 2014-2015 : 40% 

Einde seizoen 2015-2016 : 50% 
 

Indicator Het aantal clubs met jeugdwerking dat een promotieverantwoordelijke heeft, t.o.v. 
het totaal aantal clubs met jeugdwerking. 

Definitie indicator Promotieverantwoordelijke : dient te voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld in het 
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reglement van het JeugdSportFonds. 

Meetnorm 2013 : 20% 

2014 : 30% 
2015 : 40% 

2016 : 50% 

Meetbron Database Jeugdsportfonds 

Meetwijze Aantal clubs met jeugdwerking tellen die een promotieverantwoordelijke hebben. 

Meetfrequentie Eindmeting in 2016, jaarlijkse tussenmetingen 

Meetmomenten Einde seizoen 2015-2016, tussenmeting einde elk seizoen 

Meeteigenaar Verantwoordelijke JSF 

Meetbewaker Sporttechnisch coördinator 

 
 

Resultaten effectmeting : 

 

Seizoen 
    

12-13 13-14 

% promotieverantwoordelijke 36 54,90 

 
 

 
 
 

 

Evaluatie : 

 

Dit nieuwe item, ingevoerd in 2013, kent een groeiend succes bij de clubs. Voor het seizoen 2013-
2014 schreven 29 clubs, t.o.v. 18 clubs in 2013, in met een promotieverantwoordelijke. Uiteindelijk 

voldeden 28 clubs aan de voorwaarden waardoor zelfs de einddoelstelling reeds behaald werd. 

 
Conclusie is dat ondertussen al meer clubs begrepen hebben dat er een tand bij gestoken moet 

worden op het gebied van promotie, ondanks de reeds geboekte serieuze vooruitgang gedurende de 
voorbije jaren. Doel van de promotieverantwoordelijke is om een meer efficiënt promotiebeleid op 

maat van de club te ontwikkelen en uit te voeren. Dit bleek nodig uit de evaluaties van de voorbije 
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jaren. Niet alle promotie-activiteiten bleken namelijk even succesvol. Het is dan ook aangewezen een 

meer doordacht beleid op te stellen op clubniveau, aangepast aan de specifieke noden van de club. 
 

 
SD FO1.J  Op het einde van de beleidsperiode zijn er 15 jeugdkernen opgericht. 

 

Er zijn geen operationele doelstellingen gesteld. 
 

Indicatoren 15 nieuwe jeugdkernen worden opgericht gedurende de beleidsperiode 

Definities indicatoren Nieuwe jeugdkern: groep van kinderen die apart trainen van een 

bestaande groep/club, zoals gesteld in het reglement van het 
JeugdSportFonds. 

Meetnorm 15 nieuwe jeugdkernen starten tijdens de beleidsperiode  

Meetbronnen Statistieken VHV 

Meetwijze Statistieken consulteren 

Meetfrequentie Eénmalig 

Meetmomenten Einde 2016 

Meeteigenaar Recreatiesportcoördinator 

Meetbewaker Recreatiesportcoördinator 

 
Evaluatie : 

 
Een van de nieuwe punten in het JeugdSportFonds 2013-2016 was het stimuleren van jeugdkernen. 

Een van de moeilijkheden die de clubs evenwel ervaarden bij het oprichten van jeugdkernen was het 
ontbreken van een goed statuut naar bijvoorbeeld gemeentelijke overheden toe. Vandaar dat er voor 

2013-2014 een eenvoudig maar verbeterd statuut werd gecreëerd voor deze jeugdkernen, waarbij de 

benaming werd veranderd in ‘satellietclubs’. Bedoeling is dat deze satellietclubs op termijn evolueren 
naar volwaardige clubs.  

 
6 moederclubs krijgen voor 2013-2014 van het JeugdSportFonds subsidies voor satellietclubs. 

Daarnaast werden er nog 2 onafhankelijke satellietclubs betoelaagd. Echter, er zijn nog andere 

moederclubs die een of meerdere jeugdkernen hebben opgericht, maar die nog niet het statuut van 
satellietclub hebben verkregen of wilden aanvragen.  

 
 

SD FO1.K  Op het einde van de beleidsperiode heeft minstens 75% van de clubs met 
jeugdwerking meegewerkt aan het EVS-project. 

 

Operationele doelstellingen OD FO1.K: 
Einde seizoen 2014-2015 : 50% 

Einde seizoen 2015-2016 : 75% 
 

Indicator Het aantal clubs met jeugdwerking dat heeft meegewerkt aan het EVS-project van 
de federatie t.o.v. het totaal aantal clubs met jeugdwerking..  

Definitie indicator Deelname aan EVS-project federatie : zie beleidsplan EVS. 

Meetnorm 2015 : 50% 
2016 : 75% 

Meetbron Database Jeugdsportfonds en gegevens EVS-project VHV. 

Meetwijze Aantal clubs met jeugdwerking tellen dat heeft deelgenomen aan EVS-project.  

Meetfrequentie Twee maal 

Meetmomenten Einde seizoen 2015-2016, tussenmeting einde seizoen 2014-2015 

Meeteigenaar Verantwoordelijke JSF 

Meetbewaker Sporttechnisch coördinator 
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Deze doelstelling kadert ook in het beleidsplan Ethisch Verantwoord Sporten van de VHV. Voor het 
seizoen 2014-2015 wordt dit in het reglement van het JeugdSportFonds gebracht. Evenwel, niet als 

apart item, maar bij het item ‘Aandacht voor sportparamedische aspecten’, dat de nieuwe benaming 
‘Gezond en ethisch sporten’ krijgt, zoals gelanceerd door de overheid. 

 

 
Doelstellingen gesteld in functie van een goede kwaliteitsvolle jeugdwerking 

maar niet specifiek binnen het JeugdSportFonds 

 

Op basis van de beleidsuitdagingen die uit de evaluatie en analyse van de algemene jeugdwerking 
2009-2012 tevoorschijn waren gekomen, werden in het beleidsplan 2013-2016 een aantal 

doelstellingen gesteld die belangrijk zijn voor een goede jeugdwerking zowel binnen de club als de 
VHV, maar die op een andere plaats in het beleidsplan dan bij het JeugdSportFonds werden 

gepositioneerd. Andersom kan ook gesteld worden dat het JeugdSportFonds een synthese is van de 
belangrijke aandachtspunten binnen het nieuwe beleidsplan betreffende de jeugd. Deze doelstellingen 

worden hier echter niet geëvalueerd. 
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5. ALGEMENE EVALUATIE JEUGDSPORTFONDS 2014 
 

 
 

Een algemene evaluatie van het JeugdSportFonds 2014 en van de situatie van het jeugdhandbal 

brengt de volgende zaken naar boven : 
 

 
Stimulans voor clubs 

 

Evaluatie van het JeugdSportFonds 2013 beweerde dat een aantal clubs opnieuw een stimulans had 
gekregen om hun jeugdwerking te verbeteren. Het JeugdSportFonds 2014 mag dit bevestigen. De 

clubs hebben steeds wat tijd nodig om nieuwe punten te leren kennen en te integreren in hun 
jeugdwerking. Uit de cijfers van 2014 blijkt dat er opnieuw een algemene positieve evolutie te merken 

is. Enige aandacht dient hierbij evenwel te gaan naar het ‘sportparamedisch’ item, dat een extra 
impuls kan gebruiken. 

 

Meer aandacht nodig voor meisjeshandbal 
 

Het meisjeshandbal heeft meer aandacht nodig om voor een grotere groei te zorgen. Eerder genomen 
initiatieven zoals de VHV M14-promotietornooitjes, hebben clubs al wat meer bewust gemaakt van de 

problematiek, maar uit een grondige evaluatie van het jeugdhandbal en het dameshandbal door de 

VHV-Damescommissie blijkt dat er dringend nood is aan meerdere initiatieven. Vandaar de opstart 
van onder andere het Mini-ladiesproject, dat ontstaan is uit een workshop met de 

promotieverantwoordelijken van de clubs. Deze promotieverantwoordelijken zijn dan weer een direct 
resultaat van het 10-puntenprogramma van het JeugdSportFonds. Het JeugdSportFonds wil het 

meisjeshandbal mee verder stimuleren door enkele accenten te plaatsen binnen de reglementering 
2015. 

 

Ondersteuning sporttechnische coördinatoren door administratieve coördinatoren 
 

Uit de evaluatie van de vorige beleidsperiode bleek ook dat de administratie waarmee de 
sporttechnische jeugdcoördinatoren van de clubs geconfronteerd werden in de dagelijkse werking, 

meestal te zwaar bleek. Zij dienden zich binnen de club bezig te houden met allerhande 

administratieve taken zoals zaalverdeling, waardoor zij hun sporttechnische job te weinig konden 
uitoefenen. Zij brachten te weinig effectief in praktijk van hun opgestelde jeugdplan en leerlijn.  

 
Daarom werd in het nieuwe JeugdSportFonds 2013-2016 bij het item sporttechnische 

jeugdcoördinator verplicht de ondersteuning door de administratieve jeugdcoördinator toegevoegd. 

Dit bleek geen luxe. Een aantal sporttechnische coördinatoren gaf reeds aan dat ze dit als een 
serieuze verbetering beschouwen. Ze kunnen zich nu meer op het sporttechnisch werk richten, aan 

opleidingsbeleid doen en de trainers beter begeleiden en ondersteunen. Naast de praktische hulp, 
werd er bovendien via deze bijkomende persoon ook meer draagvlak gecreëerd voor het jeugdbeleid 

dat werd uitgetekend.  
 

De sporttechnische coördinatoren gaven afgelopen seizoen ook aan dat meer gerichte praktische 

ondersteuning op het handbalveld vanuit de VHV welkom is om de trainers beter te begeleiden bij het 
training geven en om de VHV-leerlijn beter te implementeren op het veld. Vandaar dat de VHV 

hiervoor extra initiatieven wil nemen. 
 

Interne bijscholingen 
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Doel van de interne bijscholingen is de eigen clubtrainers bij te sturen. Deze bijscholingen moeten dus 

steeds op maat van de eigen club zijn en in functie van de eigen behoeften.  
 

Opmerkelijk is dat enkele clubs reeds meer dan één bijscholing per seizoen beginnen te organiseren. 
De sporttechnische coördinatoren geven hier aan dat het een goed middel is om de trainers samen te 

brengen en belangrijke zaken te implementeren in de leerlijn van de club. 

 
Cursus Jeugdsportcoördinator 

 
Het JeugdSportFonds wil mee de VTS-cursus ‘Jeugdsportcoördinator’ stimuleren bij haar 

jeugdcoördinatoren. Deze cursus helpt de jeugdcoördinatoren gericht bij de uitoefening van hun 

functie. Vandaar dat de VHV het daadwerkelijk volgen van de cursus mee is gaan belonen tijdens het 
voorbije seizoen. Ondertussen hebben reeds zeven personen instapmodule 1 gevolgd. 

 
Begeleiding jeugdscheidsrechters wordt intensiever opgevolgd 

 
Om de begeleiding van de jeugdscheidsrechters kwalitatief te verbeteren werden de clubbegeleiders 

tijdens het seizoen 2013-2014 intensiever ondersteund en opgevolgd vanuit het scheidsrechtercomité 

van de federatie en de provinciale comités.  
 

Zo werd er tijdens het begin van het seizoen in iedere provincie een regionale bijscholing specifiek 
over jeugdscheidsrechterbegeleiding voorzien. De clubbegeleiders dienen verder steeds op voorhand 

aan te geven wanneer er jeugdscheidsrechters zullen fluiten, zodat er enerzijds betere controle 

mogelijk is en anderzijds ook vanuit het scheidsrechtercomité ondersteuning kan gestuurd worden ter 
plaatse. Doordat de clubbegeleiders nadien steeds hun evaluatieverslag dienen door te sturen naar de 

provinciale verantwoordelijke, kunnen de jeugdscheidsrechters van dichterbij opgevolgd worden zodat 
de doorstroming naar ‘juniorscheidsrechter’ en ‘beloftevolle scheidsrechter’ beter kan gebeuren. Dit 

was een van de grootste aanpassingen in het nieuwe reglement 2014 en mag als positief beschouwd 
worden. 

 

Impuls nodig voor sportparamedisch item 
 

Het was merkbaar dat het item ‘aandacht voor sportparamedische aspecten’ nieuw leven diende 
ingeblazen te krijgen. Clubs schreven er vaak voor in, maar leken het als minder belangrijk te 

beschouwen ten opzichte van de andere items, zodat er niet altijd voldaan werd aan alle 

voorwaarden. Andere clubs gaven aan nieuwe ideeën nodig te hebben om ieder jaar een ander 
interessant project te vinden voor hun leden. 

 
Vandaar dat er aanpassingen gebeurden naar het seizoen 2014-2015 toe. De naam van het item werd 

veranderd in ‘Gezond en ethisch sporten’. Mentale begeleiding en aandacht voor ethisch verantwoord 

sporten werden toegevoegd.  
 

 
 

Projectwerking 
 

Om het handbalniveau van de jeugdspelers verder te doen vooruitgaan, bleek er meer aandacht nodig 

voor stabilisatie, kracht, loopscholing, motoriek…. Er bleek ook niet voldoende aandacht te gaan naar 
de ontwikkeling van de keepers. Vandaar de integratie in 2013 van dit nieuwe punt, gericht op het 

stimuleren van specifieke trainingen, zoals bv keepertraining, stabilisatie, loopscholing…, waar 
belangrijke thema’s aan bod komen die te weinig in de normale trainingen naar voor kunnen komen. 

Ook de uitwisseling van trainersknowhow tussen de clubs dient gestimuleerd te worden. 
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Tijdens het eerste jaar schreven slechts 7 clubs hiervoor in, ondertussen zijn er dat 11 geworden. Het 

is duidelijk dat de clubs tijd nodig hebben om zich van deze noodzaak bewust te worden en om deze 
extra training te integreren in hun programma’s. Bovendien is er niet altijd ruimte en tijd vrij in hun 

sporthal, waardoor ze creatief op zoek moeten gaan naar andere oplossingen. 
 

Samenwerking tussen clubs is eveneens nog niet echt van de grond gekomen. Daarnaast bleek dat 

het reglement niet altijd duidelijk was voor de clubs, zodat niet alle aanvragen aanvaard konden 
worden. Vandaar de betrachting het reglement duidelijker te omlijnen voor 2015. 

 
Promotieverantwoordelijke 

 

Dankzij het JeugdSportFonds worden er steeds meer en meer promotie-activiteiten georganiseerd 
door de clubs en zijn de clubs zich bewust van de noodzaak van jaarlijkse promotie-activiteiten. Door 

de navolgformulieren zien ze wat efficiënt is en wat niet. Uit de reeds opgedane ervaring kan er 
besloten worden dat niet elke activiteit even goed werkt bij iedere club maar dat er eerder lokaal dient 

gekeken worden naar het meeste efficiënte promotiebeleid. Ook het tijdstip van promotie-activiteiten 
blijkt belangrijk. Activiteiten in het begin van het seizoen en op het einde van het seizoen hebben 

meer succes in ledenwerving dan activiteiten midden het seizoen. 

 
Sinds 2013 spoort de VHV de clubs aan om te werken met een promotieverantwoordelijke. Deze 

evalueert de voormalige promotie-activiteiten en stippelt een nieuw, op maat van de club, 
promotieplan en -beleid uit. 18 clubs zijn in 2013 gestart met een promotieverantwoordelijke. Tijdens 

het seizoen 2013-2014 waren dit er reeds 28. De clubs ervaren dit als een vooruitgang van hun 

werking. De resultaten van de ledenwerving in de toekomst zullen uitwijzen of dit inderdaad een 
meerwaarde betekent in efficiëntie.  

 
De VHV heeft als betrachting ieder seizoen een workshop te organiseren voor de 

promotieverantwoordelijken om uitwisseling van ervaring en knowhow mogelijk te maken. Deze vond 
plaats op 18 mei 2014. Uit deze workshop kwam het nieuwe Mini-ladiesproject voort. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


