
Taken en timing jeugdsportfonds

Timing Wat Hoe? Keuzes ? Taken Uitvoering
15/sep Ploeginschrijvingen Luik 1 Via de website ingeven
15/sep Inschrijving Luik 2 en 3 Luik 2: via de website ingeven. Keuze uit de volgende 

onderdelen (1 of meerdere onderdelen kunnen gekozen 
worden):

Enkel indien in luik 1 een minimumscore van 5 behaald is, kan ingeschreven 
worden in luik 2

* Sporttechnisch en administratief coördinator
* Aanwezig zijn op een bijscholing erkend voor Sporttechnisch coordinatoren tussen 1 augustus en 31 juli 

* organiseren van minimaal 1 VHV erkende bijscholing (intern) in functie van de 
VHV leerlijn

tussen 1 augustus en 31 juli, 1 maand op voorhand 
doorgeven, nadien getekende aanwezigheidslijst bezorgen

* Verslagen van minimaal 2 trainersvergaderingen doorsturen tussen 1 augustus en 31 juli 
* Evaluatie doorsturen van elke jeugdtrainer of van elke jeugdploeg, per seizoen 
minimaal 2

tussen 1 augustus en 31 juli 

* Opstellen van een jeugdbeleidsplan Vóór 31 december
* Opstellen van een sporttechnisch jeugdplan Vóór 31 december

* Begeleiding jeugdscheidsrechters
1 of meerdere personen hiervoor aanstellen * de begeleiders dienen ervaring op het gebied van spelregelkennis te hebben tussen 1 augustus en 31 juli 

* de begeleiders dienen jaarlijks aanwezig te zijn op een bijscholing voor (jeugd-
)scheidsrechters

tussen 1 augustus en 31 juli 

* minimum 4 jeugdscheidsrechters dienen actief te zijn en begeleid te worden tussen 1 augustus en 31 juli 

* bij elke wedstrijd dient een evaluatieformulier opgemaakt te worden (de 
aanduiding van de JSR dient op voorhand doorgegeven te worden aan het 
regiocomité en nadien het verslag verzenden naar verantwoordelijke regionaal 
comité). Iedere JSR dient minimaal 4 wedstrijden gefloten te hebben.

tussen 1 augustus en 31 juli 

* Gezond en Ethisch sporten
OF * werken met een kiné of arts rond letselpreventie, sportmedische keuring, 
verantwoord opwarmen, cooling down, ijstherapie, taping,…..
OF * werken met een voedingscoach/diëtist rond gezonde voeding, alcohol, 
doping, drugs,…
OF * werken met een mental coach rond mentale vaardigheden
OF * werken rond solidariteit of fairplay via sensibileringscampagne
 informatiecampagne voeren, dit dient bewezen te worden tussen 1 augustus en 31 juli 
 organiseren van interne bijscholing/infomoment voor trainers, ouders,.. tussen 1 augustus en 31 juli, 1 maand op voorhand 

doorgeven, (nadien eventueel getekende aanwezigheidslijst 
bezorgen, maar is niet verplicht)

* Projectwerking
OF * specifiek motorisch training
 via apart formulier (zie website) doorgeven voor 15 september insturen
OF * bovenlokale samenwerking tussen verschillende clubs
 via apart formulier (zie website) doorgeven voor 15 september insturen
Deelnemerslijst indienen en een aanwezigheidslijst 2 x per seizoen tussen 1 september en 31 juli 

Luik 3: Ingeven via de website
Keuze uit de volgende opties:

* OF Organiseren van 2 promotie-activiteiten
Voor elke activiteit een aanvraagformulier indienen, min. 1 maand op voorhand (zie 
website - downloads)

tussen 1 augustus en 31 juli 

Na elke activiteit een Na-formulier bezorgen (zie website - downloads) tussen 1 augustus en 31 juli 
* OF Aanstellen van een Promotiecoördinator

* Minimum 4 promotieactiviteiten organiseren (met voor en na-formulieren, zie 
website - downloads, cfr organiseren 2 promotie-activiteiten) 

tussen 1 augustus en 31 juli 

Inschrijving Opvolging en invulling taken



* Indienen van een promotieplan voor 15 september insturen
* Aanwezig zijn op een door de VHV-erkende bijscholing, specifiek voor 
promotieverantwoordelijken

tussen 1 augustus en 31 juli 

* Evaluatie maken van het promotieplan vóór 31 juli 
* Oprichten van een satellietclub

Document (website) invullen en indienen (satellietclubs dienen ook door de raad 
van bestuur goedgekeurd te worden en een stamnummer te krijgen)

in september aangeven kern oprichten en waar, voor 31 
december definitieve gegevens bezorgen

31/dec Bijkomende ploegen JM12 inschrijven bijkomende ploegen kunnen nog ingeschreven worden. 
Document "aanvraagformulier bijkomende ploegen" 
invullen en doorsturen (downloaden op website)

31/dec Financiële verantwoordingsstukken inbrengen Alle financiële verantwoordingsstukken van het voorbije 
kalenderjaar dienen ingediend te worden, met een 
verklaring en een overzicht 

Verklaring en overzicht (excell) te downloaden via website. Verklaring dient ook 
ondertekend te worden (!)
Wat kan ingediend worden? Zie reglement JeugdSportFonds + lijst met meest 
gemaakte fouten op website

31/dec Trainingsprogramma satellietclub indienen Via document, downloaden op de site
31/jul Alle documenten van het voorbije seizoen (behalve de 

financiële stukken) moeten ingediend zijn

FINANCIËN
Subsidies worden berekend op basis van de inschrijvingen (sept / bijkomend dec)
In april volgt hieruit een subsidievoorstel
In mei wordt een eerste schijf van 60% hiervan reeds uitgekeerd
Indien alle documenten en activiteiten tijdig zijn afgehandeld behoudt men de subsidies
Alle subsidies moeten naar Bloso toe verantwoord worden, hiervoor heeft de club tijd tot het einde van het kalenderjaar (31 december)
In januari wordt dan het restbedrag uitgekeerd aan de clubs

Vb: voor seizoen 2014-2015
Op basis van de inschrijvingen en activiteiten worden de subsidies voor 2015 berekend. Dit voorstel ontvangt de club in april 2015
in de loop van seizoen 2014-2015 worden alle activiteiten uitgevoerd, er worden kosten en dergelijke voor gemaakt,….
In mei 2015 ontvangt de club een eerste schijf van 60%
31 juli loopt het seizoen af, en controleert de VHV of de club alles heeft uitgevoerd waarvoor ingeschreven werd. Indien niet wordt een gedeelte van de subsidies afgetrokken.
Tot 31 december 2015 heeft de club de tijd om de financiële verantwoordingsstukken te verzamelen.
In januari 2016 wordt dan het restbedrag uitgekeerd (van Subsidies JeugdSportFonds 2015)
Indien een club zijn subsidies niet volledig kan verantwoorden, wordt slechts het verantwoorde bedrag uitgekeerd

Alle info, voorwaarden, data en regelgeving is terug te vinden in het reglement van het JeugdSportFonds. 
Bij vragen of onduidelijkheden: contacteer linde.panis@handbal.be
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