WIJZIGINGEN
JEUGDSPORTFONDS 2021
Nog steeds heeft het Covid-virus een enorme impact op onze sport en allerhande initiatieven en activiteiten.
Dit geldt eveneens voor het Jeugdsporfonds. Na een grondige analyse van het bestaande reglement is beslist
een aantal structurele wijzigingen door te voeren. Op deze manier kunnen alle clubs een dossier indienen dat
gebaseerd is op de feitelijke situatie, inclusief beperkende maatregelen aangaande Covid-19 en de impact die
dit met zich meebrengt op de clubactiviteiten.
In dit document bundelen we alle wijzigingen die zijn doorgevoerd t.o.v. het initieel vooropgesteld reglement.
Op die manier kan iedereen die grondig op de hoogte is van de opbouw van het Jeugdsportfonds snel alle
wijzigingen terugvinden. Door deze lijst apart te raadplegen vermijd je ook dat je wijzigingen mist in het
algemene reglement.
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Buiten de puntenverdeling (herschaling van de punten waar vermeld) staan de toevoegingen en schrappingen
hieronder vermeld per label. Alle wijzigingen zijn ook doorgevoerd in het online dossier (Formsite) waar iedere
club kan inloggen om het Jeugdsportfondsdossier in orde te brengen.
Een eerste algemene wijziging is het verplaatsen van deadline 2 naar 1 maart 2021. De bijsturingen die worden
doorgevoerd komen kort voor deadline 2. We schuiven daarom deze deadline een maand op om iedereen extra
tijd te geven om alle wijzigingen door te nemen en uit te voeren.
De belangrijkste algemene wijziging is dat we officieel geen labels zullen uitkeren. We verkiezen hiermee te
starten vertrekkend vanuit een ‘normaal’ seizoen met behoud van de vooropgestelde criteria. Onder normale
omstandigheden zouden we dit jaar voor de eerste maal werken met een basislabel Jeugdvriendelijke
volleybalclub en enkele extra te behalen labels in functie de al dan niet behaalde, verplichte criteria per label.
Door de huidige situatie en de noodgedwongen wijzigingen in het dossier is de beoogde continuïteit in
kwaliteitsbeoordeling over langere termijn niet haalbaar. Daarom opteren we ervoor om dit eerste jaar te
werken met officieuze labels, gebaseerd op de aangepaste criteria die rekening houden met de feitelijke situatie
zoals ze nu is. Elke club krijgt dus wel degelijk een beoordeling van de behaalde labels, maar dit dan wel op basis
van het aangepaste reglement en niet op basis van de initieel vooropgestelde doelstellingen.
Aangezien de sterkte van het Jeugdsportfonds net ligt in de potentiële groei die de clubs kunnen doormaken en
in het behalen van extra labels op basis van bewust gekozen nieuwe initiatieven en acties is het belangrijk dat
deze beoordeling gestaafd is op vastgelegde, niet variabele criteria. Met de huidige wijzigingen zijn we op die
manier genoodzaakt de uitreiking van de labels uit te stellen. Inhoudelijk blijft deze aanpak wel behouden omdat
voor ieder label wel bepaalde criteria intact blijven. We hebben diverse items geschrapt, toegevoegd of de
puntenverdeling hier en daar aangepast.
Hieronder vinden jullie alle bijsturingen t.o.v. het initiële reglement. Wanneer een item niet vernoemd wordt
hieronder blijft het behouden in het dossier. Enkel schrappingen, toevoegingen of wijzigingen worden hier
aangegeven.
JEUGDVRIENDELIJKE VOLLEYBALCLUB
•

•
•
•
•

•

Het item ledenwerving vervalt hier als verplicht item (2 van de 3 aspecten behalen):
o Maar bij de initiatieven verder in het dossier blijven Volley@School en eigen initiatieven wel
behouden!
 Inschrijving voor Volley@School is voldoende (ongeacht het aantal effectief gegeven
lessen). Inschrijven kan nog steeds via VolleyAdmin2.
 Eigen initiatieven zijn nog steeds mogelijk.
Voor de trainersvergaderingen tellen ook online meetings mee.
Wat betreft de infosessies zijn ook digitale infosessies geldig.
Ecologisch verantwoord sporten wordt geschrapt.
De club is actief op social media:
o Hier wordt een extra 4e kanaal als mogelijkheid toegevoegd. (Tik-Tok, You-Tube, Teams…) Dit
moet worden aangetoond door bijvoorbeeld het toevoegen van een link in het dossier.
Voor het eigen project benadrukken we dat het initiatief dat jullie hier kunnen opgeven los moet staan
van nieuwe Corona-initiatieven die jullie als club hebben uitgewerkt. Er wordt een apart criterium
Corona-initiatieven toegevoegd waar deze kunnen ingegeven worden.
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TALENTENLABEL
•
•
•
•
•
•
•

Zowel fysieke clinics als webinars worden meegeteld als clinic. De punten worden gewijzigd naar 5
punten per clinic.
Het trainersrapport wordt geschrapt.
Het inrichten van extra trainingsmomenten wordt geschrapt.
VOLTIS-deelname wordt geschrapt.
Provinciale selectie wordt geschrapt.
Nationale selectie wordt geschrapt.
Vlaamse Champions League wordt geschrapt.

VOLLEY4ALL-LABEL
•
•

•

•

•

•

•
•

Deelname aan Start2volleytornooien wordt geschrapt.
Ledenwervingsacties:
o Inschrijving voor Volley@School volstaat. Effectieve lessen kunnen ook in mei of juni nog
plaatsvinden.
o Vriendjesdagen wordt geschrapt.
o Eigen instroomacties met een maximum van 5 verschillende acties kunnen worden ingediend.
Clubs die ondanks Corona toch een manier hebben gezocht om in te zetten op een veilige
instroom willen we belonen. 20 punten per project worden toegekend.
Stages
o Stages kunnen ingediend worden indien ze hebben plaatsgevonden. Maar ook indien de
intentie er was en het omwille van Corona niet heeft kunnen plaatsvinden kan men dit opgeven
en staven ter goedkeuring.
Time-out tegen pesten zal plaatsvinden in februari en telt mee. Ook online acties die de club
hieromtrent organiseert worden hier goedgekeurd mits voorbeelden (link of printscreens) van deze
actie.
o Info: https://kieskleurtegenpesten.be/
Fiscaal attest: Voor dit jaar is het indienen van ‘VAK 1’ voldoende. Voor de volgende editie wordt
gevraagd om eveneens 1x een voorbeeld van ‘VAK 2’ ingevuld in te dienen.
Meer info: Toelichting (in de toelichting staat een link naar een bewerkbaar voorbeeldattest)
Teambuildingsactiviteit: In de zomer hebben wel activiteiten kunnen plaatsvinden. Indien dit het geval
is kan dit ingediend worden. Maar ook online acties omtrent teambuilding voor de jeugdleden (quiz,
sportsessie, …) kunnen ingediend worden als teambuildingsactiviteit. Zoals steeds moet dit wel via
bewijsmateriaal gestaafd worden. (communicatie, flyer, print-screen, ….)
Vrijwilligersbijeenkomst wordt geschrapt.
Voor de bijsturingen van het vrijwilligersbeleid volstaat het om in een verslag gemaakte keuzes te
formuleren en doelstellingen die wel of niet gehaald zijn met betrekking tot het vrijwilligersbeleid.
Belangrijk is de bijsturingen helder en concreet te formuleren.

BEACHLABEL
•
•

•

Jeugdbeachevenement wordt geschrapt.
Beachclinics
o Ook hier gelden zowel de fysieke clinics als de specifieke beach-webinars die zijn gevolgd. 10
punten per clinic blijft behouden.
Deelname tornooien, trainersdiploma’s en extra projecten waren op voorhand nog niet opgenomen
voor deze editie van het Jeugdsportfonds en zijn pas van toepassing in de toekomst.
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G-LABEL
•

Enkel actieve stappen en het aantal G-leden worden behouden. Alle andere items worden geschrapt.

CORONA-EXTRA
•

De club kan maximaal 5 Corona-initiatieven opgeven die het heeft georganiseerd naar aanleiding van
de huidige corona-situatie. Elk initiatief is 15 punten waard met een maximum te behalen
puntentotaal van 75 punten. Voorbeelden en de voorwaarden waaronder deze initiatieven zullen
worden goedgekeurd:
o Het kan gaan over het organiseren van buitensportsessies met jeugdgroepen.
Beachtrainingen tellen reeds mee bij het beachlabel en zullen bij dit item niet goedgekeurd
worden. Het betreft outdoortrainingen zoals grasvolley, fysieke bootcamps, etc..
o Het aanbieden van online trainingen of het stimuleren van deelname aan thuisopdrachten
(bijvoorbeeld de Volley@Home trainingssessies). Hierbij is het belangrijk dat jullie aantonen
dat dit effectief heeft plaatsgevonden of de oproep tot bij jullie leden is geraakt. (Printscreen
van social media, mailverkeer, …)
o Alternatieve geldinzamelacties ten voordele van de jeugdwerking kunnen ook ingegeven
worden maar dit wordt beperkt tot maximaal 1 geldinzamelactie op het totaal van 5 coronainitiatieven.
o Acties die elders in het dossier worden opgegeven kunnen geen 2e keer ingediend worden
onder deze Corona-rubriek.
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