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1. TOELICHTING PROJECT “GO FOR ICE” 
 
Ondanks topprestaties van een aantal atleten en het spektakelgehalte van de sport heeft de Vlaamse 

schaatswereld het niet makkelijk om te overleven. Er zijn weer schaatsbanen gesloten waardoor de 

competitie om ijsuren in Vlaanderen te bemachtigen groot is en voor onze kunst- en snelschaatsclubs 

stilaan onbetaalbaar wordt. Toch slagen we er voorlopig nog steeds in om topprestaties te behalen op 

het hoogste niveau. Kinderen zijn hierdoor gefascineerd en willen graag de nieuwe Bart Swings, Stijn 

Desmet of Loena Hendrickx,... worden. Zonder clubs in de buurt en ondersteuning van de clubs, is dit 

moeilijk; een gemiste kans waardoor opvolging van onze toppers niet langer verzekerd is. 

Met het jeugdsportproject “Go For Ice” willen we als federatie de jeugdwerking binnen het schaatsen 

ondersteunen door de clubs een professioneel en kwaliteitsvol kader aan te bieden. De aanvraag voor 

jeugdsubsidies werd in 2022 goedgekeurd. Door een goede jeugdwerking zal het schaatsen 

aantrekkelijker en toegankelijker worden. De instroom van de jeugd zal niet alleen toenemen, de drop-

out zal ook afnemen als we een groot en breed vangnet opbouwen. Hierin kunnen alle jongeren van 

recreatief tot competitief niveau goed worden begeleid en opgevangen. Op deze manier is er een 

breed vangnet en stimuleren we het levenslang sporten. 

De Vlaamse Schaatsunie zal de subsidies die ze ontvangt van Sport Vlaanderen verdelen over de clubs 

die voldoen aan een aantal basisvoorwaarden. Verdeling van de subsidies onder de clubs gebeurt aan 

de hand van criteria die gekoppeld zijn aan een puntensysteem. Vervolgens moeten de clubs aan de 

Vlaamse Schaatsunie aantonen hoe ze de subsidies besteed hebben om hun jeugdsportwerking te 

verbeteren. 
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2. ANALYSE EN DOELSTELLINGEN HUIDIGE WERKING JEUGDSPORTFONDS 

De Vlaamse Schaatsunie wil graag volgende doelstellingen bereiken met dit jeugdsportproject: 

2.1. Betere begeleiding en ondersteuning van de jeugd 

 

Een ernstig knelpunt voor de werking van de schaatsclubs, en in het bijzonder ook voor hun 

jeugdwerking, is de beschikbaarheid van voldoende uren op het ijs. Jongeren kunnen enkel buiten de 

schooluren aangesproken worden en dat zijn net ook de uren waarop de bezetting van de ijsbanen 

hoog ligt. Uit een recente bevraging van 18 Vlaamse schaatsclubs in mei 2020, geeft een meerderheid 

aan vooral te kampen met een gebrek aan beschikbare uren op het ijs. 

 

 
Figuur 1: Resultaat bevraging 2020 – beschikbaarheid ijs 

Bijkomend geldt voor het schaatsen dat ook in de zomermaanden tal van ijsbanen gesloten zijn zodat 

ook tijdens de vakantieperiode weinig schaatskampen voor de jeugd kunnen aangeboden worden. De 

geboden ondersteuning door schaatsclubs tijdens de zomermaanden is dan ook soms minimaal.  

 

 
Figuur 2: Resultaat bevraging 2020 - zomermaanden 
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Schaatsclubs zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van infrastructuur en hebben dit niet zelf in 

handen. Toch kunnen ze een inspanning leveren om jongeren ook buiten het ijs beter te begeleiden 

door in te zetten op off-ice trainingen. Dit kan in de vorm van fitnesstrainingen gericht op de 

bewegingen die voor het schaatsen belangrijk zijn, of in de vorm van trainingen in aanverwante 

sporten als fietsen of skeeleren. Vooral de combinatie met de zomersport skeeleren is voor het 

snelschaatsen een uitstekende aanvulling. Uit de recente clubbevraging bleken slechts twee 

snelschaatsclubs een zekere mate van samenwerking te hebben met een skeelerclub. 

 

De VLSU wil daarom met behulp van het jeugdsportfonds clubs financieel ondersteunen die hun 

jeugdleden meer off-ice trainingen aanbieden en tijdens de zomermaanden goed begeleiden. 

 

2.2.  Toename van het aantal jeugdleden 

Er is een verontrustende daling van het aantal leden bij de schaatsclubs. Uitzondering is het 
snelschaatsen dat meer jongeren weet aan te spreken. Mogelijks speelt hier de bekendheid en 
Olympische ambities van schaatser Bart Swings een rol. Maar er zijn structurele aanpassingen nodig 
om dit tijdelijk effect beter te verankeren.  

Bij het kunstschaatsen is de terugval zeer uitgesproken met liefst 14,0% op één jaar (tabel 1). Bij 
jongeren is dit percentage zelfs nog hoger. Het kunstschaatsen weet weliswaar veel meer jongeren 
aan te trekken dan het snelschaatsen, maar daarna is er een terugval. Veel jongeren verlaten de sport 
ook vroegtijdig. Er zijn meer dan dubbel zoveel jonge kunstschaatsers dan volwassen kunstschaatsers, 
terwijl de verhouding bij het snelschaatsen omgekeerd ligt. Dit geeft aan dat relatief  veel jonge 
kunstschaatsers de sport stopzetten.  
 

Tabel 1: Aantal jongeren en volwassenen bij snel- en kunstschaatsen (seizoenen 2018-2019 / 2019-2020) 

 -18 jaar >= 18 jaar Totaal 

Snelschaatsen    

2018-2019 132 (34%) 260 (66%) 392 

2019-2020 150 (40%) 223 (60%) 373 

Evolutie (%) +13,6% -14,2% -4,8% 

Kunstschaatsen    

2018-2019 1298 (73%) 471 (27%) 1769 

2019-2020 1107 (73%) 414 (27%) 1521 

Evolutie (%) -14,7% -12,1% -14,0% 

 

Een eerste analyse naar geslacht geeft aan dat het vooral de vrouwelijke kunstschaatsers zijn die 
afhaken (tabel 2). Er zijn immers ongeveer evenveel jonge als volwassen mannelijke kunstschaatsers, 
terwijl bij de vrouwen er driemaal zoveel jonge kunstschaatsers zijn dan volwassen kunstschaatsers. 
Het zou echter niet correct zijn deze drop-out zonder meer toe te schrijven aan het grote aandeel 
vrouwelijke kunstschaatsers, zonder verder onderzoek.   
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De VLSU zal in samenwerking met de clubs de toename en afname van leden nauwgezet opvolgen 
(drop-out rates). In het bijzonder bij jonge vrouwelijke kunstschaatsers is een beter zicht op deze 
factoren noodzakelijk. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden om gepaste activiteiten te 
organiseren en probleemoplossend te werk te gaan.  

Nog los van de retentieproblematiek moeten de schaatsclubs blijven inzetten op rekrutering en nieuwe 
instroom. Uit de recente bevraging van de schaatsclubs blijkt dat zij een ruime waaier aan activiteiten 
aanbieden. Opvallend is dat er nog veel ruimte is om te groeien. Zo organiseren slechts 7 clubs 
vriendjesdagen. Er is zodoende nog veel marge om met succesvolle evenementen leden aan zich te 
binden en nieuwe leden aan te spreken.  

 

De VLSU wil daarom met behulp van het jeugdsportfonds clubs financieel ondersteunen die geschikte 

evenementen / activiteiten organiseren om jeugdleden te behouden en nieuwe aan te trekken. 

 

 
Figuur 3: Resultaat bevraging 2020 – activiteiten/evenementen georganiseerd door clubs 

 
Er is een ruime waaier aan promotiemogelijkheden voor schaatsclubs om hun activiteiten bekend te 
maken. Websites en facebookpagina’s zijn standaard geworden maar ook affiches / foto’s / flyers op 
de ijsbanen zelf worden frequent ingezet. Op deze manier promoten ze hun clubwerking en tegelijk 
ook de sport in zijn geheel. Toch kan nog meer ingezet op kanalen die door jongeren gebruikt worden. 
Zo hebben slechts 5 clubs een instagrampagina. 
 

De VLSU wil daarom met behulp van het jeugdsportfonds clubs financieel ondersteunen om geschikte 

promotiekanalen naar jongeren op te zetten. 
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Figuur 4: Resultaat bevraging 2020 - promotie 

Een financiële ondersteuning voor activiteiten om nieuwe leden aan te trekken komt ook tegemoet 
aan de verwachtingen van de clubs ten aanzien van de schaatsfederatie. Gevraagd naar de gewenste 
hulp vanuit de federatie geeft een meerderheid van de clubs een financiële tussenkomst voor 
dergelijke activiteiten aan.  

 

 
Figuur 5: Resultaat bevraging 2020 - doelgroepen 

Daarnaast krijgen clubs financiële ondersteuning op basis van de toename in het aantal jeugdleden die 
ze tellen.  

De VLSU wil daarom met behulp van het jeugdsportfonds clubs financieel ondersteunen per jeugdlid 

die ze tijdens het subsidiejaar weten aan te trekken.  
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2.3. Doorbreken van een stereotype rolverdeling 

 

Uit de gegevensanalyse van het beleidsplan blijkt dat er een zeer uitgesproken 

oververtegenwoordiging is van vrouwen bij het kunstschaatsen en in mindere mate ook van mannen 

bij het snelschaatsen (tabel 2). Vooral bij de jongere kunstschaatsers is het overwicht van vrouwen met 

93% verpletterend en is er nog veel werk aan de winkel om de stereotype rolverdeling te overstijgen.  

Het vergt een aanpassing van de algemene perceptie over kunstschaatsen om meer jongens aan te 

spreken. Maar clubs kunnen zelf ook al initiatieven nemen door bv. meer aandacht te besteden aan 

algemene schaatsinitiaties voor nieuwe leden en geïnteresseerden. Daarbij komen vaardigheden aan 

bod die zowel nuttig zijn voor het kunst- als het snelschaatsen. Zo kunnen deze later op basis van hun 

vaardigheden een keuze maken voor kunst- of snelschaatsen en worden ze niet gedwongen meteen 

een keuze te maken die vaak op basis van geslacht wordt genomen.  

 
Tabel 2: Aantal mannen en vrouwen bij snel- en kunstschaatsen (seizoenen 2018-2019 / 2019-2020) 

 -18 jaar >= 18 jaar Totaal 

 Man Vrouw Man Vrouw  

Snelschaatsen      

2018-2019 95 (72%) 37 (28%) 171 (66%) 89 (34%) 392 

2019-2020 98 (65%) 52 (35%) 157 (70%) 66 (30%) 373 

Kunstschaatsen      

2018-2019 91 (7%) 1207 (93%) 81 (17%) 390 (83%) 1769 

2019-2020 73 (7%) 1034 (93%) 79 (19%) 335 (81%) 1521 

 

De VLSU wil daarom met behulp van het jeugdsportfonds clubs financieel ondersteunen die 

activiteiten organiseren om deze stereotype rolverdeling bij jongeren te doorbreken. 

 

2.4. Uitbreiden van het wedstrijdaanbod 

De voorbije jaren bleken de BENELUX-cups die in samenwerking met Nederland en Luxemburg werden 
opgestart een groot succes. Deze laagdrempelige shorttrackwedstrijden trekken beginnende 
competitieschaatsers aan die per niveau en niet op leeftijd worden ingedeeld, wat voor kinderen die 
iets trager ontwikkelen of later beginnen een groot voordeel is. Ook het Vlaams kampioenschap is voor 
vele jonge schaatsers een jaarlijks topevenement waar alle leeftijden en niveaus welkom zijn. 
 

Daarnaast bieden de Vlaamse snelschaatsclubs reeds jaren een mooi aanbod internationale shorttrack 
wedstrijden (opening en closing games, easter cup, speculaascup) op een ‘intermediair’ niveau. In 
2018-2019 werden 2 starclass wedstrijden voor junioren ingericht (Europese topwedstrijden) in 
Lommel en Hasselt. Het is de bedoeling jaarlijks minstens 1 junioren topwedstrijd naar Vlaanderen te 
halen.  

Mede door de invoering van de Competition Level Test werd de drempel tot kunstschaats competities 
verlaagd en is er een gestage instroom van nieuwe competitieve schaatsers. Daarnaast bieden de 
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verschillende competitievormen zoals A, B, C-competities mogelijkheden voor solo schaatsers die 
competitie op een laag, gemiddeld en/of hoog niveau willen beoefenen. Bijkomstig bieden de Vlaamse 
kunstschaatsclubs reeds jaren een mooi aanbod internationale wedstrijden. Synchro-schaatsers 
daarentegen kunnen instromen in non-ISU en/of ISU categorieën afhankelijk van hun niveau en 
wensen. Synchro vormt de perfecte uitvalsbasis voor schaatsers die graag in teamverband willen 
presteren. In tegenstelling tot het solo schaatsen, zijn het aantal georganiseerde synchro wedstrijden 
in Vlaanderen eerder beperkt.  

De kostprijs van de voorgeschreven samenstelling van een jury- en technisch panel vormt evenwel een 
obstakel voor de uitbreiding van het wedstrijdaanbod. Zeker in een aantal disciplines als 
kunstschaatsen, ijsdans en synchroonschaatsen maakt dit de organisatie van wedstrijden bijzonder 
moeilijk of voor de deelnemers erg duur, wat drempel verhogend werkt.  

Een financiële ondersteuning van de clubs bij het organiseren van wedstrijden is onmisbaar. 

 

De VLSU wil daarom met behulp van het jeugdsportfonds clubs financieel ondersteunen die 

wedstrijden voor jongeren organiseren. 

 

De VLSU wil daarom met behulp van het jeugdsportfonds clubs financieel ondersteunen die inzetten 
op het opleiden van meer eigen juryleden, Technical Specialists en Technical Controllers 

 
 

2.5. Verhogen van de kwaliteit van de vorming en talentbegeleiding van 

jeugdleden in de schaatsclubs 

Samen met een bevraging van de schaatsclubs in mei 2020 werden ook de trainers bevraagd door de 
VLSU. Van 77 trainers werden antwoorden verkregen. 23 van hen (of 30%) hadden op het ogenblik van 
de bevraging geen enkel trainersdiploma.  
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Figuur 5: Resultaat bevraging 2020 – trainersdiploma’s 

 
Het aantal gediplomeerde trainers is tot op heden nog niet in verhouding met het aantal leden en de 
vraag. Hierdoor zijn schaatsclubs vaak genoodzaakt om niet-gediplomeerde trainers aan het werk te 
zetten om de clubwerking te garanderen.  
 

De VLSU wil daarom met behulp van het jeugdsportfonds clubs stimuleren en  financieel 

ondersteunen die inzetten op het verhogen van de kwaliteit van hun trainers. 

 

De kennis rondom het schaatsen is in Vlaanderen en België voorlopig nog vrij summier. Als we de 
kwaliteit van de trainingen omhoog willen trekken, is het noodzakelijk om expertise uit het buitenland 
te halen. 

 

De VLSU wil daarom met behulp van het jeugdsportfonds clubs financieel ondersteunen die trainers 

op internationaal niveau laten meedraaien door ze regelmatig ISU opleidingen te laten volgen. 

 
Daarnaast werd in samenwerking met de nationale bond (KBSF - snelschaatsen) een ‘Skills attest’ 
ontwikkeld en zal een uniform brevettensysteem (KBKF - kunstschaatsen) uitgewerkt worden als 
leidraad voor trainers, lesgevers en clubs die in aanraking komen met beginnende en competitieve 
schaatsers (brede ontwikkeling). Dit ‘Skills attest’ en uniform brevettensysteem (samen met 
ondersteunende tools – zoals het sportsinspiratorsplatform) bevatten een logische opbouw aan 
oefeningen en vaardigheden die schaatsers onder de knie dienen te krijgen gedurende hun 
ontwikkeling. Het zijn leeftijdsonafhankelijke tools, maar categoriseren schaatsers op basis van niveau 
en schaatsvaardigheid. Er wordt vooral ingezet op het verwerven van motorische vaardigheden en het 
stroomlijnt de aangeleerde elementen qua benaming en uitvoering. Het ‘Skills attest’ en uniform 
brevettensysteem kan clubs helpen bij de indeling van clublessen en het toewijzen van lesgevers.  
 

De VLSU wil daarom met behulp van het jeugdsportfonds clubs financieel ondersteunen die inzetten 

op talentontwikkeling door het gebruik van het Skills attest en het uniform brevettensysteem 
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2.6. Gezond en ethisch sporten 

Uit de bevraging van de schaatsclubs blijkt dat 6 clubs (op 18) ook inzetten op G-sport. Het gaat daarbij 
zowel om personen met een motorische, verstandelijke of psychische beperking. De drempel voor 
jongeren met een beperking om te schaatsen is groot. Al te snel wordt gedacht dat schaatsen voor hen 
te moeilijk is. Maar met wat aanpassingen is dit zeker mogelijk. De persoonlijke benadering vergt wel 
een intensieve begeleiding. Ook inzake materiaal, zoals een slee voor personen met een beperking aan 
de onderste ledematen of rug, is een financiële steun noodzakelijk. 

Diezelfde bevraging bij de schaatsclubs leert ook dat er 8 clubs (op 18) zijn met een API (AanspreekPunt 
Integriteit). Naast de verhoging van het aantal clubs met een aanspreekpunt dient ook gewerkt te 
worden aan de verdere professionalisering van de club-API’s. Zij dienen over volgende kennis en 
vaardigheden te beschikken: 

⮚ Basisinzichten hebben over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag (in de sport);  

⮚ Vlaggensysteem kennen en toepassen op concrete incidenten;  

⮚ Op de hoogte zijn van zijn / haar rol als Club-API;  

⮚ Zich kunnen profileren als Club-API bij iedereen in een club;  

⮚ Een incident kunnen afhandelen op basis van het handelingsprotocol;  

⮚ Het gesprek kunnen aangaan met alle betrokkenen;  

⮚ Weten waar je terecht kan voor een klacht of hulp;  

⮚ Registratie en dossier maken;  

⮚ Overleggen met het clubbestuur en suggesties doen 
 
De Commissie Gezond en Ethisch Sporten is een onafhankelijk adviesorgaan dat zowel aan de 
vereniging, de leden-clubs, als aan de toegetreden leden advies verleent omtrent problemen en vragen 
rond ethisch sporten. De commissie staat zo in voor het vormgeven, uitvoeren en opvolgen van het 
gezond sporten beleid van de federatie, en dit zowel op niveau van de federatie als op niveau van de 
clubs en de sporters. 

De clubs hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid op dit domein en moeten aangemoedigd worden 
de richtlijnen inzake volgende thema’s op te volgen: 

⮚ Medische geschiktheid 

⮚ Blessurepreventie 

⮚ Leeftijdsgrenzen 

⮚ Ethische code 

⮚ Grensoverschrijdend gedrag 

⮚ Dopingcode 

Vooral voor jongeren is het belangrijk dat zij op een gezonde manier kunnen sporten en er op ethische 
wijze met hen wordt omgegaan binnen de sportclubs.  

 

De VLSU wil daarom met behulp van het jeugdsportfonds clubs financieel ondersteunen die inzetten 
op G-sport, op beleid rond (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en het gezond en ethisch sporten. 
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3. DEELNAMEVOORWAARDEN 
 

Om aanspraak te kunnen maken op financiële steun vanuit het jeugdsportfonds moet een club aan alle 

volgende voorwaarden voldoen: 

⮚ De club is aangesloten bij de Vlaamse Schaatsunie; 

⮚ De ledenadministratie moet correct en op tijd doorgestuurd zijn; 

⮚ De club heeft minstens 15 leden waarvan 10 jeugdleden; 

⮚ De club heeft minstens 1 actieve gediplomeerde trainer (minimum initiator, bachelor / master 

LO); 

⮚ De club biedt minstens 30 trainingsuren per seizoen aan waar clubleden kunnen plezier 

beleven, bijleren, sporten; 

⮚ De club heeft een website die up to date is met aandacht voor de jeugd, informatie over 

trainingen (data, locatie, trainingsuren) en heeft een verwijzing naar https://www.vlsu.be/. 

Uiterlijk op 1 februari 2023 dient de club het aanvraagdossier in om deel te nemen aan het 

jeugdsportproject. De Vlaamse Schaatsunie controleert of de club voldoet aan de basisvoorwaarden 

en geeft uiterlijk 8 februari 2023 bevestiging aan de club indien de aanvraag wordt aanvaard.  

 

 

4. WERKING PUNTENSYSTEEM EN VERDELING FINANCIËLE MIDDELEN 
 

Na goedkeuring van de aanvraag tot deelname aan het jeugdsportproject, kunnen clubs punten scoren 

verdeeld over drie pijlers. Elk punt staat gelijk aan een bepaald bedrag. Dit bedrag (of de waarde van 

het punt) wordt door de federatie berekend nadat alle clubs hun dossier definitief hebben ingediend. 

De waarde van een punt is het totale beschikbare budget gedeeld door het totaal aantal punten, 

gescoord door alle clubs samen. 

Voorbeeld: Alle clubs samen hebben 1000 punten behaald en we beschikken over een budget van € 

20.000. 20.000 euro /1000 punten = 20 euro voor 1 punt. Indien je als club 100 punten hebt behaald 

en je voldoet aan de basisvoorwaarden, ontvang je een bedrag van € 2000. 

Daarnaast zal de VLSU kwaliteitslabels in de vorm van schaatsen per pijler toekennen aan clubs, zodra 

zij voldoen aan de vooropgestelde voorwaarden. Deze kwaliteitslabels (de schaatsen) zijn een teken 

van appreciatie vanuit de federatie voor de clubwerking. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid aan clubs 

om hun werking en sterktes te promoten naar de buitenwereld. De club kan zelf het label kenbaar 

maken op haar website, in haar communicaties en publicaties. Het zal ook zichtbaar zijn op de website 

van de federatie: https://www.vlsu.be/jeugdsportfonds. 

In totaal zijn er 21 schaatsclubs. Per pijler wordt er een ranking opgemaakt van alle schaatsclubs. Op 

basis van die ranking zijn er telkens een gouden, een zilveren en een bronzen schaats te verdienen. 

Een gouden schaats is te behalen van de club met de hoogste score op de betreffende pijler. Er zijn 3 

pijlers en dus 3 gouden schaatsen te verkrijgen. De zilveren schaats is voor de clubs die op de tweede 

plaats eindigen bij elke pijler. De bronzen schaats is voor de clubs die op de derde plaats eindigen. De 

clubs die deelnamen en niet in de prijzen vielen krijgen een paarse schaats als teken van deelname aan 

het jeugdsportfonds. Vervolgens wordt dit alles gevisualiseerd aan de hand van een spider diagram 

met aan elke hoek een pijler en de eventuele schaats die behaald werd.  

 

https://www.vlsu.be/
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Schaats Plaats ranking 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Tabel 3: Ranking mogelijkheden per pijler 

 
  Figuur 6: Voorbeeld spiderdiagram – behaalde plaats op de drie pijlers 
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5. CONTROLE, PUNTENSYSTEEM EN EVALUATIE JEUGDSPORTFONDS 
 

Voor controle moeten de clubs verantwoordingsstukken bezorgen aan de federatie. De federatie zal 

hier controle op uitvoeren. Hiervoor zal de VLSU werken met Twizzit. Dit is een gebruiksvriendelijk en 

eenvoudig platform waar de clubs gemakkelijk per pijler de gewenste bewijsstukken op ieder moment 

kunnen uploaden. Op deze manier wordt de administratieve belasting tot een minimum beperkt. 

 

CORONA uitzondering 

Indien door corona-maatregelen geplande activiteiten niet kunnen doorgaan kunnen de punten toch 

toegekend worden mits wordt aangetoond dat de activiteit minstens 2 maanden op voorhand 

opgenomen was in de kalender van de club. 

 

De toekenning van de punten aan de clubs verloopt aan de hand van volgende criteria verdeeld over 

drie pijlers. 

 

5.1. Pijler 1: Begeleiding en ondersteuning jeugd (doelstelling 1, 4, 6) 

 

Criteria Beoordeling  Punten Effectieve 
score 

Aanbod off-ice trainingen 
(minimaal 1uur off-ice 
training/week dat 
toegankelijk is voor iedereen 
van de clubs) 

Ja/Nee.  

Er is wekelijks een off-ice aanbod tijdens 

het seizoen:  

- toegankelijk voor recreatieve 

clubleden 

en/of 

- toegankelijk voor competitieve 

clubleden 

 

Als het trainingsrooster met trainers, 

uren, groepen en on-ice/off-ice 

trainingen wordt geüpload via TWIZZIT 

of terug te vinden is op de website dan 

voldoet u aan de vereisten om het 

maximaal aantal punten te scoren. 

 
 
 
Ja recreatief = 3 
punten 
 
Ja competitief = 
2 punten 

 

Een aanbod in het 
tussenseizoen 
(15 mei - 15 september). 
Geef een overzicht van het 
trainingsaanbod (graag 
trainingsvormen) dat wordt 
georganiseerd vanuit de 
club. 

Ja/Nee.  

- recreatieve clubtrainingen 

en/of 

- competitieve clubtrainingen 

 

De club kan dit aantonen door op 
TWIZZIT: 

1) een printscreen up te loaden 
2) link naar mail waarin de 

communicatie naar de leden 
werd gevoerd. 

3) Link naar communicatiemiddel 
anders dan mail, die gehanteerd 
werd.   

Ja recreatief = 3 
punten 
 
Ja competitief = 
2 punten 
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Aparte trainer jeugdleden 
(Als +18j en -18j te samen 
trainen dan zijn er 2 aparte 
trainers voorzien) 

Ja/Nee.  

Er is minstens één gediplomeerde trainer 

(minimaal initiator) aanwezig tijdens de 

training specifiek voor de jeugdleden 

(<18j) en deze is terug te vinden in het 

trainingsrooster die je op de VLSU 

website kunt downloaden. 

 

 

Wordt via trainingsrooster  
gecontroleerd en random controle 
sporttechnische coördinatoren doorheen 
het tussenseizoen. 

Ja = 12 punten  

Aanwezigheid trainer op 
wedstrijden. 

Ja/Nee.  

Er is een trainer van de club aanwezig op 

iedere nationale wedstrijd* waar er 

schaatsers van de club aan deelnemen. 

 

*Voor langebaanschaatsers worden 

wedstrijden in Zuid Nederland als nationale 

wedstrijden aanzien. 

 

Naam aanwezige trainer doorgeven via 

TWIZZIT en random controle op 

wedstrijden. 

Ja = 5 punten  

Organisatie recreatieve 
wedstrijd/clubkampioenschap 

Ja/Nee.  

Club organiseert een recreatieve wedstrijd 

(bv tijdens pauze competitie wedstrijd) of 

een clubkampioenschap. 

 

De club bezorgt de datum en locatie aan de 
federatie via www.vlsu.be  

Ja = 5 punten  

Organisatie competitieve  
wedstrijd 

Ja/Nee.  

Club organiseert een nationale of 

internationale wedstrijd voor competitieve 

schaatsers. 

 

De club bezorgt de datum en locatie aan de 
federatie via www.vlsu.be  

Ja= 10 punten  

Jeugdstage voor leden (min 3 
aaneensluitende dagen) 

Vindt plaats Ja/Nee  

Stage = bijkomende trainingen, hogere 

intensiteit. Gericht op competitieve leden. 

 

De stage staat ook open voor competitieve 
leden uit andere clubs. Ja/Nee 
 
De club bezorgt informatie over: de 
stage(s), data, locatie, trainers aan 
federatie via TWIZZIT (enkel eigen 
leden) of www.vlsu.be (niet leden + eigen 
leden) 

Ja = 10 punten 
 
 
 
Ja = + 3 punten  

 

Club heeft een gedragscode en 
API in club 

De club heeft een algemene gedragscode 

(tuchtreglement is niet voldoende) Ja/Nee 

 

Ja = 5 punten 
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De club heeft een API Ja/Nee 

 

Club bezorgt link naar website op 

TWIZZIT 

Ja = 5 punten 
 
 

1 actie per jaar, waarbij ze een 
gezond en/of ethisch thema in 
de verf zetten (bv. tegen 
pesten). 

Ja/Nee 

De club geeft thema en bewijsmateriaal 
door via TWIZZIT. 
 
 

Ja = 3 punten 
 
 
 
 

 

De club biedt een specifiek 
programma aan voor G-sport 
voor jeugdleden (-18j) 
 

Ja/Nee  
Er is een G-sportaanbod tijdens het 
seizoen. Dit kan een vorm zijn van 
inclusie clubwerking (G-sporters + 
sporters zonder beperkingen trainen 
samen) of dit kan een apart aanbod zijn, 
minstens 1x per maand.  
 
Bewijs door vermelding van aanbod op 
website via TWIZZIT.  

Ja = 10 punten  

 

 

5.2. Pijler 2: Kwaliteit en vorming van jeugdleden (doelstelling 5) 

 

Criterium 
(hoogst behaalde diploma) 

Beoordeling  Punten Effectieve 
score 

Initiator diploma Aantal actieve* trainers met 
diploma initiator ijsschaatsen,  
snelschaatsen ISU level 1. 
 
Namen doorgeven via 
vooropgestelde sjabloon in TWIZZIT 
(VLSU controleert dit adhv VOTAS 
databank). 

2 per trainer  
 

 

Diploma aanvullende module -  
initiator 

Aantal actieve trainers met een 
aanvullende module kunstschaatsen 
of shorttrack, 
snelschaatsen ISU level 2. 

 

Namen doorgeven via 
vooropgestelde sjabloon in TWIZZIT  
(VLSU controleert dit adhv VOTAS 
databank). 

3 per trainer  

Instructeur B Aantal actieve trainers met een 

instructeur B IJsschaatsen - 

Discipline Soloschaatsen, 

snelschaatsen ISU level 3. 

 
Namen doorgeven via 
vooropgestelde sjabloon in TWIZZIT  
(VLSU controleert dit adhv VOTAS 

databank). 

4 per  trainer  

Trainer B Aantal actieve trainers met een 
trainer B, snelschaatsen ISU level 4. 
 

5 per trainer  
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Namen doorgeven via 
vooropgestelde sjabloon in TWIZZIT  
(VLSU controleert dit adhv VOTAS 
databank). 

Trainer A Aantal actieve trainers met een  
trainer  A, snelschaatsen ISU level 5. 
Namen doorgeven via 
vooropgestelde sjabloon in TWIZZIT  
(VLSU controleert dit adhv VOTAS 
databank). 

6 per trainer  

Bachelor of master LO Aantal actieve trainers met diploma 
bachelor of master LO 
 
Namen doorgeven via 
vooropgestelde sjabloon in TWIZZIT  
(VLSU controleert dit adhv VOTAS 
databank). 

3 bijkomende 
punten per 
trainer 

 

Trainingsrooster doorgeven Trainingsrooster dient volgende info 
te bevatten: soort trainingen (off-
ice, ijstraining, vrije beurt, club 
beurt, patch), welke groep, tijdstip, 
namen  lesgevers/ trainer per groep. 
 
Eigen trainingsrooster met 
bovenstaande informatie uploaden 
of voorgemaakt sjabloon op TWIZZIT 
uploaden. 

5 punten  

Trainer / bestuurslid  neemt deel 
aan een sport relevante 
bijscholing (bv. Dynamo project, 
ICES,…) 
 
 
 
 
 
 

Aanwezigheid VLSU webinar/ 
workshop 

Aantal gevolgde opleidingen van 

trainers / bestuursleden. 

 

Club geeft federatie naam opleiding, 
naam trainer/lid en 
aanwezigheidsattest door via 
TWIZZIT  
 
 
Controle via aanwezigheidslijsten op 
VLSU webinar/workshop. 

1 punt per 
gevolgde 
opleiding 
(Max. 3 punten) 
 
en/of 
 
1 punt per 
gevolgde 
opleiding 
(Max. 3 punten) 

 

Aantal officials die actief zijn 
binnen een club 

Minimum 5 wedstrijden/seizoen 

 

Club geeft federatie naam  (en 
functie voor kunstschaatsers) door 
via TWIZZIT  

3 punten/official  

Club werkt volgens een brevetten 

systeem sen organiseert een 

brevettendag 

 
 
 

Ja/Nee 

 

Club bezorgt datum van brevetten 

dag en een lijst met deelnemers en 

aantal behaalde diploma’s 

Ja = 10 punten 
 
 
 
 
 
 

 

*Actief = minimaal 30 trainingen per jaar 
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5.3. Pijler 3: Promotie en toename jeugdleden (doelstelling 2,3) 

 

Criteria Beoordeling  Punten Effectieve 
score 

De club laat zijn leden een 
tevredenheidsenquête en/of 
een drop-out vragenlijst 
invullen. 

Ja/ nee 
 
De club stuurt de tevredenheidsenquête/ 
drop-out vragenlijst door naar de leden en 
stuurt vervolgens de resultaten door naar 
de federatie. 

Ja = 10 punten  

Reclame voor clubactiviteiten 
en wedstrijden in/rondom 
schaatsbaan (posters, foto’s,  
flyers) 

Ja/Nee. 
 
Club bezorgt reclamemateriaal en/of foto’s 
aan federatie via TWIZZIT 

Ja = 5 punten  

Recreatief sportkamp 
organiseren en/of begeleiden 
ook toegankelijk voor niet 
leden (min 3 aaneensluitende 
(halve) dagen) 

Vindt plaats Ja/Nee  
Sportkamp = voor recreatieve leden al dan 
niet van de club. 
 
De club geeft dit door via TWIZZIT (eigen 
leden) en/of www.vlsu.be (niet leden + 
leden): plaats,  data, link inschrijving, naam 
lesgevers.  
Na afloop:  aantal deelnemers doorgeven 
via TWIZZIT 

Ja = 5 punten 
enkel eigen 
leden  
 
Ja= 5 punten 
voor niet leden 
+ eigen leden 

 

Organisatie algemene 
schaatsinitiatie (kunst + 
snelschaatsen) 
Dit kan bv o.b.v. de eerste 10 
stappen van het initiatie 
diploma.  
 
 
De clubs werken actief mee 
om het skills attest te 
promoten/implementeren het 
tijdens initiaties van niet 
leden. 
Voor het kunstschaatsen kan 
dit het clubeigen brevetten 
systeem zijn. OPGELET dit gaat 
over het promoten van de 
schaatssport voor niet leden. 
Bv: scholen, andere 
sportclubs, …. 

Vindt plaats Ja/Nee  
Snel- en/of kunstschaatsclubs organiseren 
samen of apart algemene schaatsinitiaties. 
Waarin beide disciplines aanbod komen.  
 
De club geeft dit uiterlijk 2 weken op 
voorhand door via TWIZZIT (eigen leden) 
en/of www.vlsu.be (niet leden): plaats, 
data, link inschrijving, naam lesgevers.  
Na afloop:  aantal deelnemers doorgeven 
via TWIZZIT 

Ja= 7 punten 
 
 
 
 
Ja= 3 punten 

 

Sport gerelateerde activiteiten 
bv. vriendjesdagen, gala, 
carnaval training,... 

Vindt plaats Ja/Nee   
Nieuwe leden aantrekken: bv vriendjesdag, 
gala,... 
Initiatieven voor eigen leden: bv Carnaval, 
pasen, sinterklaas, halloween... 
 
De club bezorgt datum en locatie, voor 
aanvang via TWIZZIT (eigen leden) en/of 
www.vlsu.be (niet leden) 

 
Ja = 5 punten 
 
 
Ja= 5 punten 
 
 

 

Niet sport gerelateerde 
activiteiten bv. 

Vindt plaats Ja/Nee   
 

Ja = 5 punten  

http://www.vlsu.be/
http://www.vlsu.be/
http://www.vlsu.be/
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Spaghettiavond, teambuilding, 
opendeurdagen 

De club bezorgt datum en locatie, link 
inschrijvingen voor aanvang via TWIZZIT  

Website 
 

Ja /Nee.  

 

De website van de club is up to date 

(trainingsuren, contactpersonen, locatie) 

voor aanvang van het seizoen.  

Club geeft link website door via TWIZZIT  

Ja= 7 punten  

Sociale media  Ja/Nee  

Er is een actieve (min 1 post per maand 

tijdens het wedstrijdseizoen) facebook/ 

Instagram van de club.  

En/of een elektronische nieuwsbrief 

verstuurd naar de leden. 

 

Club geeft link facebook/ Instagram en/of 

de nieuwsbrief door via TWIZZIT 

Ja = 3 punten  

Aantal jeugdleden* Aantal jeugdleden*. 
 
Is gekend via leden databank.  
Wordt gecontroleerd op 1 mei 
voorafgaand aan het nieuwe seizoen. 

0,1 per jeugdlid  

Aantal nieuwe jeugdleden na 
projectjaar 

Aantal nieuwe jeugdleden 
 
Is gekend via leden databank.  
Wordt gecontroleerd op 1 mei na 
projectjaar. 

0,6 per extra  
jeugdlid na 
deelname 
projectjaar 

 

*jeugdlid= < 18 jaar recreatief of competitief 

Gedurende het jaar vullen de clubs TWIZZIT aan en dienen alles in tegen uiterlijk 31 december. 

Vervolgens controleren wij de gegevens gedurende de maand januari en uiterlijk 31 januari geven wij 

feedback en toekenning van de subsidies. Wij streven enerzijds naar een kwaliteitsverhoging voor 

jeugd bij clubs, maar anderzijds naar een kwaliteitsbehoud bij clubs die reeds een goede 

jeugdwerking hebben. Clubs die erin slagen om een progressieve evolutie te tonen t.o.v. het vorige 

jaar, kunnen rekenen op een extra bonus van 10 punten. Op die manier zal de participatie en kwaliteit 

van de jeugdwerking binnen onze federatie systematisch jaar na jaar verbeteren. Momenteel kunnen 

we niet inschatten hoe de huidige kwaliteit van de jeugdwerking is en hoeveel punten de clubs zullen 

behalen. Daarom zal wanneer de resultaten bekend zijn na het eerste subsidiejaar, de concrete 

operationele doelstellingen die we het jaar daarop beogen worden ingevuld. 

 

De Vlaamse Schaatsunie  wil graag volgende verbeteringen bereiken met dit jeugdsportproject:  

1/ Begeleiding en ondersteuning  van jeugdleden verhogen in de schaatsclubs. 

Na één jaar deelname aan het jeugdsportfonds zijn de betrokken clubs erop vooruitgegaan x aantal 

punten gestegen op deze pijler. 

2/ Kwaliteit en vorming van jeugdleden verhogen in de schaatsclubs. 

Na één jaar deelname aan het jeugdsportfonds zijn de betrokken clubs erop vooruitgegaan x aantal 

punten gestegen op deze pijler. 

3/ Toename aantal jeugdleden in schaatsclubs 
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Na één jaar deelname aan het jeugdsportfonds zijn de betrokken clubs erop vooruitgegaan x aantal 

punten gestegen op deze pijler. 
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6. BESTEDINGSMOGELIJKHEDEN VAN DE FINANCIËLE MIDDELEN 
 

Vanaf 2023 zijn de clubs niet meer verplicht om te rapporteren over de besteding van de subsidie aan 

VLSU en/of Sport Vlaanderen. Zie hieronder enkel vrijblijvend een overzicht waaraan de toegekende 

subsidies vanuit het jeugdsportfonds door de clubs eventueel kunnen worden aangewend (zie 

onderstaande lijst), met het doel om de score op de 3 pijlers ieder jaar te verbeteren. Clubs worden in 

februari uitbetaald op basis van de toegekende punten.  

 
Tabel 4: Voorstel bestedingsmogelijkheden subsidie voor clubs 

Bestedingsmogelijkheden subsidie 

Aankoop van algemeen materiaal voor de jeugd Springtouwen, fluohesjes, ballen,… 

Aankoop van didactisch materiaal voor de jeugd Kegels, potjes, camera, lesbord, muziekbox,… 

Aankoop sport specifiek materiaal voor de jeugd Huurschaatsen, snij vrije kledij, messen voor 

clubschaatsen,  helmen, beveiligingsmatten, 

boarding voor indeling piste, rotatietoestel,… 

Huur van accommodatie voor de jeugd Schaatsbaan*, sporthal, fitness,… 

  

Promotiemateriaal jeugdsport Flyers, posters, gadgets,… 

Educatie Deelnamekosten relevante bijscholingen 

jeugdtrainers, sporttechnische medewerkers, 

VTS cursussen, bijscholingen,… 

Organisatie sportkampen, jeugdstages, 

wedstrijden 

Diploma’s, bekers, medailles/trofeeën, verblijf 

en transport medewerkers/officials, 

verblijfsaccommodatie,…    

  

…  
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7. FINANCIEEL 
 
Voor 2023 vraagt VLSU een subsidiebedrag aan bij Sport Vlaanderen en VLSU zal zelf minstens 20%  
van de maximale/reële subsidie co-financieren in de beleidsfocus jeugd. Zodra het subsidiebedrag van 
Sport Vlaanderen wordt bekend gemaakt in maart 2023 worden de deelnemende clubs op de hoogte 
gesteld. De totale inkomst (subsidie Sport Vlaanderen + eigen inbreng) wordt integraal geïnvesteerd 
in de deelnemende clubs en verdeeld o.b.v. de punten die iedere club heeft behaald op de checklist 
(drie pijlers). 

Met het oog op groei en voortuitgang, zal VLSU in 2024 een groter subsidiebedrag aanvragen bij Sport 
Vlaanderen en zal zelf opnieuw minstens 20% van de maximale/reële subsidie co-financieren in de 
beleidsfocus jeugd. Zodra het subsidiebedrag van Sport Vlaanderen wordt bekend gemaakt in maart 
2024 worden de deelnemende clubs op de hoogte gesteld. De totale inkomst (subsidie Sport 
Vlaanderen + eigen inbreng) zal integraal geïnvesteerd worden in de deelnemende clubs en verdeeld 
o.b.v. de punten die iedere club heeft behaald op de checklist (drie pijlers).  
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8. TIJDLIJN 
 

 

Februari 2023

Uitbetalingen 
2022

7 maart 2023

Indienen 
aanvraagdossier 
voor deelname 

2023 via TWIZZIT

12 maart 2023

Goedkeuring 
deelname VLSU

31 juli 2023

Tussentijdse 
controle door 

VLSU

3 december 2023

Tussentijdse 
controle door 

VLSU

31 december 
2023

Deadline
indienen 

jeugdsportfonds 
dossier via 

TWIZZIT

31 januari 2024

VLSU 
communiceert 

feedback en 
score aan de 

clubs over 2022

8 februari 2024

Uitbetalingen 
2023


