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1. TOELICHTING PROJECT “GO FOR ICE”
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 2020 niet goedgekeurd. We zijn vervolgens aan de slag gegaan met de
opmerkingen van de beoordelingscommissie en hebben het project dit jaar veel dieper uitgewerkt. 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.
We kunnen ten vroegste 15 januari 2021 goedkeuring krijgen voor dit project van Sport Vlaanderen. Dit
wil zeggen dat we pas in 2021 met dit project kunnen starten. Omdat dit nog lang is wil de federatie dit
jaar al proef draaien op basis van eigen financiële middelen.

1

2. 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 30 oktober dient de club het aanvraagdossier in om deel te nemen aan het jeugdsportproject
2020. De Vlaamse Schaatsunie controleert of de club voldoet aan de basisvoorwaarden en geeft uiterlijk
6 november bevestiging aan de club of er goedkeuring is.

3. WERKING PUNTENSYSTEEM EN VERDELING FINANCIËLE MIDDELEN
Na goedkeuring van de aanvraag tot deelname aan het jeugdsportproject, kunnen clubs punten scoren
verdeeld over vier 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.
In totaal zijn er 28 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.
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Tabel 3: Ranking mogelijkheden per pijler

Schaats

Plaats
ranking
1

2

3

4

Figuur 6: Voorbeeld spiderdiagram – behaalde plaats op de drie pijlers
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4. 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 Formsite (https://www.formsite.com/). 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 een checklist met volgende criteria
verdeeld over drie pijlers.

4.1. CHECKLIST PIJLER 1: BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING JEUGD
(DOELSTELLING 1, 4, 6)
Criteria

Beoordeling

Punten

Aanbod off-ice trainingen

Ja/Nee. Er is wekelijks een off-ice aanbod
tijdens het seizoen:
recreatieve clubtrainingen
en/of
competitieve clubtrainingen

Ja recreatief =
2,5 punten

Effectieve
score

Ja competitief =
2,5 punten

Wordt via website club gecontroleerd.
Aanbod in de tussenseizoen
(15 mei - 15 september)

Ja/Nee. In deze periode wordt op lokaal
niveau minimaal 12 (alternatieve)
clubtraining georganiseerd:
recreatieve clubtrainingen
en/of
competitieve clubtrainingen

Ja recreatief =
2,5 punten
Ja competitief =
2,5 punten

Wordt via website club gecontroleerd.
Aparte trainer jeugdleden

Ja/Nee. Er is minstens één gediplomeerde
trainer (minimaal initiator) aanwezig
tijdens de training specifiek voor de
jeugdleden*.

Ja = 12 punten

Wordt via website club gecontroleerd.
Aanwezigheid trainer op
wedstrijden.

Ja/Nee. Er is een trainer van de club
aanwezig op iedere nationale wedstrijd*

Ja = 5 punten
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waar er schaatsers van de club aan
deelnemen.
*Voor langebaanschaatsers worden
wedstrijden in Zuid Nederland als nationale
wedstrijden aanzien.
Naam aanwezige trainer doorgeven via
formsite en random controle op
wedstrijden.
Organisatie recreatieve
wedstrijd
/clubkampioenschap

Ja/Nee. Club organiseert een recreatieve
wedstrijd (bv tijdens pauze competitie
wedstrijd) of een clubkampioenschap.

Ja = 5 punten

De club bezorgt de datum en locatie,
uiterlijk twee weken voor de eerste
wedstrijddag, aan de federatie via
Formsite.
Organisatie competitieve
wedstrijd

Ja/Nee. Club organiseert een nationale of
internationale wedstrijd voor competitieve
schaatsers.

Ja= 10 punten

De club bezorgt de datum en locatie,
uiterlijk voor aanvang van het seizoen (1
september), aan de federatie via formsite.
Jeugdstage voor leden (min 3
aaneensluitende dagen)

Vindt plaats Ja/Nee

Ja = 10 punten

Stage = bijkomende trainingen, hogere
intensiteit. Gericht op competitieve leden.
De stage staat ook open voor competitieve
leden uit andere clubs. Ja/Nee

Ja = + 3 punten

De club bezorgt uiterlijk twee weken op
voorhand informatie over: de stage(s),
data, locatie, trainers aan federatie via
formsite.
Club heeft een gedragscode en
API in club

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

De club heeft een algemene gedragscode
Ja/Nee

Ja = 5 punten

De club heeft een API Ja/Nee

Ja = 5 punten

De club vermeldt API en de gedragscodes
op hun website Ja/Nee

Ja = 5 punten

Ja/Nee

Ja = 3 punten

De club geeft thema door via formsite en
moet ingeschreven zijn op de website van
TOP in de sport. Graag zien we ook foto’s
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gedeeld worden met de hashtag
#TOPINDESPORT
De club biedt een specifiek
programma aan voor G-sport
voor jeugdleden

Ja/Nee Er is minstens maandelijks een Gsportaanbod tijdens het seizoen.

Ja = 10 punten

Bewijs door vermelding van aanbod op
website en deelnemerslijst via Formsite
De club laat zijn leden een
evaluatie enquête invullen

Ja/ nee

Ja = 10 punten

De club stuurt de belangrijkste bevindingen
uit de enquête door naar de VLSU.
De club neemt deel aan online
bevragingen die door de VLSU
worden uitgestuurd.

Ja/nee

Ja = 5 punten

De club vult de bevragingen tijdig in.

4.2. CHECKLIST PIJLER 2: KWALITEIT EN VORMING VAN JEUGDLEDEN
(DOELSTELLING 5)
Criterium
(hoogst behaalde diploma)

Beoordeling

Punten

Initiator diploma

Aantal actieve* trainers met diploma
initiator ijsschaatsen,
snelschaatsen ISU level 1.

2 per trainer

Effectieve
score

Trainingsrooster + diploma invoeren
via formsite
Diploma aanvullende module initiator

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

3 per trainer

Trainingsrooster + diploma invoeren
via formsite
Instructeur B

Aantal actieve trainers met een
instructeur B IJsschaatsen Discipline Soloschaatsen,
snelschaatsen ISU level 3.

4 per trainer

Trainingsrooster + diploma invoeren
via formsite
Trainer B

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

5 per trainer

Trainingsrooster + diploma invoeren
via formsite
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Trainer A

Aantal actieve trainers met een
trainer A, snelschaatsen ISU level 5.

6 per trainer

Trainingsrooster + diploma invoeren
via formsite
Bachelor of master LO

Aantal actieve trainers met diploma
bachelor of master LO

3 bijkomende
punten per
trainer

Trainingsrooster + diploma invoeren
via formsite
Trainer / bestuurslid neemt deel
aan een sport relevante / Dynamo
project bijscholing.

Aantal officials die actief zijn
binnen een club

Aantal gevolgde opleidingen van
trainers / bestuursleden.

1 punt per
gevolgde
opleiding

Club geeft federatie naam opleiding,
naam trainer/lid en bewijsstuk door
via Formsite.

Max. 3 punten

Minimum 5 wedstrijden/seizoen

3 punten/official

Club geeft federatie naam
deelnemer en bewijsstuk door via
Formsite.
Club organiseert een
sporttechnische (jeugdgerichte)
bijscholing voor jeugdcoaches die
aan volgende voorwaarden
voldoet
- De bijscholing duurt minstens 2
uur

Aantal georganiseerde workshops/
bijscholingen

5 per goed
georganiseerde
bijscholing

De club bezorgt vooraf de federatie
naam workshop, datum, locatie,
naam verantwoordelijke workshop
via Formsite.

- De spreker is gekwalificeerd
(diploma en/of ervaring)
- De bijscholing is toegankelijk
voor alle mogelijke
geïnteresseerden, ook uit andere
clubs, en wordt erkend door de
Vlaamse Schaatsunie.
Club werkt volgens brevetten
systeem van federatie en
organiseert een brevettendag.

Ja/Nee

Ja = 5 punten

Club bezorgt datum van brevetten
dag en een lijst met deelnemers en
behaalde diploma’s

*Actief = minimaal 30 trainingen per jaar
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4.3. CHECKLIST PIJLER 3: PROMOTIE EN TOENAME JEUGDLEDEN
(DOELSTELLING 2,3)
Criteria

Beoordeling

Punten

Opvolging drop-out

Ja/Nee

Ja = 3 punten

Effectieve
score

Club geeft namen van gestopte leden door
via formsite.
Reclame in/rondom
schaatsbaan (posters, foto’s,
flyers)

Ja/Nee.

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

Vindt plaats Ja/Nee

Organisatie algemene
schaatsinitiatie (kunst +
snelschaatsen)

Snel en kunstschaatsclubs organiseren
samen of apart schaatsinitiaties waar zowel
kunst als snelschaatsen aanbod komen.
Vindt plaats Ja/Nee

Ja = 3 punten

Club bezorgt reclamemateriaal en/of foto’s
aan federatie via formsite.
Ja = 10 punten

sportkamp = voor recreatieve leden al dan
niet van de club.
De club bezorgt de federatie uiterlijk twee
weken op voorhand informatie via
formsite: aantal georganiseerde
sportkampen, plaats, data, link
inschrijving, naam lesgevers.
Na afloop: aantal deelnemers
Ja=10 punten

De club bezorgt de federatie uiterlijk twee
weken op voorhand informatie via
formsite: plaats, data, naam lesgevers.
Na afloop: aantal deelnemers
Sport gerelateerde activiteiten
bv vriendjesdagen, gala,
carnaval training,
opendeurdag

Vindt plaats Ja/Nee

Niet sport gerelateerde
activiteiten bv.
Spaghettiavond, teambuilding,
opendeurdagen

Vindt plaats Ja/Nee

Website

Ja /Nee.

Ja = 5 punten

De club bezorgt datum en locatie voor
aanvang. Formsite invullen.
Ja = 5 punten

De club bezorgt datum en locatie voor
aanvang. Formsite invullen.
Ja= 7 punten

De website van de club is up to date
(trainingsuren, contactpersonen, locatie)
voor aanvang van het seizoen.
Club geeft link website door via Formsite.
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Sociale media /elektronische
nieuwsbrief

Ja/Nee

Ja = 3 punten

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 Formsite.

Aantal jeugdleden*

Aantal jeugdleden*.

0,1 per jeugdlid

Is gekend via leden databank.
Wordt gecontroleerd op 1 mei voorafgaand
aan het nieuwe seizoen.
Aantal extra 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 Formsite aan en dienen alles in tegen uiterlijk 31 december. Je
rapporteert met andere woorden over het volledige jaar 2020 (januari – december). Vervolgens
controleren wij de gegevens gedurende de maand januari en uiterlijk 31 januari geven wij feedback en
toekenning van de subsidies. Ieder jaar leggen wij de lat voor de doelstellingen hoger. 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
Na één jaar deelname aan het jeugdsportfonds zijn de betrokken clubs erop vooruitgegaan x aantal
punten gestegen op deze pijler.
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5. BESTEDINGSMOGELIJKHEDEN VAN DE FINANCIËLE MIDDELEN
De toegekende subsidies vanuit het jeugdsportfonds kunnen de clubs aanwenden voor financiering van
evenementen/activiteiten/materiaal/opleidingen binnen jeugdsport (zie onderstaande lijst). De subsidies
dienen gebruikt te worden om de score op de 3 pijlers ieder jaar te verbeteren. De club moet deze uitgaven
kunnen verantwoorden aan de federatie aan de hand van een daartoe door de federatie opgesteld
formulier en facturen. Facturen op datum (tussen 1 januari en 31 december van het subsidiejaar) die als
bewijsstuk fungeren voor de subsidies dienen op naam van de club te staan, anders is dit niet geldig! Clubs
worden in februari uitbetaald o.b.v. de score op de checklist van de drie pijlers. De uitgaven van de club
moet minimaal gelijk zijn aan de toegekende subsidies.
Tabel 4: 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

Verblijf en verplaatsing kosten

Trainers, sporttechnische medewerkers,

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

Andere kosten

Na goedkeuring door VLSU

*Max 60% van het totaalbudget van de subsidie mag een club uitgeven aan ijshuur. Het is immers niet de
bedoeling dat een club met deze subsidie alleen ijs af huurt. We willen jaarlijkse vooruitgang zien op de 3
pijlers voor iedere club.
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6. FINANCIEEL
6.1. FINANCIEEL 2020
Omdat we dit jaar 2020 proef draaien investeert de VLSU zelf minstens 10.000 euro die vervolgens
verdeeld worden over de clubs. Vanaf 2021 hopen we subsidies te ontvangen van Sport Vlaanderen.

6.2. FINANCIEEL 2021
In 2021, zal de VLSU 8.500 EURO investeren in dit jeugdsportfonds en vragen 34.000 EURO aan Sport
Vlaanderen. De totale inkomst is 42.500 EUR. Sport Vlaanderen heeft zelf een beperkt budget om uit te
delen aan de verschillende federaties. Afhankelijk van hoeveel federaties subsidies krijgen voor hun
jeugdsportproject kan er van dit budget afgeweken worden.
In 2021 zal van de totale inkomst:
- (93.75%) 40.000 EUR geïnvesteerd worden in de clubs o.b.v. de punten die iedere club behaalt op
de checklist en na goedkeuring van facturen.
- (6.25%) 2.500 EUR aan overheadkosten van de VLSU.
- Verplaatsingskosten sporttechnische en andere medewerkers gerelateerd aan
jeugdwerking
- Huur van lokalen en sportaccommodaties: voor infoavonden en opleidingen gerelateerd
aan jeugdwerking
- Dienstverhuring kosten voor occasionele sporttechnische en andere medewerkers of de
vergoeding van verenigingswerk voor occasionele sporttechnische en andere
medewerkers: infoavonden en opleidingen gerelateerd aan jeugdwerking
- Kosten voor informatie- en promotiemateriaal gerelateerd aan jeugdwerking
- Skills attest, uniform brevettensysteem en diploma’s
- Ondersteuningskosten
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7. WAT MOET IK NU CONCREET DOEN?
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