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2. Inleiding 

Het jeugdsportlabel is inmiddels een gekende en vertrouwde waarde binnen WSV. In 2012 

zijn we gestart met een sterrensysteem, waarna we in 2016 zijn overgestapt naar een 

puntensysteem. Hiermee worden de clubs volledig a rato volgens hun inspanningen beloond. 

Met de start van deze nieuwe beleidsperiode werd het principe van het puntensysteem 

behouden. 

Het label biedt niet enkel de erkenning dat de club goed bezig is haar jeugdwerking, maar kan 

door de ruime ondersteuning van Sport Vlaanderen hier een mooie subsidie aan koppelen. 

Met het jeugdsportlabel willen we het aanbod van onze sport naar jeugd toe kwalitatief 

verbeteren. Het project is niet bedoeld om de dagelijkse werking van de club te financieren, 

maar om nieuwe maatregelen te ondersteunen die de kwaliteit van de jeugdbegeleiding 

verbeteren. 

In deze nieuwe beleidsperiode hebben we in het reglement meer aandacht besteed aan sport 

voor allen (recreatie en promotie). 

Alle clubs die voldoen aan de verplichte criteria van het jeugdsportlabel zullen op de 

landkaart worden aangeduid met de ster van het jeugdsportlabel. Clubs die daarboven ook 

deelnemen aan het trainersproject (zie verder) zullen met een extra logo beloond worden. 

 

Beleidsfocus Jeugdsport binnen de werking van Sport Vlaanderen 

Elke federatie moet 4-jaarlijks een beleidsplan indienen. Dit bestaat uit 5 basisopdrachten 

(BO) en 4 beleidsfocussen (BF), waaronder BF Jeugdsport valt. 

Dit wil zeggen dat wanneer deze beleidsfocus wordt goedgekeurd, we de volgende jaren 

(2017-2020) kunnen beschikken over extra financiële middelen van Sport Vlaanderen. 

WSV heeft in 2016 een project uitgewerkt, dat door Sport Vlaanderen moet worden 

goedgekeurd voor de duur van de huidige olympiade tot 2020.  
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3. Procedure 

De subsidiëringaanvraag moet op een origineel aanvraagformulier, ter beschikking gesteld 

door Waterski Vlaanderen. 

1. De kalenderdata (voor brevettendagen, kampen, promotionele initiatieven,…) 

moeten indien mogelijk voor 1 april 2018 ingediend worden. 

2. Indien je als club wil meewerken aan het trainersproject moet je voor 15 juni 2018 

het jaarplan en trainingschema doorsturen naar WSV. Start je echter vroeger met je 

trainingen, dan wil dit eveneens zeggen dat het jaarplan vroeger dient te worden 

ingediend, namelijk voor de start van de eerste training. Wanneer er in de loop van het 

jaar nog iets wordt gewijzigd, moeten ook deze wijzigingen doorgegeven worden. 

3. Het invuldocument “Jeugdsportlabel” moet uiterlijk 30 september 2018 ingediend 

worden. 

4. Clubs die deelnemen aan het trainersproject dienen de evaluatieformulieren van de 

deelnemers eveneens in te dienen voor 30 september 2018. 

5. Voor 15 oktober 2018 worden de subsidiebedragen per club kenbaar gemaakt 

(Hoofdstuk 5: Wijze waarop de financiële middelen zullen worden verdeeld). Dit 

bedrag mag enkel uitgegeven worden voor specifieke doeleinden, en moeten volledig 

verantwoord worden bij WSV! 

6. Voor 1 december 2018 dienen de facturen en onkostennota’s uit de clubboekhouding 

voorgelegd te worden als bewijs van de gemaakte kosten in het kader van dit 

subsidiereglement (Hoofdstuk 6: Bestedingsmogelijkheden van de financiële middelen 

door de sportclubs). Deze facturen en onkostennota’s moeten uitgeschreven zijn 

tussen 1 januari en 30 november van het betreffende jaar.  

7. Na ontvangst van de nodige bewijsstukken en voor 31 december 2018 wordt het 

bedrag op de clubrekening geboekt. 

 

 

 Invulformulieren alsook facturen die te laat worden ingediend komen niet meer in 

aanmerking voor financiële middelen. Wel kunnen deze clubs nog genieten van 

een vermelding in de brochure en krijgen zij een trofee ‘jeugdsportlabel en een 

vlag. 

 Als club zal je dus je facturen gedurende het ganse jaar goed moeten bijhouden 

 

Waterski Vlaanderen heeft de eindbevoegdheid om afwijkingen van het reglement al dan niet 

toe te staan. 
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4. Normen om het jeugdsportlabel te behalen & 
kwaliteitseisen van de criteria 

A/ Verplichte criteria         

Om in te stappen in het jeugdsportlabel moet je aan alle 

verplichte criteria voldoen. Indien je aan al deze 

voorwaarden voldoet krijg je alvast 10 startpunten. 

 

4.1 Verantwoord beheer & lidmaatschap 

4.1.1 Beheer: de club heeft geen schulden meer bij WSV 

De club heeft op het einde van het voorgaande jaar geen schulden meer bij WSV. 

 

4.1.2 Lidmaatschap 

De club heeft alle actieve waterskiënde leden lid gemaakt van WSV. Een club komt maar in 

aanmerking voor het jeugdsportlabel vanaf 20 leden. 

 

Trainingscentra kunnen hierop een uitzondering aanvragen bij Waterski Vlaanderen. Dit dient 

te gebeuren voor 1 april van het betreffende jaar. 

 

4.1.3 Verzekering: de club zorgt voor een verzekering voor niet leden 

Deze verzekering dekt zowel de burgerlijke aansprakelijkheid als de lichamelijke ongevallen. 

 Ofwel bezorgt de club na elke initiatie de deelnemerslijsten aan WSV.  

 Ofwel sluit de club zelf een verzekering af voor niet-leden en voegt daarvan het bewijs 

toe in bijlage. 

 

4.1.4 Aanwezig op het communicatiemoment 

Jaarlijks organiseren we minimum één communicatiemoment i.v.m. het jeugdsportlabel waar 

de clubs verplicht aanwezig moeten zijn. Dit kan een informatievergadering of een bilateraal 

gesprek zijn. 

 

 

 

 
10 ptn 
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4.2 Promotioneel 

4.2.1 Promotioneel: De club profileert zich als een WSV-club 

De club:  

 treedt naar buiten met het WSV-logo (nieuw sinds 2017) op o.a. drukwerk, website,…,  

 gebruikt de WSV-lidkaarten,  

 hangt de WSV-vlag uit, 

 … 

 

4.2.2 Promotioneel: lager lidgeld voor jongeren tot min. 18 jaar 

Jongeren die individueel lid willen worden bij de club betalen een lager lidgeld dan een 

individuele volwassene. 

 

4.2.3 Promotioneel: de club stelt aangepast materiaal voor de jeugd ter 
beschikking. 

Elke club die meewerkt aan het jeugdsportlabel moet beschikken over aangepast materiaal 

voor jongeren die een initiatie willen bijwonen of als nieuw lid willen starten. 

Voor grotere sportpromotionele activiteiten kan de club altijd gebruik maken van de WSV-

uitleendienst voor extra materiaal. 

 

4.2.4 Drempelverlagend initiatief: toegankelijk voor jongeren zonder eigen 
boot 

Gezien niet elke club beschikt over een clubboot moeten de clubs voorzieningen treffen om 

alle jongeren de kans te geven te waterskiën. 

 Ofwel is er een clubboot / kabel ter beschikking. 

 Ofwel is er een werking onder de leden om geïnteresseerde jeugdskiërs te laten 

waterskiën. 

 

4.2.5 Promotioneel: deelname aan de watersportdag OF organisatie 
van een eigen promotioneel evenement. 

De watersportdag wordt georganiseerd door verschillende watersportfederaties, waaronder 

Waterski Vlaanderen. Iedereen krijgt op deze dag de kans om kennis te maken met de 

watersporten. Het programma is terug te vinden op www.watersportdag.be.  

 

http://www.watersportdag.be/
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Voorwaarden om als club deel te nemen: 

 Je moet het promotiemateriaal ruim op voorhand gebruiken en de promotie vooral 

richten naar de jeugd. 

 Er moet een onthaal zijn. Met andere woorden, het moet voor de deelnemers duidelijk 

zijn waar ze zich moeten aanmelden. 

 De trainers moeten eerst een droogtraining geven alvorens de deelnemers te water 

gaan. 

 Op het einde van het weekend moet de club het aantal deelnemers doorgeven en het 

evaluatieformulier indienen. 

 Elke deelnemer krijgt na afloop van de deelname aan de watersportdag een 

informatiepakket (als bijlage bij het invuldocument toevoegen): 

 ofwel de landkaart van WSV ofwel een eigen clubbrochure, 

 informatie over wanneer en onder welke voorwaarden ze nog terecht kunnen 

om nog eens te komen skiën in de club, 

 voorwaarden voor het lidmaatschap in de club 

 

Clubs die niet deelnemen aan de watersportdag en een eigen promotioneel evenement 

organiseren, moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen (promotie naar jeugd, onthaal, 

droogtraining en informatiepakket). Dit evenement moet min. 1 maand op voorhand -als 

promotioneel evenement- doorgegeven worden aan WSV. 

 

4.3 Vorming & begeleiding 

4.3.1 Kwalitatieve jeugdbegeleiding: in de club is minstens 1 gediplomeerde 
trainer actief.  

Deze trainer is lid van de trainersvereniging en volgt min. 1 bijscholing gedurende het jaar 

(1 okt. 2017 – 30 sept. 2018).  

Indien deelname aan het trainersproject volgen de betrokken trainers van de club samen min. 

3 bijscholingen. 
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B/ Optionele criteria 

4.4 Lidmaatschap 

Gezien een club met meer leden ook een uitgebreidere 

werking nodig heeft, worden er punten gegeven aan het 

aantal jeugdleden (t.e.m. 18 jaar) en in beperktere mate ook 

aan het aantal leden. 

Het aantal (jeugd)leden op 15 september van het lopende jaar komt hiervoor in aanmerking. 

 

4.5 Vorming & begeleiding 

4.5.1 Behalen van een diploma VTS cursus initiator waterski  

WSV wil de clubs aansporen de trainers op te leiden. Per 

nieuw opgeleide initiator waterski verdient de club 5 

punten. Deze punten worden toegekend in het jaar dat de 

cursist het diploma behaald.  

 

 

Indien het diploma wordt behaald na 30 september kan dit niet meer ingegeven worden 

in het huidige jaar, maar mag de club dit het jaar nadien doorgeven. 

 

4.5.2 Behalen van een diploma  VTS cursus trainer B/A waterski 

Per nieuw opgeleide trainer B/A waterski verdient de club 

15 punten. Deze punten worden toegekend in het jaar dat de 

cursist het diploma behaald. 

 

 

Indien het diploma wordt behaald na 15 september kan dit niet meer ingegeven worden 

in het huidige jaar, maar mag de club dit het jaar nadien doorgeven. 

 

4.5.3 De club beschikt over een actieve initiator waterski 

Per actieve initiator verdient de club 3 punten. Een trainer 

is actief indien: 

 hij min. 3 clubactiviteiten (training, watersportdag,   

brevettendag, initiatiedag, recreatieve wedstrijd,…) op het water begeleidt.  

 hij lid is van de trainersvereniging en min. 1 bijscholing per twee jaar volgt. 

 

 

0,02 ptn/lid 

0,2 ptn per jeugdlid 

 
5 ptn/geslaagde initiator 

 
15 ptn/geslaagde trainer 

 
3 ptn/initiator 
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4.5.4 De club beschikt over een actieve trainer B/A waterski 

Per actieve trainer B/A verdient de club 5 punten. Ook hier 

hanteren we dezelfde criteria voor een actieve trainer als 

hierboven. 

 

4.5.5 De trainer is lid v/d trainersvereniging en volgt een bijscholing 

Deze bijscholingen worden georganiseerd tussen 1/10/2017 

en 30/09/2018. 

Naast de bijscholingen georganiseerd door de trainersvereniging, VTS en VSF 

(sporttechnische), kunnen andere bijscholingen waarvan de club denk dat deze kunnen 

worden ingediend, ook worden aangevraagd bij WSV (mits geldig bewijs). 

Zowel een trainer in opleiding als de reeds gediplomeerde trainers mogen deze bijscholingen 

volgen. De club verdient 1 punt per bijscholing, met een max. van 6 punten. 

 

 

Clubs met een trainersproject zijn verplicht 3 bijscholingen te volgen.  

 

4.5.6 Jeugdsportcoördinator (verplicht indien deelname aan trainersproject) 

De jeugdsportcoördinator is de sleutelfiguur in de uitbouw 

van een goeddraaiende jeugdsportwerking. 

De taken van de jeugdsportcoördinator zijn: 

 De bijscholing jeugdsportcoördinator volgen of reeds gevolgd hebben. 

 aanwezig zijn op min. 2 trainingen om het contact met de deelnemende jongeren te 

optimaliseren. 

 ervoor zorgen dat alle jeugdtrainers op regelmatige tijdstippen samenkomen zodat de 

trainingen op elkaar kunnen worden afgestemd. 

 organiseren van nevenactiviteiten voor de jeugdskiërs. 

 een aanspreekpunt voor zowel jeugd, ouders als trainers vormen. 

 de jongeren aanmoedigen om deel te nemen aan brevettendagen, recreatieve 

wedstrijden, promotionele trainingen,... 

 De zakbrochure van WSV uitdelen aan de jongeren zodat zij zeker op de hoogte zijn 

van de wedstrijdkalenders, de data voor provinciale trainingen, … 

 De thema’s van het ethisch verantwoord sporten actief overbrengen bij de jongeren.  

 

 

Om in orde te zijn voor het trainersproject is het voldoende dat je de WSV-bijscholing  

Jeugdsportcoördinator gevolgd hebt. 

Indien je de opleiding bij Sport Vlaanderen volgt, krijg je hiervoor 2 punten extra. 

 
5 ptn/trainer B/A 

 

1 pt/bijscholing met een 
max van 6 ptn 

 

2 ptn indien WSV-JSC 

4 ptn indien SPORT 
VLAANDEREN-JSC 
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4.6 Sportpromotionele activiteiten 

Alle promotionele activiteiten moeten gecoördineerd worden door een gediplomeerde trainer 

(eventuele extra trainers hebben bij voorkeur een diploma, maar dit is niet verplicht indien 

niet anders vermeld).  

Daarnaast moet voor elke promotionele activiteit aangepast materiaal worden voorzien vanuit 

de club (WSV beschikt over een uitleendienst waar de clubs gratis materiaal kunnen uitlenen) 

en moet er steeds een EHBO-kit voorhanden zijn. 

Elke sportpromotionele activiteit moet op voorhand worden doorgegeven aan WSV. Zo 

kunnen wij dit opnemen in de kalenders en hiervoor de nodige promotie maken.  

Indien je wil genieten van onze verzekering voor niet-leden moet eveneens na het evenement 

een deelnemerslijst worden doorgestuurd. 

 

Bovenop deze algemene criteria worden er nog specifieke eisen gesteld aan onderstaande 

activiteiten:  

 

4.6.1 Organisatie van een brevettendag (verplicht indien deelname aan 
trainersproject) 

Een club kan voor de organisatie van een brevettendag 2 

punten verdienen indien deze voldoet aan onderstaande 

voorwaarden (je kan max. 4 punten verdienen door 2 of 

meerdere brevettendagen te organiseren): 

 De club moet voor 1 april of ten laatste 2 maanden op voorhand de datum van de 

brevettendag doorgeven aan WSV. Zo kan er reclame voor gemaakt worden in de 

zakbrochure, op de website, … 

 Ten laatste 3 weken na de brevettendag moet een lijst worden doorgegeven aan WSV 

met de deelnemers en hun behaalde golven/wakes alsook de specifieke 

invulformulieren.  

 Een brevettendag telt pas mee vanaf 3 deelnemers. 

 

Elke  club kan een brevettendag organiseren. De brevetten (achter de boot of aan de kabel) 

kunnen echter niet door iedereen worden afgenomen. In onderstaande tabel kan je nagaan 

welke trainers brevetten mogen afnemen.  

 

Golven / wakes Afname door: 

1
e
 golf / wake 2 initiatoren of 1 trainer B 

2
e
 golf / wake 2 initiatoren of 1 trainer B 

3
e
 golf / wake 1 initiator + 1 trainer B 

4
e
 golf / wake 1 erkende stagebegeleider + 1 trainer B 

 

 

2 ptn/ brevettendag met 
een max. van 2 dagen 
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4.6.2 Organisatie van een promotie-evenement 

Een club kan voor de organisatie van een promotiedag 3 

punten verdienen. We spreken echter pas over een 

promotiedag indien: 

 De club op minstens 3 verschillende manieren promotie maakt naar niet-leden, waarbij 

men zich specifiek richt naar jongeren om hen te laten kennismaken met het 

waterskiën / wakeboarden. 

 De initiatie op het water wordt voorafgegaan door een droogtraining. 

 Elke deelnemer na afloop van de initiatie een informatiepakket krijgt (als bijlage bij 

het invuldocument toevoegen): 

 Ofwel de landkaart van WSV ofwel een eigen clubbrochure 

 Informatie over wanneer en onder welke voorwaarden ze nog terecht kunnen 

om nog eens te komen skiën in de club 

 Voorwaarden voor het lidmaatschap in de club 

Je kan max. 6 punten verdienen door 2 of meerdere promotiedagen te organiseren. 

 

 

We bedoelen hiermee niet de initiatiedagen die op regelmatige tijdstippen worden 

georganiseerd, maar grotere evenementen zoals een opendeurdag, een jaarlijks 

promotioneel evenement,… 

Een promotie-evenement dat meerdere dagen duurt telt als één evenement. 

 

4.6.3 Organisatie van een initiatiedag voor G-sporters 

Een club kan voor de organisatie van een initiatiedag voor 

G-sporters 3 punten (met een max. van 1 dag) verdienen 

indien de initiatie voldoet aan onderstaande voorwaarden:  

 De activiteit wordt min. 1 maand op voorhand doorgegeven aan WSV. 

 Er zijn min. 2 deelnemers. 

 De club beschikt over aangepast materiaal (kan uitgeleend worden bij WSV) en 

voldoende begeleiders. 

 

4.6.4 Organisatie van een kamp / stage 

Een club kan voor de organisatie van een kamp 1 punt per 

dag (met een max. van 5 dagen/kamp) verdienen indien het 

kamp voldoet aan onderstaande voorwaarden:  

 Er zijn min. 5 deelnemers met een minimumleeftijd van 6 jaar. 

 Het kamp duurt min. 3 trainingsdagen, zowel internaat als externaat. 

 Elke deelnemer krijgt min. 3 trainingsbeurten per dag. 

 

3 ptn/promotie-ev. met 
een max. van 2 ev. 

 

3 pt/initiatiedag met een 
max. van 1 dag 

 

1 pt/kampdag met een 
max. van 10 kapdagen 
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 De activiteitenplanning wordt min. 2 maanden voor de aanvang van het kamp 

doorgegeven aan WSV. 

 Elke deelnemer (niet-lid) na afloop van de initiatie een informatiepakket krijgt (zie 

info promotie-evenement) 

Je kan max. 10 punten verdienen door 2 of meerdere kampen te organiseren. 

 

4.6.5 Recreatieve evenementen  

 Organisatie van een recreatief evenement met min. 3 deelnemende clubs 

WSV ondersteunt initiatieven die het recreatieve 

waterskiën en de contacten tussen de WSV-clubs 

bevorderen.  

De club kan dus 4 punten verdienen op voorwaarde dat: 

 WSV als federatie zichtbaar is. 

 Het evenement een interclub evenement is, dwz dat er minstens 3 WSV-clubs aan 

deelnemen.  

 De meerderheid van de proeven groepsactiviteiten zijn, waarbij meerdere skiërs 

tegelijk aan bod komen die moeten samenwerken om het doel te bereiken. Dit 

bevordert de groepssfeer en de fun op het evenement. 

 

 

Enkel de organiserende club kan hiervoor punten verdienen. 

 

 Als club deelnemen aan een recreatief evenement 

Indien een club deelneemt aan een recreatief evenement 

(zie hierboven) met min. 5 deelnemers, verdient ze hiervoor 

2 punten.  

 

 Organisatie van een recreatief evenement binnen de eigen club 

WSV ondersteunt initiatieven die het recreatieve 

waterskiën en de contacten tussen de eigen leden 

bevorderen (met nadruk op jeugdleden).  

De club kan dus 2 punten verdienen op voorwaarde dat: 

 Het evenement omvat voornamelijk sportieve activiteiten, waarvan er meerdere 

plaatsvinden op het water en gericht is naar jeugd.  

 De meerderheid van de proeven groepsactiviteiten zijn, waarbij meerdere skiërs 

tegelijk aan bod komen die moeten samenwerken om het doel te bereiken. Dit 

bevordert de groepssfeer en de fun op het evenement. 

 er min. 15 deelnemers zijn. 

 

4 ptn/evenement met 
een max. van 1 ev. 

 

2 ptn/evenement met 
een max. van 1 ev. 

 

3 ptn/evenement met 
een max. van 1 ev. 
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4.7 Communicatie 

4.7.1 Aanwezig op vergaderingen van de provinciale comités 

Indien de jeugdsportcoördinator of een clubbestuurder 

aanwezig is op min. de helft van de provinciale 

vergaderingen kan de club hiervoor 2 punten verdienen. 

 

4.8 Ethiek 

4.8.1 Ondertekenen van de panathlonverklaring 

De panathlonverklaring legt heldere gedragsregels vast bij 

het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. 

Op www.sportopjongerenmaat.be kan je alvast de Panathlon Verklaring ondertekenen. Zo 

maak je duidelijk dat je werk wil maken van Sport op Jongerenmaat. 

 

4.8.2 De club zorgt voor een goede spreiding en zichtbaarheid van het 
promotiemateriaal omtrent ethisch verantwoord sporten. 

Als club moet je: 

 de affiche “waterski, tof voor iedereen” duidelijk 

omhoog hangen in het clublokaal. 

 In deze affiche worden een aantal waarden uitgebeeld. De jeugdsportcoördinator en de 

trainers dienen deze waarden actief aan te brengen bij de jongeren. Dit kan mee 

verwerkt worden in de opdracht ethiek (zie verder) 

 toezicht houden op het naleven van deze regels. 

 

4.8.3 De club werkt een project uit rond Fair Play 

WSV heeft in haar beleidsplan rond Ethisch Verantwoord 

Sporten een thema uitgekozen dat voor onze sport 

belangrijk is. Clubs kunnen in het kader van het 

jeugdsportlabel ook punten verdienen indien ze hiermee een project op clubmaat uitwerken. 

“Fairplay: naast het competitieve kader, het recreatieve, vormende en bredere karakter van 

de sport op een positieve manier in de kijker te plaatsen”  

Op het invuldocument van het jeugdsportlabel moet de club aangeven hoe ze dit gerealiseerd 

hebben. 

 

 

max. 2 pt indien 
aanwezig op de 
vergaderingen 

 
0,5 pt 

 
0,5 pt 

 
3 ptn 

http://www.sportopjongerenmaat.be/
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4.8.4 De club maakt melding van het ethisch verantwoord sporten en promoot 
het bovenstaande project op de eigen clubwebsite. 

 

 

4.9 Training & wedstrijden 

4.9.1 Trainingen naast het water 

 Deelname aan "Get fit 2 ski" 

Indien je als club een gasttraining organiseert, krijg je 

hiervoor 5 punten. (let op, tot 2016 werd dit georganiseerd 

en betaald door WSV, met steun van Sport Vlaanderen. 

Vanaf 2017 eindigt dit project en dient de club zelf de lesgever te vergoeden). 

 

Maak je ook nog eens promotie op de clubwebsite, dan kan 

je nog een extra punt verdienen. 

 

Indien de club verder werkt binnen dit project (m.a.w. de 

clubtrainer organiseert en begeleidt de training "Get fit 2 

ski") kan je nog eens 5 punten verdienen. 

Er dient echter wel een bewijs voorgelegd te worden. Eventuele foto's en/of communicatie 

naar de leden. 

 

 Organisatie van wintertrainingen 

Indien je als club wintertrainingen organiseert krijg je 

hiervoor 5 punten. 

Onderstaande projecten komen hiervoor in aanmerking: 

 trainingen van het showteam in het zwembad of sporthal 

 coördinatie en techniektraining met de trampoline 

 andere voorstellen dienen aangevraagd en goedgekeurd te worden door WSV 

 

Het project moet voldoen aan onderstaande voorwaarden (een zelfde project kan niet voor dit 

en voor GF2S ingediend worden): 

 Er zijn min. 5 trainingen. 

 De trainingen staan open voor alle jeugdleden van de club/showteam/trainingsgroep. 

 Het project dient op voorhand te worden doorgegeven aan WSV. 

 

 
1 pt 

 

5 ptn/gasttraining met 
een max. van 1 training. 

 
1 pt 

 
5 ptn 

 

5 ptn/project 
wintertrainingen. 
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4.9.2 Deelname aan het trainersproject met min 4 deelnemers (-18 jaar) 

 De trainer moet voldoen aan onderstaande voorwaarden: 

 Hij moet lid zijn van WSV en van de trainersvereniging. 

 Hij moet het VTS-diploma trainer B of initiator behaald hebben. 

 De trainer begeleidt op wekelijkse basis (min. 10 weken) min. 4 leerlingen (max. 18 

jaar en lid van WSV). Deze krijgen min. 40 minuten training per persoon per 

trainingssessie (hiervan moet min. 30 minuten effectief gegeven worden op het water). 

(Indien een club niet aan 4 jeugdleden geraakt kunnen ze contact opnemen met WSV 

om de mogelijkheden te bespreken) 

 De trainer organiseert een informatiemoment voor de ouders van de deelnemers. 

 De trainer dient voor 15 juni het jaarplan (wanneer, waar en wie gaat hij begeleiden) 

in bij WSV (op een formulier van WSV). Indien de trainingen reeds vroeger van start 

gaan dient dit jaarplan eveneens vroeger ingediend te worden, namelijk voor de start 

van de eerste training. Wanneer er in de loop van het jaar nog iets wordt gewijzigd, 

moeten ook deze wijzigingen doorgegeven worden. 

 De trainer dient voor 30 september een evaluatieformulier per leerling in bij WSV (dit 

is sterk vereenvoudigd t.o.v. voorgaande jaren).  

 De trainer stimuleert de leerlingen om deel te nemen aan provinciale trainingen en  

promotionele wedstrijden. 

 

 begeleid door enkel initiators 

Indien het trainersproject wordt begeleid door één of 

meerdere initiatoren kan je 15 punten verdienen. 

 

 begeleid door B/A-trainers 

Wordt het project begeleid door een trainer B/A, dan krijg 

je hiervoor 20 punten. 

 

 per extra deelnemer (indien er individueel getraind wordt) 

Je kan reeds aan het project deelnemen vanaf 4 deelnemers, 

maar indien je in de club meerdere kandidaten hebt kan je 

dit uitbreiden tot en met 16 extra deelnemers. Dus in totaal 

20 deelnemers. Per extra deelnemer krijg je 3 punten. 

 

 

De effectieve trainingsduur per deelnemer moet gehandhaafd blijven. 

Vb: 20 deelnemers x 40 minuten = 800 minuten of meer dan 13 uren. 

 

 

 

15 ptn/trainersproject 
begeleiding: initiator 

 

20 ptn/trainersproject 
begeleiding: B/A-trainer 

 

3 ptn/extra deelnemer 
(max 20 deelnemers) 
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 per extra deelnemer (bij groepstrainingen) 

Het is niet altijd aangewezen om individueel te trainen. Zo 

kan je aan een kabel immers meerdere personen gelijktijdig 

voorttrekken of zal je tijdens een showtraining 

verschillende skiërs tegelijkertijd trainen. In dit geval spreken we over een groepstraining en 

kan je 1,5 punt verdienen per extra deelnemer. 

 

 

Elke deelnemer kan slechts éénmaal worden opgenomen in het trainersproject, ongeacht 

of deze individuele en/of groepstrainingen volgt. 

 

4.9.3 Provinciale training 

 Organisatie van een provinciale training  

Indien de club een provinciale training organiseert kan zij 

hiervoor 3 punten verdienen. Onder provinciale training 

wordt verstaan: 

 De training wordt gepland in samenspraak met het provinciaal comité. 

 De trainer moet gespecialiseerd zijn in de gegeven discipline. 

 Er moeten min. 3 deelnemers van buiten de eigen club aanwezig zijn. 

 De club moet voor 1 april of min. 2 maanden op voorhand de datum van de 

provinciale training doorgeven aan WSV. Zo kan er reclame voor gemaakt worden in 

de zakbrochure, op de website, … 

Je kan max. 6 punten verdienen door 2 of meerdere provinciale trainingen te organiseren. 

 

 Een jongere (-18j) neemt deel aan minstens één provinciale training, 
georganiseerd in een andere club  

Indien een jongere (-18 jaar) uit eigen club deelneemt aan 

een provinciale training in een andere club krijgt de club 

hiervoor 1,5 punt. Je kan in totaal max. 15 punten 

verdienen wanneer 10 of meerdere jongeren deelnemen aan provinciale trainingen buiten de 

club. 

Opgelet, wanneer 1 jongere deelneemt aan 3 verschillende provinciale trainingen krijgt de 

club hiervoor maar 1,5 punt. 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 pt/extra deelnemer 
(max 20 deelnemers) 

 

3 ptn/training met een 
max van 2 trainingen 

 

1,5 pt/jongere met een 
max van 10 jongeren 



Reglement Jeugdsportlabel 2018  18 

 

4.9.4 Promotionele wedstrijd 

 Organisatie van een promotionele wedstrijd  

Voor deze wedstrijden geldt:  

 samenwerking met  

o de wsv-commissie in die discipline is verplicht: Jobe Fun Tour, Billabong 

Rookie Tour, boomwedstrijden, showhappening of promoreeks in 

racewedstrijden. 

o het provinciaal comité: de provinciale kampioenschappen 

 de wedstrijd staat open voor deelnemers uit andere clubs 

 de wedstrijd in zijn geheel of gedeeltelijk is specifiek gericht tot jongeren 

Indien de club een promotionele wedstrijd organiseert kan zij hiervoor 3 punten verdienen. Je 

kan max. 6 punten verdienen door 2 of meerdere promotionele wedstrijden te organiseren. 

 

 Een jongere (-18j) neemt deel aan minstens 1 "promotionele" wedstrijd  

Indien een jongere (-18 jaar) deelneemt aan een 

promotionele wedstrijd krijgt de club hiervoor 2 punten. Je 

kan in totaal max. 20 punten verdienen wanneer 10 of 

meerdere jongeren deelnemen aan promotionele wedstrijden. 

Opgelet, wanneer 1 jongere deelneemt aan 3 verschillende promotionele wedstrijden krijgt de 

club hiervoor maar 2 punten. 

 

4.9.5 Officiële wedstrijd 

 Een jongere (-18j) neemt deel aan minstens 1 officiële wedstrijd  

Indien een jongere (-18 jaar) deelneemt aan een officiële 

wedstrijd krijgt de club hiervoor 3 punten. Je kan in totaal 

max. 30 punten verdienen wanneer 10 of meerdere 

jongeren deelnemen aan officiële wedstrijden. 

Opgelet, wanneer 1 jongere deelneemt aan 3 verschillende officiële wedstrijden krijgt de club 

hiervoor maar 3 punten. 

Bovendien mag een jongere slechts in één categorie genoteerd worden, bij de promotionele 

wedstrijden of bij de officiële wedstrijden. 

 

 

 

 

 

 

3 ptn/wedstrijd met een 
max van 2 wedstrijden 

 

2 ptn/jongere met een 
max van 10 jongeren 

 

3 ptn/jongere met een 
max van 10 jongeren 
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4.9.6 leveren van juryleden  

De club kan 1,5 punt verdienen wanneer officiële juryleden 

uit eigen club optreden op een promotionele of officiële 

wedstrijd in België. Je krijgt hiervoor 1,5 punt per jurylid. , 

met een maximum van 7,5 punten. 

Opgelet, wanneer 1 jurylid gaat jureren op 3 verschillende wedstrijden krijgt de club hiervoor 

maar 1,5 punt. 

 

 

1,5 pt/jurylid met een 
max van 5 juryleden 
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5. Wijze waarop de financiële middelen zullen 
worden verdeeld 

Alle clubs die voldoen aan de verplichte criteria krijgen een vermelding in de zakbrochure en 

de landkaart, het jeugdsportlabel en een vlag van WSV. 

Maar zij kunnen ook rekenen op een financiële vergoeding. Hoeveel dat deze precies bedraagt 

is afhankelijk van het aantal clubs die aan het jeugdsportlabel deelnemen, het totaal aantal 

punten en van het verkregen budget van Sport Vlaanderen.  

Op het einde van het jaar (voor 15 oktober), nadat de clubs de invulformulieren hebben 

ingediend worden de behaalde punten opgeteld en wordt berekend hoeveel 1 punt waard is. 

 

Voorbeeld: 

Alle clubs samen hebben 1500 punten behaald en we beschikken over een budget van  

€ 21 000 (WSV & Sport Vlaanderen). 

 1 500 punten  = € 21 000 

 1 punt   = € 14 

Indien je als club 100 punten hebt verdient, ontvang je een bedrag van € 1 400. 
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6. Bestedingsmogelijkheden van de financiële 
middelen door de sportclubs 

Zoals hierboven weergegeven kunnen de clubs, indien zij minstens de verplichte criteria 

hebben behaald, beschikken over financiële middelen.  

Voor 15 oktober 2018 worden de subsidiebedragen per club kenbaar gemaakt. Dit bedrag 

mag enkel uitgegeven worden voor specifieke doeleinden, en moeten volledig verantwoord 

worden bij WSV! 

Voor 1 december 2018 dienen de facturen en onkostennota’s uit de clubboekhouding 

voorgelegd te worden als bewijs van de gemaakte kosten in het kader van dit 

subsidiereglement. Deze facturen en onkostennota’s moeten uitgeschreven zijn tussen 1 

januari en 30 november van het betreffende jaar.  

Enkel onderstaande bestedingsmogelijkheden (deze zijn gekozen in het kader van de 

kwaliteitsverbetering van de jeugdwerking van club) kunnen hier dan ook voor in aanmerking 

komen. 

 

 

Opgelet: zorg dat de facturen en/of onkostennota’s correct zijn opgesteld. Zie verder 

voor meer uitleg! 

 

 

De percentages achter de bestedingsmogelijkheden hebben betrekking op het maximale 

aandeel van het totale subsidiebudget dat naar die uitgavenpost mag gaan.  

Bijvoorbeeld:  

bij een totaal subsidiebudget van € 800 mag er max. 25%, dus € 200 naar brandstof 

gaan.  

 

 

 Aankoop skimateriaal (specifiek voor jeugd) ................................................................... 100% 

 Aankoop materiaal "Get fit 2 ski" .................................................................................... 100% 

 Transportvergoeding of arbeidscontract gediplomeerde trainer 
1
 .................................... 100% 

 Voor de activiteiten behorende tot het jeugdsportlabel 

 Folders en promotiemateriaal voor jeugdsportgebonden acties ....................................... 100% 

 Terugbetaling VTS-cursussen waterski of algemeen gedeelte ......................................... 100% 

 Lidgeld trainersvereniging ................................................................................................ 100% 

 Inschrijvingsgeld bijscholingen ........................................................................................ 100% 

                                                                 
1
 Een trainer kan ofwel een transportvergoeding krijgen als lesgever ofwel een arbeidscontract, zie verder. 



Reglement Jeugdsportlabel 2018  22 

 

 Sport Vlaanderen, sportac, VSF of andere indien goedgekeurd. 

 Organisatie van bijscholingen (deze bestedingsmogelijkheid aanvragen bij WSV) ........ 100% 

 Instructiemateriaal trainers specifiek naar jeugd toe (vb cursus, dvd,…) ........................ 100% 

 Vaarbewijs opleiding en examengeld ................................................................................. 25% 

 Enkel geldig voor deelnemers die reeds trainer zijn. 

 Brandstof boot  

 enkel voor activiteiten die kaderen in het jeugdsportproject 

 met een max. van €45/uur 

 geen cumulatie van subsidies!
2
 

  Voor clubs zonder deelname aan het trainersproject: ............................................... 25% 

  Voor clubs die deelnemen aan het trainersproject: ................................................... 50% 

 Wedstrijden  

 Startgelden, promo- & wedstrijdlicenties (enkel voor jongeren) ............................. 25 % 

 Organisatietaksen wedstrijden voor jeugd of met jeugdreeksen ....................................... 25 % 

 Rescue/rode kruis op wedstrijden/evenementen ............................................................... 100% 

 indien niet reeds terugbetaald door WSV 

 Huur sportzaal voor trainingen Get Fit 2 Ski of voor clubgebonden wintertraining  ......... 50% 

 

 

                                                                 
2
 Opgelet: er is geen cumulatie van subsidies mogelijk! Clubs die de vergoedingen per deelnemer ontvangen, 

mogen niet afzonderlijk de onkosten voor de boot tijdens de watersportdag opnemen in het subsidiedossier 

jeugdsport. De club kiest voor die dag dus voor ofwel de jeugdsportsubsidies ofwel de subsidies per deelnemer. 
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EXTRA INFO – correcte opmaak van facturen en onkostennota’s 

6.1 Facturen vb skimateriaal, promotiemateriaal 

 Dit moet een factuur zijn, geen bestelbon of pro-forma factuur 

 De factuur moet gericht zijn aan de club, niet aan een persoon 

o Uitzondering: als iets uit het buitenland aangekocht wordt met visa, dan staat 

deze factuur vaak op naam van een persoon (eigenaar van de visa-kaart). Dit 

kan aanvaard worden als deze persoon een verklaring op eer toevoegt met 

vermelding van de functie die hij vertegenwoordigt in de club en de verklaring 

dat dit effectief voor de club is aangekocht. 

 Indien iets verkocht wordt van de ene club aan een andere club, dan kan hier een 

factuur voor opgemaakt worden, maar dient er tevens een betalingsbewijs toegevoegd 

te worden. 

 Bij promotiematieraal: een duidelijke vermelding van de link met jeugdsport is 

nodig. Ofwel staat dit mee vermeld op de factuur, ofwel voeg je een voorbeeld bij de 

factuur. 

 Als dit een algemene brochure / affiche is, waar zowel de activiteit naar jeugdsport als 

andere activiteiten op vermeld zijn, dan mag dit gedeeltelijk ingebracht worden.  

o Bijvoorbeeld van een brochure t.w.v. € 400 kan je bijvoorbeeld €150 

inbrengen, al naargelang de verhouding van de inhoud van deze brochure. 

 

6.2 Brandstof boot 

 Brandstof boot: 2 mogelijkheden 

o Ofwel is er een officiële factuur van het tankstation voor levering van 

brandstof. Dan dient hier een overzicht aan toegevoegd te worden van de 

betreffende activiteiten met betrekking tot jeugdsport: data, omschrijving, … 

Als er in totaal 10 uren gevaren wordt voor jeugdsport, dan kan er 10 * €45 = 

€450 in aanmerking genomen worden voor subsidiëring. 

 

o Ofwel wordt er een onkostennota opgemaakt tussen de club en de 

booteigenaar. 

 Ook hier moet een overzicht aan toegevoegd worden van de 

betreffende activiteiten, zie hierboven. 

 De onkostennota moet ondertekend worden door de booteigenaar. 

 Er moet een betalingsbewijs van de overschrijving toegevoegd 

worden. => zonder betalingsbewijs wordt deze onkostennota niet 

aanvaard! 
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6.3 Terugbetaling VTS-cursussen 

 Een deelnemer heeft van de Vlaamse trainersschool een factuur op zijn naam 

ontvangen bij de inschrijving van zijn cursus. Een club kan kiezen of ze dit willen 

terugbetalen of niet (alsook of ze er de voorwaarde aan koppelen dat ze geslaagd 

moeten zijn of niet). Maar dan dienen zij een onkostennota op te maken van de club 

aan de cursist (de factuur van VTS staat immers niet op naam van de club). Aan de 

hand van deze onkostennota kan de club dit bedrag terugbetalen aan de cursist en deze 

nota voor de subsdies indien via het jeugdsportlabel. 

o Deze onkostennota kan ter subsidie ingediend worden bij WSV in het jaar dat 

de club dit uitschrijft en betaalt aan de cursist (opgelet, voor 1 december!) 

o Deze onkostennota dient ofwel ondertekend te worden door de cursist ter 

bevestiging, ofwel vergezeld te zijn van een betalingsbewijs. 

o Deze onkostennota dient niet in hetzelfde jaar te zijn als de factuur die de 

cursist krijgt van de VTS. Deze dient wel ten laatste opgemaakt te worden in 

het jaar dat de cursist geslaagd is. 

o Een voorbeeld kan je terugvinden in de bijlage. 

 Opgelet: het kan gebeuren dat een club wel een onkostennota opmaakt en uitbetaalt, 

zonder dat de club ervoor punten verdient in datzelfde jaar (bv omdat de cursist nog 

niet geslaagd is).  
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EXTRA INFO - Transportvergoeding of arbeidscontract trainer 

6.4 Arbeidscontract 

Het vergoeden van het lesgeven kan in het kader van het jeugdsportlabel enkel via een 

officieel arbeidscontract. Deze wordt steeds uitgedrukt per lesuur. 

 Ofwel met een werknemerscontract (zelf op te maken: let op dimona, rsz, 

vakantiegeld, …) 

 Ofwel via een contract via Sportwerk Vlaanderen (Vlabus). 

 

6.5 Transportvergoeding 

Wettelijk bestaan er zowel forfaitaire als reële onkostennota’s voor vrijwilligers en sinds 2010 

zijn zelfs gecombineerde nota’s toegelaten onder bepaalde voorwaarden. 

Binnen het jeugdsportproject is het echter niet toegestaan om de lesgevers te vergoeden met 

forfaitaire of gecombineerde onkostennota’s (vrijwilligersvergoedingen). Om specifieker te 

zijn: het is wel toegestaan, maar deze onkostennota’s mogen niet ingediend worden ter 

subsidiëring in het jeugdsportlabel van WSV. 

 

6.5.1 Enkel transportvergoedingen die betrekking hebben op het 
jeugdsportproject mogen terugbetaald worden. (= reële onkostennota) 

 Kilometervergoeding:  

 01/07/2017 - 30/06/2018: € 0,3460  

 Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 juli. 

 Het bedrag dat aan de trainer wordt gegeven mag steeds minder zijn, maar 

zeker niet meer. 

 Binnen het jeugdsportproject worden enkel de onkosten van de gediplomeerde trainers 

aanvaard. 

 

Voorbeeld onkostennota voor verplaatsingsvergoeding. Let goed op: 

 Duidelijke omschrijving van datum en omschrijving van de activiteit waarom de 

verplaatsing gebeurd is. Leg de link naar jeugdsport in de omschrijving, bijvoorbeeld 

jeugdtraining, schoolsportdag, bijscholing volgen, … 

 zowel de vertrekplaats als aankomstplaats 

 Volledige gegevens van zowel trainer als club 

 Handtekening trainer:. Zonder deze handtekening worden deze onkostennota’s 

niet aanvaard, dus let hier goed op! 

 In het kader van de vrijwilligerswetgeving: vermelding: reële onkosten 


