Reglement Badminton Vlaanderen jeugdsportfonds
JEUGDBADMINTON+ 2022

Artikel 1: Inleiding
In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en Sport Vlaanderen richt Badminton
Vlaanderen een jeugdsportfonds op waarvan de middelen grotendeels aangewend
zullen worden om Vlaamse badmintonclubs een rechtstreekse toelage te geven indien
ze initiatieven ontplooien die hun jeugdwerking kwalitatief verbeteren.
Indien één van de artikels in dit reglement onduidelijk blijft of indien U met specifieke
vragen zou blijven zitten, aarzel dan niet de Badminton Vlaanderen website te
bezoeken en/of te mailen naar: jeugdbadmintonplus@badmintonvlaanderen.be
Artikel 2: Doelstelling van het jeugdsportfonds
Het doel is de Vlaamse badmintonclubs niet alleen te steunen in de opbouw en uitbouw
van hun jeugdwerking(en), maar meer in het bijzonder om aandacht te schenken aan
de kwalitatieve verbetering ervan.
Omdat niet alle clubs gelijk zijn, wordt er geopteerd het jeugdsportfonds op te delen
in 10 verschillende deelfacetten zodat ook kleine clubs met een beperkte werking een
fair deel van de middelen zouden kunnen bekomen.
Badminton Vlaanderen kwam tot deze 10 verschillende deelfacetten, die hierna één
voor één in detail worden besproken in artikel 11, door toedoen van enerzijds een
enquête en anderzijds door gesprekken met ‘stakeholders’, mensen die dagdagelijks
bezig zijn op de badmintonvelden.
Daarbij werd er ook nog eens rekening gehouden met het geheel van strategische en
operationele doelstellingen van het beleidsplan Badminton Vlaanderen. Omgekeerd
zijn ook vele actiepunten van het beleidplan ook in functie van de clubondersteuning
geschreven.
Voorts is er nog de Vlaamse Gemeenschap/Sport Vlaanderen die in haar opdracht
specifiek aandacht vraagt voor een aantal maatschappelijke waarden. We hebben al
deze waarden geïntegreerd in de verschillende deelfacetten.
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Artikel 3: Grootte en duur van het fonds
Het jeugdsportfonds zal tenminste 4 jaar (olympiade) bestaan en elk jaar kunnen
beschikken over een totale som die wordt samengesteld door Badminton Vlaanderen
(20%) en Sport Vlaanderen (80%).
Deze som wordt verdeeld als volgt:
Subsidiegedeelte aan de clubs: van de totale som zal minstens 88% integraal worden
doorgestort naar de Vlaamse badmintonclubs volgens de criteria zoals uiteengezet in
de deelfacetten (zie artikel 11).
Werkingskosten voor Badminton Vlaanderen: het resterend gedeelte (12% van de
totale som) kan worden gebruikt ter controle en uitvoering van de doelstellingen, maar
ook worden toegevoegd aan het clubgedeelte.
Artikel 4: Beheer & toezicht
Het beheer en toezicht zal gebeuren door Badminton Vlaanderen, die daarvoor een
toezichtgroep opricht, bestaande uit minimaal 5 en maximaal 8 leden.
De toezichtgroep is samengesteld uit 5 leden:




1 lid van de raad van bestuur Badminton Vlaanderen
2 uitvoerende (aan het DC verbonden) Badminton Vlaanderen medewerkers
2 door de raad van bestuur van Badminton Vlaanderen gekozen leden die
geacht worden kennis van zaken te hebben inzake jeugdwerk.

Verder kunnen op vraag van de toezichtgroep externe adviseurs worden uitgenodigd
als de agenda dat zou vereisen. Afgevaardigden van Sport Vlaanderen hebben ook te
allen tijde het recht om aan de vergaderingen van de toezichtgroep deel te nemen.
De toezichtgroep komt minimaal vier maal per jaar samen. De datum waarop wordt
onderling vastgelegd.
Tot de bevoegdheden van de toezichtgroep behoren:







Het toekennen van de fondsen na beraadslaging en berekening.
Organiseren van toezicht (wat, waar, wanneer, hoe, etc.).
Communicatie over en bijsturing van de verschillende (club)projecten.
Beheren en toekennen van de jeugdbadminton+ kwaliteitslabels.
Het vastleggen van meer gedetailleerde criteria van de deelfacetten wanneer
de oorspronkelijke criteria onduidelijk zijn.
Het toekennen van projecten voorgesteld door de Vlaamse badmintonclubs
wanneer een deelfacet dat vereist.
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Artikel 5: Voorwaarden - Komt Uw club in aanmerking?
In principe kan elke Vlaamse badmintonclub (en clubs uit het Brussels Hoofdstedelijk
gewest) gebruik maken van onderstaande subsidies.
Basisvoorwaarde voor een club:





Aangesloten zijn bij Badminton Vlaanderen op 15 februari van het betreffende
kalenderjaar.
Zijn financiële verplichtingen hebben vervuld t.o.v. Badminton Vlaanderen.
Minstens 10 jeugdleden hebben op 15 februari van het lopend kalenderjaar.
Al zijn jeugdleden aansluiten.

Artikel 6: Wat kan worden gesubsidieerd en wat zijn de criteria
In Artikel 11 vindt u de tien (10) deelfacetten die in aanmerking komen om
gesubsidieerd te worden met bijhorende uitleg, criteria en toegewezen subsidiebedrag.
Een club kan vrij kiezen voor welk deelfacet het een aanvraag wil indienen of niet.
Het niet indienen van een aanvraag voor één deelfacet kan geen aanleiding geven tot
verminderde subsidie voor andere aangevraagde deelfacetten.
Een club kan inschrijven voor minimaal twee en maximaal negen deelfacetten. Een
club kan niet tweemaal inschrijven op hetzelfde deelfacet.
Indien binnen een deelfacet het toegewezen subsidiebedrag niet volledig kan worden
uitbetaald, dan zal de resterende som worden toegevoegd aan deelfacet 10 (clubparticipatie).
Artikel 7: Waar en hoe indienen
Alle aanvragen dienen te gebeuren met een daartoe speciaal ontwikkeld (éénvoudig)
aanvraagformulier welk downloadbaar zal zijn op de Badminton Vlaanderen website.
De aanvragen dienen te gebeuren binnen het tijdsbestek opgegeven door de
toezichtgroep. In de regel gebeurt de aanvraag in de maand december voorafgaand
het werkingsjaar maar kan om praktische redenen verschoven worden.
Het aanvraagformulier dient liefst per e-mail
jeugdbadmintonplus@badmintonvlaanderen.be

te

worden

verzonden

naar

Of per post naar Badminton Vlaanderen, jeugdsportfonds, Boomgaardstraat 22/18 te
2600 Berchem.

Reglement Badminton Vlaanderen jeugdsportfonds 2022

pagina 3 / 19

Artikel 8: Toekenning en verdere afhandeling
De toekenning van de erkenningen, subsidies en labels gebeurt door de toezichtgroep.
Het is de bedoeling dat er te allen tijde (zowel voor als na de toekenning) een
transparantie bestaat over hoe de subsidies verdeeld worden. Indien dit niet het geval
is, dan zal de toezichtgroep hiervoor een duidelijker antwoord moeten geven.
Na een eventuele toekenning van subsidies zal er van de gesubsidieerde club een
daartoe speciaal ontwikkeld uitgavenoverzicht (downloadbaar via de website
www.jeugdbadmintonplus.be) gevraagd worden. Op het uitgavenoverzicht dient
ingevuld te worden wat er aan kosten werd besteed voor de verschillende activiteiten
binnen het Jeugdbadminton+ project. Deze kosten dienen minimaal gelijk te zijn met
de ‘toegekende’ subsidie.
Alle ingediende kosten moeten betrekking hebben tot aankoop van goederen en
diensten zoals ze worden opgesomd in onderstaande bestedingslijst.










Aankoop en huur sportmateriaal (shuttles, rackets, kegels, werpmateriaal,…)
Aankoop en huur technologisch materiaal (bijdrage KYU, software,…)
Huur sportaccommodatie (sporthal jeugdtraining, kampplaats, jeugdtornooi,...)
Kosten informatie en promotie (jeugdfolder, affiches jeugdtornooi, website,…)
Kosten opleiding en bijscholing jeugdverantwoordelijke en trainers
(inschrijvingskosten, cursussen, boeken,…)
Loonkost jeugdtrainers (zelfstandigen, Sportwerk Vlaanderen, verenigingswerk,
overeenkomst artikel 17,... !!Opgelet: geen forfaitaire vrijwilligersvergoedingen)
Verbruikskosten interne en externe communicatie (drukwerken, websites,
nieuwsbrieven, banners,… !!Opgelet: geen telefoonkosten)
Verplaatsingen administratieve medewerkers (bijscholing, infovergaderingen,...)
Verplaatsingen sporttechnische medewerkers (verplaatsingskosten trainers,…)

De kosten die werden opgegeven op het uitgavenoverzicht moeten te allen tijde
kunnen worden gestaafd door de gesubsidieerde club. Dit door voorlegging van een
kopie van een eenvoudig boekhoudkundig bewijs, bijv. kasbon, factuur en/of
overschrijving).
Er zal een minimum van 3 bewijzen worden gevraagd en geen enkel van de bewijzen
mag instaan voor meer dan 50% van de subsidies.
De uitbetaling van de subsidies gebeurt na 20 december van het lopend werkingsjaar
maar slechts NA voorlegging van het uitgavenoverzicht en NA voorlegging van de
hierboven vermelde boekhoudkundige bewijzen.
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Artikel 9: Onenigheid en beroep
Bij onenigheid i.v.m. een toekenning en/of een andere onderwerp, zal een beroep
worden geslecht door de Raad van Bestuur van Badminton Vlaanderen.
Artikel 10: integratie met de bestaande kwaliteitslabels jeugdbadminton+
Vanaf de oprichting van het jeugdsportfonds zal deelname aan het jeugdsportfonds
rechtstreeks bepalen welk kwaliteitslabel men verwerft voor het volgende
kalenderjaar.
Eind december 2022 zullen de kwaliteitslabels geldig voor het jaar 2023 worden
toegekend, enz.
De criteria tot het behalen van een jeugdbadminton+ kwaliteitslabel zijn als volgt:
Kwaliteitslabel A+
 Een aanvraag indienen voor tenminste 6 van de 9 deelfacetten (en voldoen aan
de primaire criteria)
 Voldoen aan de secundaire criteria van tenminste 4 van de 8 volgende
deelfacetten (zijnde deelfacet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9)
 Voldoen aan de tertiaire criteria van 3 deelfacetten.
Kwaliteitslabel B+
 Een aanvraag indienen voor tenminste 4 van de 9 deelfacetten (en voldoen aan
de primaire criteria)
 Voldoen aan de secundaire criteria van tenminste 3 van de 8 volgende
deelfacetten (zijnde deelfacet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9)
Kwaliteitslabel C+
 Een aanvraag indienen voor tenminste 2 van de 9 deelfacetten
 Voldoen aan de secundaire criteria van tenminste 1 van de deelfacetten
Artikel 11: Logo’s
Deelnemende clubs verplichten zich ertoe om op alle publicaties in verband met
jeugdbadminton+ minimaal de 3 volgende logo’s te plaatsen, namelijk die van
Badminton Vlaanderen, de Vlaamse Gemeenschap en het kwaliteitslabel van
jeugdbadminton+.
Deze
logo’s
zijn
downloadbaar
via
de
website
www.jeugdbadmintonplus.be.
Artikel 12: De deelfacetten
Op volgende pagina’s worden de 10 deelfacetten uitvoerig bepaald en besproken.
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Deelfacet 1 = MINIBAD (aangepast badminton voor -10 jarigen)
Badminton Vlaanderen wil de ontwikkeling van minibad groepen in de Vlaamse
badmintonclubs verder bevorderen.
Hoe vroeger men kinderen kan begeleiden in hun sportieve ontwikkeling, des te meer
kwaliteit men zal bekomen, niet alleen op individuele badmintontechnische aspecten,
maar ook breed maatschappelijke.
Criteria Badminton Vlaanderen jeugdsportfonds
Elke Vlaamse badmintonclub kan een aanvraag indienen en een subsidie uit het
jeugdsportfonds bekomen indien het een minibad club heeft met:
a) minimale voorwaarde (zonder deze voorwaarde wordt geen subsidie toegekend):







1 wekelijkse training van minimaal 1 uur met de minibad groep alleen.
Minimaal 30 weken training per kalenderjaar.
Training dient te gebeuren op een aparte unit, met verlaagd net.
Alle minibad leden spelen met een verkorte racket.
Minimaal 8 bij Badminton Vlaanderen ingeschreven minibad leden hebben op
15 mei of 15 november van het lopend jaar.
Training onder leiding van één trainer die alleen met de minibad werkt.

b) secundaire voorwaarden: (zijn bepalend voor 60% bij de toekenning van een
mogelijke subsidie)


Het minibad wordt gegeven onder leiding van een VTS gediplomeerde trainer
(initiator of hoger).

c) tertiaire voorwaarden: (zijn bepalend voor 40% bij de toekenning van een mogelijke
subsidie)


Organiseert een Badminton Vlaanderen erkend minibadtornooi en/of –
ontmoeting (minibad kent geen dubbel of gemengd dubbel) en die verschijnt
op de Badminton Vlaanderen minibadkalender.

Bijkomende info
Clubs die wensen in aanmerking te komen voor subsidie voor dit deelfacet, dienen een
aanvraag in bij Badminton Vlaanderen (zie artikel 7) met vermelding van de plaats,
dagen en uren waarop er een minibad training doorgaat in hun club.
Toezicht: De toezichtgroep kan een medewerker aanduiden om op één van de
aangegeven dagen de situatie te verifiëren. Indien er een controle zou gebeuren, dan
zal de medewerker, binnen de 14 dagen na het bezoek, een verslag uitbrengen bij de
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toezichtgroep. Dit verslag heeft enkel een adviserend karakter en is niet
doorslaggevend voor de toekenning van de eventuele subsidie.
De toekenning van een eventuele subsidie gebeurt op de bijeenkomst van de
toezichtgroep in december (zie artikel 4).
Totale besteedbare som voor dit deelfacet: 20% van het subsidiegedeelte (zie artikel
3)
Maximum subsidie per club: 400 euro (onder voorbehoud).

Deelfacet 2 = MULTIMOVE (gevarieerd bewegen voor jonge kinderen)
Badminton Vlaanderen wil de ontwikkeling van Multimove in Vlaamse badmintonclubs
bevorderen.
Als kinderen zich van jongs af aan motorisch goed ontwikkelen, dan zal dat meehelpen
in hun sportieve ontwikkeling. Kinderen die goed bewegen, zullen zich ook goed in hun
vel voelen met leeftijdsgenootjes.
Criteria Badminton Vlaanderen jeugdsportfonds
Elke Vlaamse badmintonclub kan een aanvraag indienen en een subsidie uit het
jeugdsportfonds bekomen indien het een minibad club heeft met:
a) minimale voorwaarde (zonder deze voorwaarde wordt geen subsidie toegekend):




1 wekelijkse training van minimaal 45 minuten met Multimove alleen.
Minimaal 20 weken training per kalenderjaar.
Minimaal 5 bij Badminton Vlaanderen ingeschreven leden die in het lopend
kalenderjaar maximaal zeven jaar worden (geboren 2008 en jonger).

b) secundaire voorwaarden: (zijn bepalend voor 60% bij de toekenning van een
mogelijke subsidie)


Multimove wordt gegeven onder leiding van een ‘erkende’ Multimove
begeleider.

c) tertiaire voorwaarden: (zijn bepalend voor 40% bij de toekenning van een mogelijke
subsidie)


De club is een (door Sport Vlaanderen ) erkende Multimove club

Bijkomende info
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Clubs die wensen in aanmerking te komen voor subsidie voor dit deelfacet, dienen een
aanvraag in bij Badminton Vlaanderen (zie artikel 7) met vermelding van de plaats,
dagen en uren waarop er een Multimove-training doorgaat in hun club.
Toezicht: De toezichtgroep kan een medewerker aanduiden om op één van de
aangegeven dagen de situatie te verifiëren. Indien er een controle zou gebeuren, dan
zal de medewerker, binnen de 14 dagen na het bezoek, een verslag uitbrengen bij de
toezichtgroep. Dit verslag heeft enkel een adviserend karakter en is niet
doorslaggevend voor de toekenning van de eventuele subsidie.
De toekenning van een eventuele subsidie gebeurt op de bijeenkomst van de
toezichtgroep in december (zie artikel 4).
Totale besteedbare som voor dit deelfacet: 15% van het subsidiegedeelte (zie artikel
3)
Maximum subsidie per club: 500 euro (onder voorbehoud).

Deelfacet 3 = Shuttle Kids
Badminton Vlaanderen wil zoveel mogelijk Vlaamse badmintonclubs aanmoedigen deel
te nemen aan Shuttle Kids.
Shuttle kids is een ontwikkelingstraject van Badminton Vlaanderen voor jeugdspelers,
badmintonbegeleiders en jeugdtrainers. Het project is gebaseerd op de regels van fair
play en de A-B-C-basisbehoeften voor duurzame motivatie.
Alles wordt genoteerd in het Shuttle Kids ID, een paspoort voor elke speler.tartpremie.
De gekleurde grips moeten de spelers verdienen door te oefenen.
Criteria Badminton Vlaanderen jeugdsportfonds
Elke Vlaamse badmintonclub kan een aanvraag indienen en een subsidie uit het
jeugdsportfonds bekomen indien ze meedoet aan Shuttle Kids.
a) minimale voorwaarde (zonder deze voorwaarde wordt geen subsidie toegekend):


De club neemt deel aan Shuttle Kids en bestelt de beschikbare materialen bij
Badminton Vlaanderen.

b) secundaire voorwaarden: (zijn bepalend voor 60% bij de toekenning van een
mogelijke subsidie)


Minimaal één VTS gediplomeerde trainer volgt de bijscholing georganiseerd
door Badminton Vlaanderen.
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c) tertiaire voorwaarden: (zijn bepalend voor 40% bij de toekenning van een mogelijke
subsidie)


De club organiseert een ‘Shuttle Kids Day’

Bijkomende info
Clubs die wensen in aanmerking te komen voor subsidie voor dit deelfacet, dienen een
aanvraag in te dienen bij Badminton Vlaanderen (zie artikel 7) met de vermelding dat
ze deelnemen aan Shuttle Kids.
Toezicht: De toezichtgroep kan een medewerker aanduiden om de situatie te
verifiëren. Indien er een controle zou gebeuren, dan zal de medewerker, binnen de 14
dagen na het bezoek, een verslag uitbrengen bij de toezichtgroep. Dit verslag heeft
enkel een adviserend karakter en is niet doorslaggevend voor de toekenning van de
eventuele subsidie.
De toekenning van een eventuele subsidie gebeurt op de eerstvolgende bijeenkomst
van de toezichtgroep nadat de opleiding en/of bijscholing is gebeurd.
Totale besteedbare som voor dit deelfacet: 15% van het subsidiegedeelte (zie artikel
3)
Maximum subsidie per club: 400 euro (onder voorbehoud).

Deelfacet 4 = OPLEIDING & BIJSCHOLING TRAINERS
Badminton Vlaanderen wil Vlaamse badmintonclubs aanmoedigen zelf actief hun
jeugdtrainers ‘specifiek & sporttechnisch’ bij te scholen inzake badminton en omgang
met jeugd.
Het is immers gebleken dat de clubs zo sneller de vinger aan de pols hebben in wat er
moet worden bijgeschoold. De bijscholingen van Badminton Vlaanderen blijven
bestaan, maar met dit deelfacet worden Vlaamse badmintonclubs beloond om hun
eigen initiatieven inzake aanbod van opleidingen.
Er wordt ook ruimte voorzien om symbiose met andere sporten te vinden.
Badminton Vlaanderen zal in dit deelaspect ook de omkadering door
sportpromotionele,
sportmedische,
sportpedagogische
en
sporttechnische
deskundigen aanmoedigen en controleren.
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Met de implementering van de ‘impuls’-subsidies die via de gemeenten worden
toegekend, dient er wel worden benadrukt dat het hieronder beschreven deelfacet
enkel aandacht (criteria) zal besteden aan ‘andere’ voorwaarden inzake opleiding &
bijscholing.
Criteria Badminton Vlaanderen jeugdsportfonds
Elke Vlaamse badmintonclub kan een aanvraag indienen en een subsidie uit het
jeugdsportfonds bekomen indien ze een opleiding en/of bijscholing organiseert met:
a) minimale voorwaarde (zonder deze voorwaarde wordt geen subsidie toegekend):
De opleiding en/of bijscholing
 start pas na de ‘erkenning’ door de toezichtgroep en moet specifiek
betrekking hebben tot jeugdwerking.
 duurt minimaal 2 uur.
 staat open voor minimum 12 deelnemers.
 staat open voor deelnemers uit andere clubs.
 er namen tenminste 6 deelnemers met VTS diploma (initiator of hoger) aan
deel.
 Een aankondiging (papieren en/of digitale) wordt minstens één maand voor
aanvang gepubliceerd op de Badminton Vlaanderen website.
b) secundaire voorwaarden: (zijn bepalend voor 60% bij de toekenning van een
mogelijke subsidie)


minimaal 4 deelnemers uit andere Badminton Vlaanderen clubs

Alternatief: een club die een eigen -bij Badminton Vlaanderen aangesloten- lid heeft
die in het lopend jaar met succes een VTS diploma badminton (initiator, B- en/of A
trainer) beëindigde en tevens mee les gaf/geeft, voldoet ook aan de secundaire
voorwaarden.
c) tertiaire voorwaarden: (zijn bepalend voor 40% bij de toekenning van een mogelijke
subsidie)


De opleiding/bijscholing is sportoverschrijdend en toegankelijk voor andere
sportfederaties

Bijkomende info
Clubs die wensen in aanmerking te komen voor subsidie voor dit deelfacet, dienen een
aanvraag in te dienen bij Badminton Vlaanderen (zie artikel 7) met vermelding van de
plaats, dag(en) en uren waarop de opleiding en bijscholing doorgaat in hun club.
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Opgelet! Bijkomend zal er voor dit deelfacet een erkenning nodig zijn die
wordt uitgesproken door de toezichtgroep (voorwaarden voor erkenning: zie
aanvraagformulier).
Toezicht: De toezichtgroep kan een medewerker aanduiden om op één van de
aangegeven dagen de situatie te verifiëren. Indien er een controle zou gebeuren, dan
zal de medewerker, binnen de 14 dagen na het bezoek, een verslag uitbrengen bij de
toezichtgroep. Dit verslag heeft enkel een adviserend karakter en is niet
doorslaggevend voor de toekenning van de eventuele subsidie.
De toekenning van een eventuele subsidie gebeurt op de eerstvolgende bijeenkomst
van de toezichtgroep nadat de opleiding en/of bijscholing is gebeurd.
Totale besteedbare som voor dit deelfacet: 12% van het subsidiegedeelte (zie artikel
3)
Maximum subsidie per club: 500 euro (onder voorbehoud).

Deelfacet 5 = SPORTKAMPEN
Badminton Vlaanderen wil de Vlaamse badmintonclubs aanzetten tot het organiseren
van eigen jeugdsportkampen.
Het blijkt dat kinderen die vandaag deelnemen aan allerlei vormen van competitie,
bijv. de Belgische kampioenschappen, vroeger bijna ook allemaal deelnamen aan
allerlei kampen van Badminton Vlaanderen en/of clubs.
Sportkampen bevorderen niet alleen de blijvende sportparticipatie, maar zetten ook
aan tot een beter spelniveau en kwaliteitsverbetering. Immers het vergt organisatie
een sportkamp te regelen, iets wat nadien kan worden gebruikt in de uitbouw van
andere aspecten in de club.
Criteria Badminton Vlaanderen jeugdsportfonds
Elke Vlaamse badmintonclub kan een aanvraag indienen en een subsidie uit het
jeugdsportfonds bekomen indien het een sportkamp organiseert met als:
a) minimale voorwaarde (zonder deze voorwaarde wordt geen subsidie toegekend):







sportkamp onder leiding van een VTS trainer (initiator of hoger).
eigen sportkamp – zelf georganiseerd en dus niet in opdracht van een
gemeente.
staat open voor deelnemers uit andere clubs.
3 maand voor aanvang is er een (printbaar) digitaal infoformulier aanwezig.
duurt minimaal 3 dagen.
staat open voor minimum 16 deelnemers.
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Opmerking : Indien een club de begeleiding regelt van een sportkamp welke wordt
georganiseerd door de gemeente of een firma/organisatie (lees promotie,
inschrijvingen en betalingen gebeuren door anderen) dan zullen we die club wel
erkennen voor de minimale voorwaarde, maar NOOIT voor de secundaire en tertiaire
voorwaarden. Op die manier wordt je inzet wel gewaardeerd voor het
kwaliteitslabel.
b) secundaire voorwaarden: (zijn bepalend voor 60% bij de toekenning van een
mogelijke subsidie)



Er is minimaal 1 externe trainer aanwezig (een trainer die tijdens het jaar niet
aan de club verbonden is).
Minstens 10 % van de deelnemers zijn nog geen lid van een Badminton
Vlaanderen sportclub.

c) tertiaire voorwaarden: (zijn bepalend voor 40% bij de toekenning van een mogelijke
subsidie)


minimaal 8 deelnemers uit andere Badminton Vlaanderen club(s).

Bijkomende info
Clubs die wensen in aanmerking te komen voor subsidie voor dit deelfacet, dienen een
aanvraag in te dienen bij Badminton Vlaanderen (zie artikel 7) met vermelding van de
plaats, dagen en uren waarop er een sportkamp doorgaat in hun club.
Toezicht: De toezichtgroep kan een medewerker aanduiden om op één van de
aangegeven dagen de situatie te verifiëren. Indien er een controle zou gebeuren, dan
zal de medewerker, binnen de 14 dagen na het bezoek, een verslag uitbrengen bij de
toezichtgroep. Dit verslag heeft enkel een adviserend karakter en is niet
doorslaggevend voor de toekenning van de eventuele subsidie.
De toekenning van een eventuele subsidie gebeurt op de eerstvolgende bijeenkomst
van de toezichtgroep nadat het sportkamp is gebeurd.
Totale besteedbare som voor dit deelfacet: 12% van het subsidiegedeelte (zie artikel
3)
Maximum subsidie per club: 400 euro (onder voorbehoud).

Deelfacet 6 = BUITENLANDSE ERVARING & KNOWHOW
Badminton Vlaanderen wil de Vlaamse badmintonclubs aanzetten hun jeugd in
aanraking te laten komen met ‘buitenlandse’ ervaringen en badminton knowhow.
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Alhoewel Badminton Vlaanderen nog steeds groeiend is, blijft het in Vlaanderen nog
een ‘kleine’ sport. Indien men wat actief betrokken is, kent men al gauw iedereen in
dit kleine wereldje. Het aantal ‘vernieuwende’ aspecten is dan snel opgesoupeerd.
Door ons licht op te steken bij andere landen/regio’s (en dat kan al Wallonië zijn)
ontdekken we vaak andere aspecten in onze sport die ons zouden kunnen inspireren.
Verder is het algemeen geweten: wereldburger = betere burger
Criteria Badminton Vlaanderen jeugdsportfonds
Elke Vlaamse badmintonclub kan een aanvraag indienen en een subsidie uit het
jeugdsportfonds bekomen indien het een evenement organiseert waarbij de
deelnemers een buitenlandse ervaring en knowhow kunnen opdoen met als:
a) minimale voorwaarde (zonder deze voorwaarde wordt geen subsidie toegekend):


‘erkenning’ door de toezichtgroep

b) secundaire voorwaarden: (zijn bepalend voor 60% bij de toekenning van een
mogelijke subsidie)
Men nodigt een buitenlandse gasttrainer (-spreker) uit en organiseert een evenement
zoals hieronder beschreven:
 evenement moet open staan voor leden van andere clubs en moet specifiek
betrekking hebben tot jeugdwerking.
 minimaal 24 leden moeten kunnen deelnemen.
 minimaal 5 leden uit andere clubs zijn effectief aanwezi.
 Moet 1 maand voor aanvang worden aangekondigd op de Badminton
Vlaanderen website.
 Individuele bijdrage tot evenement mag niet hoger liggen dan 50 euro/dag.
c) tertiaire voorwaarden: (zijn bepalend voor 40% bij de toekenning van een mogelijke
subsidie)


Significante import naar Vlaanderen van buitenlandse knowhow (wordt bepaald
door de toezichtgroep in overleg met derden).

Bijkomende info
Clubs die wensen in aanmerking te komen voor dit deelfacet, dienen een aanvraag in
te dienen bij Badminton Vlaanderen (zie artikel 7) met vermelding van de plaats, dagen
en uren waarneer het evenement (of van de buitenlandse stage) plaatsvindt.
Opgelet: de grootte van de subsidie zal voor dit deelfacet subjectief en
individueel bepaald worden. M.a.w. zal de toezichtgroep –eventueel
versterkt met een extra adviseur- oordelen welke projecten in aanmerking
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komen en voor welk bedrag ze een toekenning zullen krijgen. Er wordt
voornamelijk erkenning gegeven aan projecten waarbij de deelnemers
knowhow kunnen opdoen dat in Vlaanderen niet beschikbaar is.
Toezicht: De toezichtgroep kan een medewerker aanduiden om op één van de
aangegeven dagen de situatie te verifiëren. Indien er een controle zou gebeuren, dan
zal de medewerker, binnen de 14 dagen na het bezoek, een verslag uitbrengen bij de
toezichtgroep. Dit verslag heeft enkel een adviserend karakter en is niet
doorslaggevend voor de toekenning van de eventuele subsidie.
De toekenning van een eventuele subsidie gebeurt op de eerstvolgende bijeenkomst
van de toezichtgroep nadat het evenement is gebeurd.
Totale besteedbare som voor dit deelfacet: 8% van het subsidiegedeelte (zie artikel 3)
Maximum subsidie per club: 600 euro (onder voorbehoud).

Deelfacet 7 = COMPETITIEF KADER
Badminton Vlaanderen wil de Vlaamse badmintonclubs aanzetten tot het organiseren
van aparte trainingsuren en –structuren voor competitieve jeugd.
Daar waar de andere deelfacetten van dit jeugdsportfonds vaak meer rekening houden
met algemene sportparticipatie (breedtewerking en kwaliteitsverbetering over de
grootste gemene deler heen) willen we met dit deelaspect enkel en alleen de ‘wouldbe topsporters’ bereiken.
We weten dat deze groep vaak al voorrang krijgt en dat de beschikbare middelen hier
sneller naartoe vloeien. Maar anderzijds zal deze doelgroep vaak de anderen
jeugdleden mee naar een hoger niveau helpen tillen en verdienen ze daarom ook al
onze ondersteuning.
Nadruk ligt hier op prestaties, eerder dan op initiatieven. Wie deelneemt aan
competities en/of prestaties levert, wordt beloond.
Criteria Badminton Vlaanderen jeugdsportfonds
Elke Vlaamse badmintonclub kan een aanvraag indienen en een subsidie uit het
jeugdsportfonds bekomen voor hun competitief kader. Voorwaarden:
a) minimale voorwaarde (zonder deze voorwaarde wordt geen subsidie toegekend):




1 actieve VTS jeugdtrainer (initiator of hoger).
Minimaal 2 trainingsgroepen.
4 deelnames met tenminste 2 leden aan het provinciaal instapcircuit.
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deelname met tenminste 2 leden aan 2 erkende Badminton Vlaanderen
jeugdtornooien.

b) secundaire voorwaarden: (zijn bepalend voor 60% bij de toekenning van een
mogelijke subsidie)


deelname met tenminste 6 leden aan het Provinciaal kampioenschap jeugd
waarvan tenminste 4 in de jongste leeftijdscategorieën (minibad/-11/-13).

c) tertiaire voorwaarden: (zijn bepalend voor 40% bij de toekenning van een mogelijke
subsidie)


minimaal 4 (door je eigen club bij Badminton Vlaanderen aangesloten) spelers
opgenomen in provinciale selectie/TSD/TSS.

Bijkomende info
Clubs die wensen in aanmerking te komen voor subsidie voor dit deelfacet, dienen een
aanvraag in bij Badminton Vlaanderen (zie artikel 7). Naargelang het werkingsjaar
kunnen enkele bijkomende vragen worden gesteld, zoals trainingsuren, naam trainers,
etc.
Toezicht: De toezichtgroep kan een medewerker aanduiden om op één van de
aangegeven dagen de situatie te verifiëren. Indien er een controle zou gebeuren, dan
zal de medewerker, binnen de 14 dagen na het bezoek, een verslag uitbrengen bij de
toezichtgroep. Dit verslag heeft enkel een adviserend karakter en is niet
doorslaggevend voor de toekenning van de eventuele subsidie.
De toekenning van een eventuele subsidie gebeurt op de bijeenkomst van de
toezichtgroep in december.
Totale besteedbare som voor dit deelfacet: 8% van het subsidiegedeelte (zie artikel 3)
Maximum subsidie per club: 300 euro (onder voorbehoud).

Deelfacet 8 : MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
Badminton Vlaanderen zal (namens de Vlaamse Gemeenschap) Vlaamse
badmintonclubs belonen die zich met hun jeugdwerking inzetten voor de integratie van
maatschappelijke achtergestelde jongeren en/of respect betonen voor diversiteit.
We denken hier (maar de lijst is niet limitatief) aan de integratie van gehandicapte of
allochtone jongeren, kinderen van politieke vluchtelingen, etc.
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Uit bevraging bij de clubs bleek 64% van de clubs dit niet als een relevante taak te
beschouwen. Dit in tegenspraak met studies die uitwijzen dat het juist de verenigingen
zijn die het meest bijdragen tot een leefbare maatschappij.
Soms moet je tegen de stroom in roeien.
Criteria Badminton Vlaanderen jeugdsportfonds
Elke Vlaamse badmintonclub kan een aanvraag indienen en een subsidie uit het
jeugdsportfonds bekomen indien het een evenement/werking organiseert waarbij
maatschappelijke integratie duidelijk in het daglicht staat:
a) minimale voorwaarde (zonder deze voorwaarde wordt geen subsidie toegekend):


‘erkenning’ door de toezichtgroep.

Neem contact op met de leden van de toezichtgroep om te toetsen wat kan of niet. Er
wordt NIET gemikt op veel projecten, eerder op uitzonderlijke projecten. Er zal streng
worden beoordeeld.
Extra info: G-jeugdbadminton, alhoewel een zeer waardevol initiatief, wordt niet
automatisch in aanmerking genomen voor dit deelfacet. In geval van Gjeugdbadminton zal de integratie van deze jongeren in de dagelijkse gewone standaard
jeugdwerking primeren.
b) secundaire voorwaarden: (zijn bepalend voor 100% bij de toekenning van een
mogelijke subsidie)
Het evenement/werking:
 Bereikt minimaal 10% deelnemers van de beoogde doelgroep.
 Moet minimaal 8 deelnemers hebben van de beoogde doelgroep.
Bijkomende info
Clubs die wensen in aanmerking te komen voor dit deelfacet dienen een aanvraag in
bij Badminton Vlaanderen (zie artikel 7).
Toezicht: De toezichtgroep kan een medewerker aanduiden om op één van de
aangegeven dagen de situatie te verifiëren. Indien er een controle zou gebeuren, dan
zal de medewerker, binnen de 14 dagen na het bezoek, een verslag uitbrengen bij de
toezichtgroep. Dit verslag heeft enkel een adviserend karakter en is niet
doorslaggevend voor de toekenning van de eventuele subsidie.
De toekenning van een eventuele subsidie gebeurt op de bijeenkomst van de
toezichtgroep in december van het betreffende kalenderjaar.
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Opgelet: de grootte van de subsidie zal voor dit deelfacet subjectief en
individueel bepaald worden door de toezichtgroep. Voor dit deelaspect
kan/zal de toezichtgroep een extra adviseur uitnodigen (bv een
medewerker van het Koning Boudewijnstichting) om te helpen beslissen in
de toekenning en de grootte van de subsidie.
Totale besteedbare som voor dit deelfacet: 4% van het subsidiegedeelte (zie artikel 3)
Maximum subsidie per club: 800 euro (onder voorbehoud).

Deelfacet 9 = INTERNE ORGANISATIE , PR & PROMOTIE
Badminton Vlaanderen wil de Vlaamse badmintonclubs aanzetten tot het bekomen van
een betere structuur in het algemeen, maar in de jeugdwerking meer specifiek.
Met dit deelfacet wil ze de kwaliteitsverbetering op zowel organisatorisch vlak als op
materieel vlak ondersteunen.
Materiële noden zijn vrijwel snel opgelost. Daarom meer nadruk op het verankeren
van een jeugdwerking binnen een (bestaande?) v.z.w. structuur, op vlak van interne
en externe communicatie, PR in het algemeen en het betrekken van de ouders.
Zoals in deelfacet 2 reeds werd gesteld, zijn de clubs door de gemeentelijke
impulssubsidies in staat de nodige bijscholingen te volgen. Dit deelfacet zal eerder
door opleggen van droge criteria de clubs belonen wanneer ze voldoen aan een aantal
opgelegde criteria.
Criteria Badminton Vlaanderen jeugdsportfonds
Elke Vlaamse badmintonclub kan een aanvraag indienen en een subsidie uit het
jeugdsportfonds bekomen voor hun interne organisatie, PR & promotie. Voorwaarden:
a) minimale voorwaarde (zonder deze voorwaarde wordt geen subsidie toegekend):



club is erkend door gemeente en/of gemeentelijke sportraad.
club heeft een up-to-date jeugdverantwoordelijke opgegeven bij Badminton
Vlaanderen (en wordt aldus gepubliceerd op de Badminton Vlaanderen
website).

b) secundaire voorwaarden: (zijn bepalend voor 60% bij de toekenning van een
mogelijke subsidie)



club beschikt over een up to date fysieke en/of digitale onthaalbrochure.
club beschikt over uitleenracketjes voor beginnende leden.
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c) tertiaire voorwaarden: (zijn bepalend voor 40% bij de toekenning van een mogelijke
subsidie)



1 persartikel in ’t lopend werkingsjaar.
De club heeft minimaal één aanspreekpunt integriteit (API) voor hun
jeugdspelers en kan aantonen dat dit goed wordt gecommuniceerd

Bijkomende info
Clubs die wensen in aanmerking te komen voor dit deelfacet, dienen een aanvraag in
bij Badminton Vlaanderen (zie artikel 7). Naargelang het werkingsjaar kunnen enkele
bijkomende vragen worden gesteld, zoals datum oudervergadering, bronvermelding
persartikel, etc.
Toezicht: De toezichtgroep kan een medewerker aanduiden om op één van de
aangegeven dagen de situatie te verifiëren. Indien er een controle zou gebeuren, dan
zal de medewerker, binnen de 14 dagen na het bezoek, een verslag uitbrengen bij de
toezichtgroep. Dit verslag heeft enkel een adviserend karakter en is niet
doorslaggevend voor de toekenning van de eventuele subsidie.
De toekenning van een eventuele subsidie gebeurt op de bijeenkomst van de
toezichtgroep in december.
Totale besteedbare som voor dit deelfacet: 4% van het subsidiegedeelte (artikel 3)
Maximum subsidie per club: 300 euro (onder voorbehoud).

Deelfacet 10 = CLUBPARTICIPATIE – ALGEMENE INSTAP
Met dit deelfacet wil Badminton Vlaanderen alle clubs (groot of klein, lange traditie of
pas opgericht) betrekken bij het jeugdsportfonds. Dit om alle clubs aan te moedigen
deel te nemen aan het kwaliteitsproject.
Criteria zijn minimaal. Iedereen die deelneemt wordt beloond, maar grote clubs krijgen
wel meer.
Criteria Badminton Vlaanderen jeugdsportfonds
Elke Vlaamse badmintonclub kan een aanvraag indienen en een subsidie uit het
jeugdsportfonds bekomen voor dit deel. Voorwaarden:
a) minimale voorwaarden: (zijn bepalend voor 40% bij de toekenning van een
mogelijke subsidie)
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club heeft minimaal 10 jeugdleden op 15 februari van het lopend jaar (minimale
basisvoorwaarde zoals vermeld in artikel 5 van het reglement).

b) secundaire voorwaarden: (zijn bepalend voor additionele 30% bij de toekenning
van een mogelijke subsidie)


club heeft minimaal 50 jeugdleden op 15 februari van het lopend jaar.

c) tertiaire voorwaarden: (zijn bepalend voor additionele 30% bij de toekenning van
een mogelijke subsidie)


club heeft minimaal 100 jeugdleden op 15 februari van het lopend jaar.

Bijkomende info
Clubs die wensen in aanmerking te komen voor dit deelfacet, dienen een aanvraag in
bij Badminton Vlaanderen (zie artikel 7).
Toezicht: de toezichtgroep zal een medewerker opdracht geven om de situatie te
verifiëren in de Badminton Vlaanderen database.
De toekenning en erkenning gebeurt op de eerstvolgende bijeenkomst van de
toezichtgroep na 1 maart van het betreffende kalenderjaar.
Totale besteedbare som voor dit deelfacet: 2% van het subsidiegedeelte (zie artikel 3)
Maximum subsidie per club: onbeperkt.
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