Puntensysteem SubsidiëringJjeugdsportproject 2015
Criteria

Bepalingen

1. Kwaliteit van de sporttechnische begeleiding

Maximum te
behalen
punten

27%

Gediplomeerd sportkader

De club krijgt punten voor het diploma van elke jeugdtrainer die er effectief les geeft, ongeacht of deze
vergund is via die club of niet

10

Bijscholing (VSB, VTS of Multimove) en
jeugdtrainingen voor trainers

De club krijgt punten per bijscholing/jeugdtraining die gevolgd wordt door een jeugdtrainer die er les geeft
aan jongeren, ongeacht of deze vergund is via die club of niet.

8

Opleiding en/of bijscholing scheidsrechters

De club krijgt punten per clublid dat deelneemt aan het scheidsrechterweekend en/of bijscholing voor
scheidsrechters

6

Arbitragecoach

De club krijgt punten wanneer er een goede samenwerking is tussen de arbitragecoach en de VSC

2. Aanbod

3
24%

Deelname aan Jeugdtrainingen

De club krijgt punten per keer dat er clubleden (schermers) deelnemen aan een Jeugdtraining (trainers
krijgen ook punten voor deelname, zie bijscholingen)

6

Organiseren van ontmoetingen voor de jeugd

Organiseren van recreatieve ontmoetingen die voldoen aan minimum kwaliteitseisen volgens VSBlastenboek (zie www.vlaamseschermbond.be/draaiboek/tornooi)

6

Organiseren van wedstrijden van de VSBwedstrijdkalender

Organiseren van wedstrijden van de VSB-wedstrijdkalender die voldoen aan minimum kwaliteitseisen
volgens VSB-lastenboek (zie www.vlaamseschermbond.be/draaiboek/tornooi)

6

Deelname aan Multimove of het hebben van
een 'Bewegingsschool'

Aanbod voor jongeren om de basisvaardigheden te ontwikkelen als voorbereiding op het schermen. De
belangrijkste vaardigheden hierbij zijn Dribbelen, Glijden, Heffen en dragen, Klimmen, Roteren, Slaan,
Springen en landen, Trappen, Trekken en duwen, Vangen en Werpen.

3

Aanbod voor kansarmen

Uitvoeren van één of meerdere van volgende acties:
- Formulieren voor tussenkomst van de mutualiteit regelen
- Een afbetalingsplan (gespreide betaling) van het lidgeld
- Gratis ter beschikking stellen van schermmateriaal (maskers, vesten, wapens)
- Afbetaling (huurkoop over een aantal jaren) voor schermmateriaal
- Gehandicaptenwerking
- Andere namelijk:

3

3. Communicatie
Externe communicatie

14%
Participatie in de gemeentelijke sportraad door 1 clublid

2

Infomoment (4) met punten voor:
- verslaggeving
- de opkomst
- agendapunten: jeugdwerking; verschil tussen wedstrijden en ontmoetingen; doorstroommogelijkheden
binnen de verschillende schermgroepen; verwachtingen naar ouders en schermers toe; werking en
activiteiten van de VSB; Ethisch Verantwoord Sporten
Maatregelen ter verbetering van de interne
communicatie (punten optellen met een
maximum van 10)

Het houden van een ledenenquête (6). De VSB stelt desgewenst een kant en klare enquête ter
beschikking.
Het opstellen van een beleidsplan rond communicatie (4)

10

Het hebben van een jeugdcoördinator (jongere als vertegenwoordiger van de jeugd of volwassene die de
jeugdwerking ter harte neemt) die de bestuursraden mag bijwonen (3)
Intranet of wiki (2)
Andere namelijk:
4. Deelname aan VSB-initiatieven
Percentage jeugdleden dat deelneemt aan de
Het percentage wordt berekend op de jeugdleden die al minstens 1 jaar lid zijn van VSB
Jeugdhappening

17%
5

Aantal jeugdleden dat deelneemt aan
ontmoetingen en wedstrijden.

Enkel de wedstrijden en ontmoetingen die zijn vermeld op de VSB-kalender én die zich op Vlaams
grondgebied afspelen, komen in aanmerking

4

Medewerking EVS

Punten voor EVS:
- Actieve bijdrage aan de campagne rond 'Positief Gedrag' door het ophangen en/of publiceren van de
affiche of door eigen initiatieven
- Aanwezigheid op clubbijeenkomst
- Staf uitnodigen voor clubbezoek
- Deelname aan EHBO cursus/opfrissing door clublid (niet de actieve trainer; die krijgt hiervoor punten bij
'bijscholingen')

5

Arbitrage binnen de club

Aantal scheidsrechters op de verschillende wapens volgens het aantal wapens dat de club aanbiedt

3

5. Clubstructuur en intern beleid

20%

Opleiding bestuur – nascholing

Enkel de relevante bijscholingen gevolgd door clubbestuurders komen in aanmerking. Bijscholingen
georganiseerd door de VSB tellen dubbel.

4

Meerjarig kaderopleidingsplan en/of
promotieplan

Meerjarig beleidsplan( opleidingsplan en/of promotieplan): document dat minstens de doelstellingen,
actiepunten, timing + verantwoordelijke inhoudt voor het lopende jaar en het daaropvolgende jaar. Dit
moet raadpleegbaar zijn op de club-website.

6

Vzw-structuur

Geen voorwaarde, geeft wel punten

6

Samenwerking inzake het beleid van de VSB Punten voor:
- Zetelen in een commissie (3)
- Persberichten afleveren (0,5 punt per bericht)
- Aanwezigheid op AV (2 ptn)
Totaal

4

100

