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HANDBOOGLIGA

v.z.w.

lid van RBA WA B.O.I.C.

Subsidiereglement Jeugdsportproject:
“Voor elk Schuttertje Quality Time!”
Artikel 1: Inleiding
In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en Sport Vlaanderen richt de Handboogliga
vzw (HBL) een jeugdsportfonds op waarvan de middelen grotendeels aangewend zullen
worden om Vlaamse handboogclubs een rechtstreekse toelage te geven indien ze initiatieven
ontplooien om hun jeugdwerking kwalitatief te verbeteren.
Artikel 2: Doelstellingen
De clubs dienen aan enkele primaire voorwaarden te voldoen om in te stappen in het
jeugdsportproject. Daarnaast kunnen ze volgens hun eigen noden hun jeugdwerking
verbeteren. Ze kiezen zelf welk deelfacet van het subsidiereglement voor hen belangrijk is.
Clubs met een kleine werking zullen ook ondersteund worden indien ze voldoen aan enkele
voorwaarden.
Verder zullen clubs die wensen te starten met een jeugdwerking ondersteund worden. Zij
kunnen instappen in het project indien ze voldoen aan enkele basisvoorwaarden en worden
ondersteund bij de start door Handboogliga.
Doel is dat de clubs een kwaliteitsvolle jeugdwerking ontplooien en dat ze zowel op korte als
lange termijn beleidsmatig een visie ontwikkelen op vlak van de jeugdwerking.
Artikel 3: Grootte en duur van het fonds
Het fonds werd tot op heden elk jaar met een jaar verlengd. Elk jaar beschikt de HBL over een
totaal budget dat wordt samengesteld door het aandeel van de HBL (20%) en Sport
Vlaanderen (80%).
Deze som wordt als volgt verdeeld:
- Clubgedeelte: van de totale som zal 85% verdeeld worden onder de
deelnemende clubs aan het project.
- Van de totale som zal 5% gebruikt worden ter ondersteuning aan clubs
die voor de eerste maal instappen in het jeugdsportproject en nul
jeugdleden hebben.
- Van de totale som zal 20% gebruikt worden ter ondersteuning van clubs
met een jeugdwerking met minder dan 5 jeugdleden in de onderbouw
(pupillen en benjamins) aangesloten aan Handboogliga.
- Van de totale som zal 60% verdeeld worden aan clubs met 5 leden of
meer in de onderbouw (pupillen en benjamins) aangesloten aan
Handboogliga. Dit bedrag wordt toegekend aan de clubs op basis van
primaire (38%) en secundaire (22%) voorwaarden.
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Ligagedeelte: van de totale som zal 15% door de Handboogliga gebruikt
worden om:
- Clubs te ondersteunen die starten met een jeugdwerking.
- De verschillende jeugdwerkingen op te volgen.
- Formats te ontwikkelen ter bevordering van de jeugdwerking.

Artikel 4: Jeugdsportcommissie / Beoordelingscommissie
Het beheer en toezicht zal gebeuren door de HBL die daarvoor een beoordelingscommissie
opricht bestaande uit minimaal 4 en maximaal 5 leden.
De beoordelingscommissie is tot op heden samengesteld uit 4 leden:
- 2 Leden van de Raad van Bestuur.
- 2 HBL-medewerkers.
Verder kunnen ook externe adviseurs zetelen in de beoordelingscommissie afhankelijk van de
agenda.
Tot de bevoegdheden van de beoordelingscommissie behoren:
- Toekennen van de fondsen na beraadslaging en berekening.
- Toezicht bestedingen subsidies.
- Communicatie over en bijsturing van de verschillende projecten.
- Beheren en toekennen van het jeugdsportfonds en enquête jeugdsportproject.
- Houden van steekproeven ter controle (obv. standaardevaluatiedocument) van de
jeugdsportdossiers (oa. bezoeken van clubtrainingen).
- Doorlichtingsmoment met alle deelnemende clubs aan het jeugdsportproject voor
seizoen 2016-2017.
Artikel 5: Wanneer komt uw club in aanmerking?
In principe kan elke HBL-club gebruik maken van onderstaande subsidies. Elke club die
wenst deel te nemen, dient te voldoen aan de basisvoorwaarden.
Basisvoorwaarden zijn:
- Aangesloten zijn bij de HBL voor 1 maart van het betreffende kalenderjaar.
- Zijn financiële verplichtingen vervuld hebben tov. de HBL.
- Voldoen aan ALLE (primaire) voorwaarden (zie verder) voor een club voor deelname
aan het jeugdsportproject. De toekenning tot deelname aan het jeugdsportproject blijft
in handen van de Handboogliga. Als in de loop van het werkingsjaar blijkt dat de club
niet aan alle (primaire) voorwaarden blijft voldoen, kan ze alsnog uit het project
worden gehaald.
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Artikel 6: Bestedingsmogelijkheden
Indien een club voldoet aan de (primaire) voorwaarden, kan ze deelnemen aan het
jeugdsportproject en kan ze een subsidieaanvraag indien vrij te kiezen uit onderstaande
bestedingsmogelijkheden ter bevordering van de jeugdwerking:
- Aankoop sporttechnisch materiaal: i.f.v. jeugdtrainingen, initiaties, jeugdstages,
beginnende schutters, evenementen.
- Onkosten (sporttechnische) stage: huur accommodatie, andere onkosten stage.
- Onkosten promo/integratie-evenementen voor de jeugd: drukwerk, huur
accommodatie.
- Onkosten organisatie wedstrijden (Jeugdwedstrijd, Korte Afstand,…): huur
doelen, aankoop blazoenen, huur extra materiaal, huur accommodatie.
- Onkosten bijscholingen, trainerscursussen: inschrijvingsgeld bijscholing,
inschrijving trainerscursus, inschrijving jeugdsportcoördinator.
- Lesgever/trainer: loonkost (vrijwilligersvergoeding NIET).
- Onkosten jeugdtrainingen: huur accommodatie.
Subsidies kunnen enkel aangevraagd worden voor kosten die gemaakt werden in het
betreffende werkingsjaar (1 oktober 2016 – 30 september 2017) van het project.
Artikel 7: Waar en hoe indienen
Alle aanvragen dienen te gebeuren binnen het tijdsbestek opgegeven door de
beoordelingscommissie.
- Het indienen van het jeugdbeleidsplan kan gebeuren tot 21 maart 2017. Indien het
jeugdbeleidsplan voldoet aan de (primaire) voorwaarden, kan een club deelnemen aan
het jeugdsportproject.
- Clubs die wensen te starten met een jeugdwerking en deel te nemen aan het project,
dienen eveneens hun aanvraag in ten laatste tegen 21 maart 2017.
Toekenning deelname aan jeugdsportproject: 21 april 2017.
De definitieve rapportering dient ingediend te worden tegen 30 november 2017.
De aanvraag wordt liefst per e-mail verzonden naar recreatie@handboogliga.be.
Of per post naar HBL, Boomgaardstraat 22/24 te 2600 Berchem.
Artikel 8: Toekenning en verdere afhandeling
De toekenning van de erkenningen, subsidies en labels gebeurt zoals reeds eerder vermeld
door de beoordelingscommissie. Het is de bedoeling dat er ten alle tijden een transparantie
bestaat over hoe de subsidies worden verdeeld.
Na een eventuele toekenning van subsidies zal er van de gesubsidieerde club een
uitgavenoverzicht gevraagd worden. Eveneens moeten duplicaten van eventuele facturen
ingediend worden zodat de kosten kunnen gestaafd worden.
De uitbetaling gebeurt in de maand december van het daaropvolgende werkingsjaar, maar
slechts na voorlegging van het uitgavenoverzicht en de nodige bewijsstukken.
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Artikel 9: Onenigheid en beroep
Bij onenigheid in verband met de toekenning en/of een ander onderwerp, zal een beroep
worden beslecht door de Raad van Bestuur van de HBL.
Artikel 10: Kwalitatieve jeugdbegeleiding
Een kwalitatieve jeugdbegeleiding op lokaal niveau staat centraal in dit jeugdsportproject. Om
de kwaliteit van de lokale jeugdwerking in kaart te brengen werd er een enquête opgesteld.
Om deel te kunnen nemen aan het jeugdsportproject dient een club te voldoen aan de
(primaire) voorwaarden. Indien een club hieraan voldoet, ontvangt zij hiervoor basissubsidies
en het label ‘jeugdvriendelijke club’.
Een sportclub (met 5 of meer HBL-jeugdleden in de onderbouw) kan nog verdere subsidies
ontvangen indien zij voldoet aan 1 of meerdere secundaire voorwaarden. Deze zijn evenwel
niet verplicht.
Het jeugdsportproject is voor de hele jeugdwerking, maar we leggen extra focus op de
onderbouw (= categorie Benjamin en Pupil) omdat uit onderzoek is gebleken dat deze
categorieën voor de grootste instroom, MAAR ook de grootste uitstroom zorgen.
Met het jeugdsportproject willen we de clubs stimuleren om deze drop-out tegen te gaan door
extra aandacht te schenken aan de onderbouw.
Ook willen we clubs begeleiden en ondersteunen die wensen te starten met een jeugdwerking
en een eerste maal willen deelnemen aan het jeugdsportproject.
Voor deze clubs zijn in dit reglement tevens voorwaarden opgenomen waaraan zij dienen te
voldoen.
Artikel 11: Criteria jeugdwerking en puntenverdeling
Hieronder vindt u de verscheidene criteria die terug te vinden zijn in de subsidieaanvraag
omtrent jeugdsport. Om aanspraak te maken op subsidies dient een club te voldoen aan de
voorwaarden:
- Clubs die starten met een jeugdwerking en wensen deel te nemen aan het
jeugdsportproject: zie onderstaande voorwaarden. Zij ontvangen een vast bedrag. Dit
wordt bepaald door het aantal deelnemende clubs.
- Clubs met minder als 5 jeugdleden (aangesloten aan Handboogliga) in de onderbouw
(pupillen en benjamins): zie onderstaande voorwaarden. Zij ontvangen een vast
bedrag. Dit wordt bepaald door het aantal deelnemende clubs.
- Clubs met 5 of meer leden (aangesloten aan Handboogliga) in de onderbouw (pupillen
en benjamins):
- Voldoen aan de primaire voorwaarden (zie verder).
- Om nog extra subsidies te ontvangen, kan ze werken aan de secundaire
voorwaarden (= een verder gevorderde werking). Hier kunnen clubs punten
mee verdienen. Afhankelijk van het totaal aantal behaalde punten (van alle
deelnemende clubs), krijgt een punt een bepaalde waarde (in euro). Deze
waarde wordt vermenigvuldigd met het aantal behaalde punten (van de club)
en dit bedrag zal een club ontvangen bovenop de basissubsidie.
5

De voorwaarden worden onderverdeeld in 3 deelaspecten.
Deze zijn: structuur, participatie en kwaliteit.
Voorbeeld:
Er is een totaalbudget voorzien van 13.477,95 euro.
Deze wordt op volgende manier verdeeld:
- 5% ter ondersteuning aan clubs die starten met een jeugdwerking en voor een eerste
maal deelnemen aan het jeugdsportproject, evenredig verdeeld over het aantal
deelnemende clubs.
- Er starten 3 clubs met een jeugdwerking. 673,90 euro wordt evenredig
verdeeld onder deze 3 clubs. Elke club ontvangt 224,63 euro.
- 20% ter ondersteuning van clubs met minder dan 5 HBL-jeugdleden in de
onderbouw.
- 10 clubs komen op basis van de voorwaarden in aanmerking. 2.695,59 euro
wordt evenredig verdeeld over 10 clubs. Elke club ontvangt 269,6 euro.
- Clubs met 5 of meer HBL-jeugdleden in de onderbouw dienen te voldoen aan de
primaire voorwaarden en kunnen extra ondersteuning ontvangen door te werken aan
secundaire voorwaarden.
- De primaire voorwaarden voldoen aan 38% van de totale som. Dit is 5.121,62
euro. 15 clubs voldoen aan de primaire voorwaarden. Elke clubs ontvangt
341,44 euro.
- De secundaire voorwaarden voldoen aan 22% van de totale som. Dit is
2.965,15 euro. Dit bedrag wordt verdeeld op basis van het totaal aantal
gescoorde punten (totaal van alle clubs).
 15 clubs scoren samen 600 punten. Elk punt is dan 4,94 euro waard
(2.965,15/600).
 Club A scoorde 47 punten en ontvangt bovenop de basissubsidie
232,18 euro (47x4,94).
- 15% voor Handboogliga: 2.021,69 euro voor de ondersteuning en opvolging van clubs
die starten met een jeugdwerking, opvolging van de verschillende jeugdwerkingen,
ontwikkeling van formats ter ondersteuning van de jeugdwerking.
Criteria jeugdwerking:
We verdelen de criteria in 3 deelaspecten: structuur, participatie en kwaliteit. Elk deelaspect
wordt verder onderverdeeld in primaire en secundaire voorwaarden. Aan de primaire
voorwaarden van elk deelaspect dient verplicht voldaan te worden om deel te kunnen nemen
aan het jeugdsportproject. De secundaire voorwaarden zijn niet verplicht.
Een duidelijke structuur zorgt voor een goede werking, een goed klimaat om jeugdschutters
te begeleiden.
Met het deelaspect participatie wensen we het aantal jeugdleden te doen stijgen. Dit door
activiteiten te organiseren die gericht zijn op het werven van leden, maar ook door activiteiten
waarbij er van elkaar kan geleerd worden.
De kwaliteit binnen een jeugdwerking spreekt voor zich. Een jeugdschutter verdient het om
goed begeleid te worden. Dit zorgt er mede voor dat de uitstroom van jeugdleden zal dalen.
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Een opgeleide en bijgeschoolde trainer kan ook beter inspelen op steeds veranderende
situaties.
Verder zal de Handboogliga clubs die wensen te starten met een jeugdwerking en die wensen
in te stappen in het project mee ondersteunen en begeleiden.
Alle jeugdschutters verdienen een goede opleiding.
Door de voorwaarden die worden opgelegd voor een deelnemende club (primaire
voorwaarden), is het voor clubs met een kleine jeugdwerking en/of startende clubs niet
eenvoudig om mee in het project te stappen.
De Handboogliga voorziet voor hen aangepaste voorwaarden die dienen als opstap.
Onderstaand worden de voorwaarden opgesomd waaraan deelnemende clubs dienen te
voldoen.

1. Voorwaarden voor een club die een jeugdwerking opstart en 0
jeugdleden heeft.
Deelaspect - Structuur:

-

De club stelt een jeugdverantwoordelijke aan (dit kan wel één en dezelfde persoon zijn
met één van de trainers).
Deze persoon heeft volgende taken:
- Contactpersoon voor de jeugd binnen de club.
- Contactpersoon voor de ouders (organisatie van infomoment).
- Verantwoordelijke voor het jeugdbeleidsplan.
Opmaak van een apart beleidsplan voor de jeugdwerking binnen de club (zie format:
focus op aantrekken van jeugdleden).
Het logo van het HBL Jeugdsportproject wordt op alle communicatie gebruikt.
Jeugdverantwoordelijke wordt opgenomen in de Raad van Bestuur voor de
vertegenwoordiging van de jeugd.
Beschikken over materiaal voor schutters die in de opstartfase zitten. (bvb.
cycloopboog om te gebruiken tijdens de ‘Start 2 Bow’).

Deelaspect - Participatie:
-

-

De club organiseert 2 activiteiten om hun netwerk te verruimen en zo gemakkelijker
jeugdleden aan te werven.
- Activiteiten opnemen in het beleidsplan.
Verplichte deelname van alle trainers van de club aan het bijscholingsmoment ’Start 2
Bow’ voor trainers.

Deelaspect – Kwaliteit:
-

De jeugdverantwoordelijke/trainer heeft minstens het VTS-diploma initiator of start in
het desbetreffende jaar aan de opleiding.
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-

Twee verplichte lessenreeksen ‘Start 2 Bow’ voor beginnende schutters (Data
lessenreeks doorgeven aan secretariaat).

2. Voorwaarden voor een club die een jeugdwerking opstart met
MINDER dan 5 HBL-jeugdleden in de ONDERBOUW (=
groep pupillen en benjamins).
Deelaspect - Structuur:
-

-

Club stelt een jeugdverantwoordelijke aan (dit kan wel één en dezelfde persoon zijn
met één van de trainers).
Deze persoon heeft volgende taken:
- Contactpersoon voor de jeugd binnen de club.
- Contactpersoon voor de ouders (organisatie van infomoment).
- Verantwoordelijke voor het jeugdbeleidsplan.
Opmaak van een apart beleidsplan voor de jeugdwerking binnen de club (zie format:
focus op aantrekken van jeugdleden).
Het logo van het HBL Jeugdsportproject wordt op alle communicatie gebruikt.
Jeugdverantwoordelijke wordt opgenomen in de Raad van Bestuur voor de
vertegenwoordiging van de jeugd.
Beschikken over materiaal voor schutters die in de opstartfase zitten. (bvb.
cycloopboog om te gebruiken tijdens de ‘Start 2 Bow’).

Deelaspect - Participatie:
-

-

De club organiseert 2 activiteiten om hun netwerk te verruimen en zo gemakkelijker
jeugdleden aan te werven.
- Activiteiten opnemen in het beleidsplan.
Verplichte deelname van alle trainers van de club aan het bijscholingsmoment ’Start 2
Bow’ voor trainers.
Minstens 50% van de jeugdleden neemt deel aan tenminste 1 HBL-wedstrijd
(wedstrijduitslag mee doorsturen met jeugddossier).

Deelaspect – Kwaliteit:
-

Minstens 1 training per week op een vast tijdstip (aparte jeugddoelen en -begeleider,
maar kan op zelfde tijdsstip doorgaan om op locatiekosten te besparen).
Jeugdtrainer onderbouw volgt jaarlijks 1 bijscholing (zie aanbod website HBL).
Eén verplichte lessenreeks ‘Start 2 Bow’ voor beginnende schutters (Data lessenreeks
doorgeven aan secretariaat).
De jeugdverantwoordelijke/trainer heeft minstens het VTS-diploma initiator of start in
het desbetreffende jaar aan de opleiding.
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3.

Voorwaarden voor een club die een jeugdwerking opstart met
TENMINSTE 5 HBL-jeugdleden in de ONDERBOUW (=
groep pupillen en benjamins).

Deelaspect - Structuur:
Primaire voorwaarden:
- Verdeling jeugdwerking in trainingen voor ‘bovenbouw’ (Junioren en Cadetten) en
‘onderbouw’ (Benjamins en Pupillen).
- Aparte trainer voor de ‘bovenbouw’ en de ‘onderbouw’ (dit kan wel één en dezelfde
persoon zijn).
- Club stelt een jeugdverantwoordelijke aan (dit kan wel één en dezelfde persoon zijn
met één van de trainers).
Deze persoon heeft volgende taken:
- Contactpersoon voor de jeugd binnen de club.
- Contactpersoon voor de ouders (organisatie van infomoment).
- Verantwoordelijke voor het jeugdbeleidsplan.
- Opmaak van een apart beleidsplan voor de jeugdwerking binnen de club (zie format).
- Het logo van het HBL Jeugdsportproject wordt op alle communicatie gebruikt.
Secundaire voorwaarden:
- Jeugdverantwoordelijke heeft een opleiding gevolgd (of volgt deze) tot
jeugdsportcoördinator (5 punten).
- Jeugdverantwoordelijke wordt opgenomen in de Raad van Bestuur voor de
vertegenwoordiging van de jeugd (5 punten).
- Aankoop van materiaal voor schutters die in de opstartfase zitten. (bvb. cycloopboog
om te gebruiken tijdens de ‘Start 2 Bow’) (5 punten).
Deelaspect - Participatie:
Primaire voorwaarden:
- De club heeft minstens 5 jeugdleden (categorie Pupil, Benjamin) aangesloten aan de
Handboogliga tijdens de periode 1 oktober 2015 tot 30 september 2016.
- De club organiseert 2 activiteiten om hun netwerk te verruimen en zo gemakkelijker
jeugdleden aan te werven.
- Activiteiten opnemen in het beleidsplan.
- Verplichte deelname van alle trainers van de club aan het bijscholingsmoment ’Start 2
Bow’ voor trainers.
- Minstens 75% van de jeugdleden neemt deel aan tenminste 1 HBL-wedstrijd
(wedstrijduitslag mee doorsturen met jeugddossier).

Secundaire voorwaarden:
- De club organiseert meer dan 2 activiteiten om hun netwerk te verruimen (eigen
wedstrijden vallen niet onder deze activiteiten) (5 punten).
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-

Stage met boogschiet gerelateerde activiteiten (15 punten).
Activiteiten die de maatschappelijke integratie (initiaties of open trainingen voor Gsporters, vluchtelingen, kansarmen,…) bevorderen (5 punten).
Clubs die meer dan 5 jeugdleden (categorie Pupil, Benjamin) aansluiten bij de HBL
tijdens de periode 1 oktober 2016 tot 30 september 2017 (de leden dienen op 30
september 2017 reeds 6 maanden aangesloten te zijn om te kunnen genieten van
onderstaande puntenverdeling):
6-10 leden
11 – 20 leden
> 21 leden
> 50 leden

5 punten
10 punten
20 punten
50 punten

Deelaspect – Kwaliteit:
Primaire voorwaarden:
- Voor de onderbouw 1 training per week op een vast tijdstip, de trainingen voor
onderbouw en bovenbouw zijn apart (aparte doelen en begeleider, maar kan op zelfde
tijdsstip doorgaan om op locatiekosten te besparen).
- Jeugdtrainer onderbouw volgt jaarlijks 1 bijscholing (zie aanbod website HBL).
Secundaire voorwaarden:
- Meer dan 1 training per week voor de onderbouw op een vast tijdstip (10 punten).
- De jeugdtrainer onderbouw volgt een VTS-opleiding tot een hogere graad (10 punten).
- De jeugdtrainer onderbouw heeft een VTS-diploma van een hogere graad (1 trainer
per 5 HBL aangesloten jeugdschutters wordt in rekening gebracht om punten te
kunnen scoren):
Per Initiator
Per Instructeur B
Per Trainer B
Per Trainer A

5 punten
7 punten
9 punten
11 punten
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Overzicht Puntenverdeling

Overzicht criteria

Jeugdsportcoördinator met VTS-diploma
Jeugdverantwoordelijke in RvB van de club
Aankoop materiaal voor beginnende schutters
Club organiseert meer dan 2 activiteiten om netwerk te verruimen
Boogschiet gerelateerde stage
Activiteiten die maatschappelijke integratie bevorderen
Clubs met meer dan 5 jeugdleden (benjamin, pupil) bij HBL
- 6-10 leden
- 11-20 leden
- 21-50 leden
- > 50 leden
Meer dan 1 training per week voor de onderbouw op een vast tijdstip
Jeugdtrainer onderbouw volgt VTS-opleiding tot een hogere graad
Jeugdtrainer onderbouw heeft VTS-opleiding van een hogere graad
(per 5 HBL aangesloten jeugdschutters)
- Per initiator
- Per instructeur B
- Per trainer B
- Per trainer A

punten
5
5
5
5
15
5
5
10
20
50
10
10

5
7
9
11
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