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INLEIDING  

In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en Sport Vlaanderen richtte Cycling Vlaanderen 
in 2014 een Jeugdsportfonds op waarvan de middelen grotendeels aangewend worden om 
Vlaamse wielerclubs met renners een rechtstreekse toelage te geven indien ze initiatieven 
ontplooien die hun jeugdwerking kwalitatief verbeteren.  

Het reglement is opgedeeld in deelaspecten zodat elke vereniging een deel van de middelen kan 
bekomen. Deze deelaspecten werden mee bepaald door een jeugdanalyse in de verenigingen.  

De Vlaamse gemeenschap vraagt in het kader van dit Jeugdsportfonds specifiek aandacht voor 
de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd. Dit wordt geïntegreerd in één van de 
deelaspecten.  

 

GROOTTE EN DUUR VAN HET FONDS  

Het project zal elk jaar kunnen beschikken over een totale som die wordt samengesteld door 
Cycling Vlaanderen en de Vlaamse Overheid/Sport Vlaanderen. 

Deze som wordt verdeeld als volgt: 

1. Subsidiegedeelte aan de clubs: Van de totale som zal minstens 85% worden doorgestort 
naar de Vlaamse wielerclubs met jeugdrenners volgens de criteria zoals uiteengezet in de 
deelaspecten. 

2. Werkingskosten voor Cycling Vlaanderen: Het resterende gedeelte van de totale som 
(15%) zal worden gebruikt voor toezicht, controle en uitvoering van de doelstellingen.  

 

BEHEER & TOEZICHT  

Het beheer en toezicht gebeurt door de sporttechnisch coördinator en de voorzitter van de 
Vlaamse Jeugdcommissie van Cycling Vlaanderen. De berekening van de fondsen wordt jaarlijks 
in november voorgelegd aan de Raad van Bestuur van Cycling Vlaanderen. 

Een afgevaardigde van Sport Vlaanderen kan te allen tijde inzage krijgen in de verwerking van de 
resultaten.  

Tot het beheer en toezicht behoren:  

▪ Het toekennen van de fondsen na beraadslaging en berekening.  

▪ Het organiseren van toezicht.  

▪ Communicatie over en bijsturing van de verschillende (club)projecten.  

▪ Beheren en toekennen van de jeugdlabels van de clubs.  

▪ Het vastleggen van meer gedetailleerde criteria van de deelaspecten wanneer de 
oorspronkelijke criteria onduidelijk zijn.  

▪ Het erkennen van projecten wanneer een onderdeel dat vereist.  

 

Het is de bedoeling dat er te allen tijde een transparantie bestaat over hoe de subsidies worden 
verdeeld. Vragen hieromtrent kunnen steeds gesteld worden aan de sporttechnisch coördinator 
of sporttechnisch medewerker van Cycling Vlaanderen. 

http://www.cycling.vlaanderen/
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VOORWAARDEN - KOMT UW CLUB IN AANMERKING?  

In principe kan elke wielerclub met actieve jeugdfietsers gebruikmaken van subsidies uit het 
Jeugdsportfonds.  

Basisvoorwaarden voor een club:  

▪ Aangesloten zijn bij Cycling Vlaanderen op 31 maart 2021 als club met renners of als club 
met recreatieve sportbeoefening. 

▪ De financiële verplichtingen hebben vervuld ten opzichte van Cycling Vlaanderen. 

▪ De Panathlonverklaring ondertekend hebben op www.panathlonvlaanderen.be of 
www.sportopjongerenmaat.be.  

▪ Minstens 10 actieve jeugdleden (competitief of recreatief) hebben, waarvan minstens 5 
jeugdleden verspreid over de categorieën U8, U12 of U15 (op 31 maart 2021). Deze 
jeugdleden zijn officieel lid via individuele lidmaatschappen bij Cycling Vlaanderen. 

 

WAT KAN WORDEN GESUBSIDIEERD EN WAT ZIJN DE CRITERIA?  

Hieronder vindt u de 10 deelaspecten die in aanmerking komen om gesubsidieerd te worden 
met bijhorende uitleg en criteria:  

▪ Deelaspect 1:  Kwaliteitsvolle basiswerking  

▪ Deelaspect 2:  Begeleide trainingen  

▪ Deelaspect 3:  Rekrutering  

▪ Deelaspect 4:  Verhoging sporttechnische kwaliteit  

▪ Deelaspect 5:  Jeugdwedstrijden 

▪ Deelaspect 6:  Sportieve ontwikkeling van de club  

▪ Deelaspect 7:  Clubstructuur  

▪ Deelaspect 8:  Maatschappelijke en ethische waarden  

▪ Deelaspect 9:  Clubparticipatie  

▪ Deelaspect 10: Meisjeswerking 

 

CRITERIA  

▪ Een club kan maximaal 1 keer/jaar een financiële ondersteuning ontvangen per 
deelaspect.  

▪ Een club kan voor maximaal 10 deelaspecten per kalenderjaar in aanmerking komen. 

▪ Een club kan vrij kiezen voor welk deelaspect het een aanvraag wil indienen of niet. 

▪ Het niet indienen van een aanvraag voor één deelaspect kan geen aanleiding geven tot 
verminderde subsidie voor andere deelaspecten.  

  

http://www.cycling.vlaanderen/
http://www.panathlonvlaanderen.be/
http://www.sportopjongerenmaat.be/
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BEPALEN VAN DE PUNTEN  

Bij elk deelaspect hoort een minimale voorwaarde die bepalend is voor de toekenning van het 
kwaliteitslabel en die 50 punten oplevert. Daarnaast is er telkens een tweede en een derde 
voorwaarde die extra financiële ondersteuning biedt: voor de behaalde extra voorwaarde krijgt 
de club 25 extra punten. In totaal kunnen dus per deelaspect maximaal 100 punten behaald 
worden per club.  

Een vereniging kan geen punten voor een deelaspect scoren indien niet voldaan is aan de eerste 
voorwaarde. Een vereniging kan niet voldoen aan een secundaire of maximale voorwaarde 
indien een eerdere voorwaarde niet werd bereikt. M.a.w. je kan niet aan de derde voorwaarde 
voldoen indien de tweede voorwaarde niet is vervuld.  

 

Puntentoekenning  

Behalen van de minimale voorwaarde  50 punten  

Behalen van de tweede voorwaarde  75 punten  

Behalen van de derde voorwaarde  100 punten  

 

VERDELING VAN DE FINANCIËLE MIDDELEN  

Per deelaspect is bepaald hoeveel procent van de totale jeugdsportsubsidie eraan besteed 
wordt:  

▪ Deelaspect 1:  Kwaliteitsvolle basiswerking    15 % 

▪ Deelaspect 2:  Begeleide trainingen     30 % 

▪ Deelaspect 3:  Rekrutering      15%   

▪ Deelaspect 4:  Verhoging sporttechnische kwaliteit   10 % 

▪ Deelaspect 5:  Jeugdwedstrijden    5%    

▪ Deelaspect 6:  Sportieve ontwikkeling van de club   5% 

▪ Deelaspect 7:  Clubstructuur     5% 

▪ Deelaspect 8:  Maatschappelijke en ethische waarden  5% 

▪ Deelaspect 9:  Clubparticipatie     5% 

▪ Deelaspect 10: Meisjeswerking    5 %   

 

WAAR EN HOE INDIENEN?  

Elke vereniging dient zich jaarlijks kandidaat te stellen voor het Jeugdsportfonds. Het werkjaar 
loopt van 1 november 2020 tem 31 oktober 2021. 

Het stellen van uw kandidatuur voor het Jeugdsportfonds gebeurt uiterlijk 1 maart 2021. Het 
indienen van het formulier “Aanvraag ondersteuning Jeugdsportfonds” gebeurt uiterlijk 30 
september 2021. 

De clubs worden in de periode oktober-november 2021 uitgenodigd voor een begeleidend 
gesprek waar samen met een verantwoordelijke van Cycling Vlaanderen de 
verantwoordingsstukken van de club in kwestie bekeken worden. Dit zal tevens een 

http://www.cycling.vlaanderen/
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feedbackmoment zijn naar de toekomst toe. Tijdens het jaar kunnen de clubs eveneens een 
beroep doen op een feedbackmoment vanuit Cycling Vlaanderen. 

De afrekening van de ondersteuning gebeurt voor 15 december 2021 waarna het bedrag op de 
clubrekening wordt gestort. De labeluitreiking zal plaatsvinden begin januari 2022.  

 

TIMING  

 1 maart 2021 *Indienen kandidatuur Jeugdsportfonds.  

15 maart 2021 Feedback en informatie verschaffen aan de clubs met betrekking tot hun 
taken gedurende het lopende Jeugdsportfondsjaar. 

 1 november 
2020– 31 

oktober 2021 

Verzamelen verantwoordingsstukken met betrekking tot het 
Jeugdsportfonds 2021.  

30 september 
2021 

*Indienen “Definitieve aanvraag tot ondersteuning Jeugdsportfonds”.  

15 oktober 
2021 

Berekening van de ondersteuning en rapportering naar de clubs – 
uitnodiging begeleidend gesprek met de clubs. 

20 oktober -15 
november 

2021 

Begeleidend gesprek met de clubs, verantwoordingsstukken worden samen 
bekeken. Feedbackmoment.  

15 december 
2021 

Uiterlijke datum afrekening van de ondersteuning.  

 

Januari 2022 Toekenning van het kwaliteitslabel. 

 

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 worden verdeeld. Indien dit niet het geval is, zal de toezichtgroep een duidelijk 
antwoord moeten geven. 

Alle formulieren dienen bij voorkeur per e-mail te worden verzonden naar  
anne-laure.gheerardyn@cycling.vlaanderen of per post naar Cycling Vlaanderen, Strandlaan 3 te 
9000 Gent. 
  

http://www.cycling.vlaanderen/
mailto:anne-laure.gheerardyn@cycling.vlaanderen
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BESTEDINGSMOGELIJKHEDEN  

Het aantal kosten dat een deelnemende jeugdclub besteedt aan jeugdsport dient minimaal gelijk 
te zijn met de “toegekende” subsidie die rechtstreeks vanuit het Jeugdsportfonds komt. De 
kosten die hiervoor in aanmerking komen, zijn enkel kosten die specifiek toegewijd worden aan 
de werking bij jeugdleden (< 19 jaar).  

Cycling Vlaanderen geeft in samenwerking met Sport Vlaanderen aan clubs de flexibiliteit om 
niet langer tijdens het begeleidend evaluatiegesprek in oktober-november 2021 een volledig 
uitgavenoverzicht te moeten voorleggen. Hiermee vermijden we een te grote administratieve 
last voor de deelnemende clubs. 

Als alternatief werkt Cycling Vlaanderen met een ander controlemechanisme. Cycling 
Vlaanderen verbindt er zich toe om steekproefsgewijs tijdens het werkingsjaar van het 
Jeugdsportfonds 2021 (01/11/2020 – 31/10/2021) minstens 25% van de deelnemende clubs te 
vragen om kosten gewijd aan jeugdsport te kunnen voorleggen. Deze kosten dienen aangetoond 
te worden via een bewijslast (kopieën van facturen). 

De volgende bestedingsmogelijkheden voor jeugdsport zijn bepaald:  

▪ Huur accommodatie (sport-, vergader- en leslokalen) 

▪ Verblijfkosten (enkel logement, geen maaltijden) (*) 

▪ Verplaatsingskosten sporttechnische medewerkers  

▪ Onkosten clubwagen (brandstof, verzekering, … van de clubwagen) (*) 

▪ Verloning sporttechnische medewerkers 

o Via dienstverlening 

o Via facturatie   

▪ Drukwerken 

▪ Kosten voor informatie- en promotiemateriaal 

▪ Lidmaatschap trainersvereniging wielrennen  

▪ Deelnamekosten bijscholingen sporttechnische en andere medewerkers  

▪ Aankoop van jeugdsportmateriaal (*)  

▪ Werkzaamheden aan eigen sportaccommodatie (*)  

 

(*) = Maximaal 50% van het totale budget mag verantwoord worden d.m.v. deze kost.  

Voor alle rubrieken geldt dat geen dubbele uitbetaling kan gebeuren, bv. doordat de kosten 
reeds gesubsidieerd werden door derden (bv. gemeentelijke sportdienst). Inbreuk hierop kan 
leiden tot volledige schrapping uit het Jeugdsportfonds.  

Verloningen worden enkel terugbetaald indien ze wettelijk werden uitgevoerd.  

De kosten die werden opgegeven op het uitgavenoverzicht moeten gestaafd worden d.m.v. 
bewijsstukken (kopie factuur, kostennota’s, …) die binnen hetzelfde kalenderjaar vallen (1 
januari tem 31 december). 
  

http://www.cycling.vlaanderen/
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ONENIGHEID EN BEROEP  

Bij onenigheid i.v.m. een toekenning en/of een ander onderwerp, zal een beroep worden 
beslecht voor de raad van bestuur van Cycling Vlaanderen.  

 

Begrippen 

▪ Jeugd = jongeren tot en met 18 jaar, m.a.w. de categorieën 
U8/U12/U15/U17/JUNIOR/Recreanten  

▪ VTS-gediplomeerde trainer = trainer met VTS-diploma en/of bachelor/master L.O.  

       De bachelor/master L.O. wordt in het Jeugdsportfonds gelijkgesteld met Trainer B.  

▪ Jeugdlid = een bij de club aangesloten renner met recreanten- en/of wedstrijdvergunning 

 

KWALITEITSLABELCRITERIA 

De criteria tot het behalen van een kwaliteitslabel jeugdwielrennen zijn als volgt:  

 

KWALITEITSLABEL “GOUDEN JEUGDCLUB”  

▪ Behalen in totaal minimum 600 punten waarvan minimaal 4 van de 10 onderdelen 
voldoen aan de derde voorwaarde. 

 

KWALITEITSLABEL “Z ILVEREN JEUGDCLUB”  

▪ Behalen in totaal minimum 500 punten waarvan minimaal 3 van de 10 onderdelen 
voldoen aan de derde voorwaarde. 

 

KWALITEITSLABEL “BRONZEN JEUGDCLUB”   

▪ Behalen in totaal minimum 400 punten waarvan minimaal 2 van de 10 onderdelen 
voldoen aan de derde voorwaarde. 

 

 

 

Verenigingen die een label behalen komen in aanmerking als stageplaats voor de cursisten van 
de Initiatoropleiding.  
  

http://www.cycling.vlaanderen/
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DEELASPECTEN 

DEELASPECT 1 = KWALITEITSVOLLE BASISWERKING  

Criteria Cycling Vlaanderen jeugdsportfonds  

 

Minimale voorwaarde  

De club heeft voor de begeleiding van jeugdleden vanaf de U8-categorie minstens 1 Initiator-
wielrennen per 20 jeugdleden (competitie + recreatief) ter beschikking. Hieronder vind je de 
verdeling terug: 

- Een club met 10 à 20 jeugdleden beschikt over minstens 1 Initiator-wielrennen. 

- Een club met 21 à 40 jeugdleden beschikt over minstens 2 Initiators-wielrennen. 

- Een club met 41 à 60 jeugdleden beschikt over minstens 3 Initiators-wielrennen.  

- Een club met 61 à 80 jeugdleden beschikt over minstens 4 Initiators-wielrennen.  

- Een club met 81 à 100 jeugdleden beschikt over minstens 5 Initiators-wielrennen.  

- Een club met 101 à 120 jeugdleden beschikt over minstens 6 Initiators-wielrennen.  

- Een club met 121 à 140 jeugdleden beschikt over minstens 7 Initiators-wielrennen.  

- Een club met 141 à 160 jeugdleden beschikt over minstens 8 Initiators-wielrennen.  

 

Tweede voorwaarde  

Uit de initiators van het trainerskorps zoals toegepast onder de minimale voorwaarde, beschikt 
de club over minstens 1 trainer met diploma Trainer B-wielrennen. 

 

Derde voorwaarde  

Uit de initiators van het trainerskorps zoals toegepast onder de minimale voorwaarde, beschikt 
de club over minstens 2 trainers met diploma Trainer B-wielrennen. 

 
Clubs kunnen enkel in aanmerking komen voor dit aspect indien de trainer ook effectief actief is 
bij het organiseren en begeleiden van de trainingen. Zie hierbij de koppeling met deelaspect 2. 

 

Totale besteedbare som voor dit onderdeel: 15 % van het Jeugdsportfonds. 

 

Ter ondersteuning van de verenigingen zorgt Cycling Vlaanderen i.s.m. VTS-Sport Vlaanderen 
jaarlijks voor voldoende opleidingen voor jeugdtrainers opdat aan dit deelaspect in de toekomst 
zo snel mogelijk kan worden voldaan. 

  

http://www.cycling.vlaanderen/
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DEELASPECT 2 = BEGELEIDE TRAININGEN  

Criteria Cycling Vlaanderen jeugdsportfonds  

Cycling Vlaanderen wil het aantal begeleide trainingen in de Vlaamse wielerclubs bevorderen. Hoe 
meer kinderen men regelmatig van dichtbij kan begeleiden in hun sportieve ontwikkeling, des te 
meer kwaliteit men zal bekomen. Niet alleen op individuele fietstechnische aspecten, maar ook 
op breedmaatschappelijke. Er is een grote verwachting van ouders om hun kinderen op vaste en 
regelmatige momenten in kwaliteitsvolle clubs of centra te laten sporten. Bij onderstaande 
begeleide trainingen moeten ook nog niet-clubaangesloten renners kunnen aansluiten. Door het 
werkingsjaar heen zal Cycling Vlaanderen diverse clubbezoeken organiseren ter ondersteuning 
van de clubs. 

De club bezorgt Cycling Vlaanderen een jaarplanning in functie van alle georganiseerde 
trainingen (zie bijlage 1). 

Toepassing Covid-19: indien de wekelijkse groepstrainingen omwille van de gevolgen van de 
coronacrisis gedurende een bepaalde periode niet georganiseerd kunnen of mogen worden, dient 
de club deze groepstrainingsmomenten te vervangen door alternatieve trainingsinitiatieven. Dit 
kan gaan om groepstrainingen op de rollen van thuis uit, diverse oproepen en initiatieven van de 
club via mail of sociale media om de jeugdleden te laten blijven fietsen en sporten, etc.. De werking 
van de club moet zo goed mogelijk gewaarborgd blijven, zij het op een alternatieve manier. Deze 
trainingsmomenten worden ook mee opgenomen in de jaarplanning.     

Minimale voorwaarde  

▪ 1 wekelijkse training van minimaal 1 uur. 

▪ Minimaal 30 weken training per kalenderjaar. 

▪ Training onder leiding van één VTS-gediplomeerde. Deze moet dan ook steeds aanwezig 
zijn. 

▪ Training gebeurt voor 1 categorie van renners (uit de categorie 
U8/U12/U15/U17/JUNIOR/RECREANT). 

▪ De club beschikt over minimaal 8 renners uit deze categorie. 

▪ De trainingen staan duidelijk zichtbaar aangekondigd op de website van de club. 
 

OF 

De club heeft een samenwerking met de Cycling Vlaanderen Academie (CVA). Dit omvat 
volgende aspecten: 

▪ 8 renners uit de club nemen minimaal 30 weken per kalenderjaar deel aan de trainingen 
aangeboden door de CVA. Dit wordt bijgehouden door middel van een deelnemerslijst 
(zie bijlage 2). 

▪ De club ontvangt vanuit de CVA hiervoor een factuur welke wordt opgenomen in het 
uitgavenoverzicht. 

 

Tweede voorwaarde  

▪ 1 wekelijkse training van minimaal 1 uur. 

▪ Minimaal 30 weken training per kalenderjaar. 

http://www.cycling.vlaanderen/
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▪ Training onder leiding van één VTS-gediplomeerde. Deze moet dan ook steeds aanwezig 
zijn. 

▪ Training gebeurt voor minimaal 2 categorieën van renners (uit de categorie 
U8/U12/U15/U17/JUNIOR/RECREANT). 

▪ Indien de training van verschillende categorieën op hetzelfde tijdstip plaatsvindt, moet 
elke categorie apart begeleid worden door een VTS-gediplomeerde. 

▪ De club beschikt over minimaal 8 renners uit elk van deze categorieën. 

▪ De trainingen staan duidelijk zichtbaar aangekondigd op de website van de club. 
 

OF 

De club heeft een samenwerking met de Cycling Vlaanderen academie (CVA). Dit omvat 
volgende aspecten: 

▪ Twee rennerscategorieën uit de club nemen minimaal 30 weken per kalenderjaar deel 
aan de trainingen aangeboden door de CVA. Dit wordt bijgehouden door middel van een 
deelnemerslijst (zie bijlage 2). 

▪ De club ontvangt vanuit de CVA hiervoor een factuur welke wordt opgenomen in het 
uitgavenoverzicht. 

 

Derde voorwaarde  

▪ 1 wekelijkse training van minimaal 1 uur. 

▪ Minimaal 30 weken training per kalenderjaar. 

▪ Training onder leiding van één VTS-gediplomeerde. Deze moet dan ook steeds aanwezig 
zijn. 

▪ Training gebeurt voor minimaal 3 categorieën van renners (uit de categorie 
U8/U12/U15/U17/JUNIOR/RECREANT). 

▪ Indien de training van verschillende categorieën op hetzelfde tijdstip plaatsvindt, moet 
elke categorie apart begeleid worden door een VTS-gediplomeerde. 

▪ De club beschikt over minimaal 8 renners uit elk van deze categorieën. 

▪ De trainingen staan duidelijk zichtbaar aangekondigd op de website van de club. 

 
OF 

De club heeft een samenwerking met de Cycling Vlaanderen academie (CVA). Dit omvat 
volgende aspecten: 

▪ Drie rennerscategorieën uit de club nemen minimaal 30 weken per kalenderjaar deel aan 
de trainingen aangeboden door de CVA. Dit wordt bijgehouden door middel van een 
deelnemerslijst (zie bijlage 2). 

▪ De club ontvangt vanuit de CVA hiervoor een factuur welke wordt opgenomen in het 
uitgavenoverzicht. 

 

Totale besteedbare som voor dit onderdeel: 30 % van het Jeugdsportfonds. 

http://www.cycling.vlaanderen/
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DEELASPECT 3 = REKRUTERING 

Criteria Cycling Vlaanderen jeugdsportfonds  

 

De club bezorgt Cycling Vlaanderen een jaarplanning waarin onderstaande clubinitiatieven of 
clubactiviteiten ook mee opgenomen zijn.   

 

Minimale voorwaarde  

Organiseren van een familietraining/vriendentraining/startersdag. Deze dient georganiseerd te 
worden tussen de maanden maart en september (zie bijlage 3). Na afloop van deze startersdag 
bezorgt de club ook een deelnemerslijst aan Cycling Vlaanderen (zie bijlage 2).  

OF 

Deelname aan Maand van de Sportclub (Project Sport Vlaanderen/ 
https://sportersbelevenmeer.sport.vlaanderen/). Dit gebeurt in een vastgelegde maand.  

 

Tweede voorwaarde  

De vereniging organiseert of werkt minstens één maal per jaar samen met de regionale 
sportdienst/andere federatie mee voor het invullen van een sportkamp. Het sportkamp 
voldoet aan volgende voorwaarden:  

▪ Het sportkamp heeft een duur van 5 dagen waarvan 2 uur dagelijkse wieleractiviteit. 

▪ De wieleractiviteiten gebeuren onder leiding van minstens één VTS-gediplomeerde. 

▪ Geïnteresseerde renners (die nog niet aangesloten zijn bij de club) kunnen na dit 
sportkamp nog tot drie keer kosteloos een training van de club bijwonen. 

▪ De club geeft de datum van dit sportkamp voldoende op voorhand door aan Cycling 
Vlaanderen.  

▪ Na afloop van dit sportkamp bezorgt de club ook een deelnemerslijst aan Cycling 
Vlaanderen (zie bijlage 2). 

OF  

De vereniging organiseert of werkt gedurende 10 uur, verspreid over 6 weken, samen met de 
regionale sportdienst/andere federatie mee voor het invullen van sportpromotionele 
activiteiten. De activiteiten voldoen aan volgende voorwaarden:  

▪ Iedere promotionele activiteit heeft minimaal een duur van 2 uur wieleractiviteit. 

▪ De wieleractiviteiten gebeuren onder leiding van minstens één VTS-gediplomeerde.  

▪ Geïnteresseerde renners (die nog niet aangesloten zijn bij de club) kunnen na deze reeks 
promotionele activiteiten nog tot drie keer kosteloos een training van de club bijwonen. 

▪ De club geeft de data van deze promotionele activiteiten voldoende op voorhand door 
aan Cycling Vlaanderen.  

▪ Na afloop van deze promotionele activiteiten bezorgt de club ook een deelnemerslijst 
aan Cycling Vlaanderen (zie bijlage 2). 

 

OF 

http://www.cycling.vlaanderen/
https://sportersbelevenmeer.sport.vlaanderen/
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De vereniging organiseert een scholenactie in hun regio waarbij de activiteit minimaal 4 uur 
duurt.  
 

▪ De scholenacties gebeuren onder leiding van minstens één VTS-gediplomeerde. 

▪ Geïnteresseerde renners (die nog niet aangesloten zijn bij de club) kunnen na deze 
scholenactie nog tot drie keer kosteloos een training van de club bijwonen. 

▪ De club geeft de datum van deze scholenactie voldoende op voorhand door aan Cycling 
Vlaanderen.  

▪ Na afloop van deze schoolactiviteit bezorgt de club ook een deelnemerslijst aan Cycling 
Vlaanderen (zie bijlage 2).  

 

Derde voorwaarde  

▪ 1 wekelijkse training van minimaal 1 uur voor jeugdleden zonder wedstrijdvergunning. 
Hier mogen ook niet-clubaangeslotenen bij aansluiten.  

▪ Minimaal 30 weken training of sportgerelateerde activiteiten per kalenderjaar, dit voor 
minstens 2 categorieën. 

▪ Training onder leiding van één VTS-gediplomeerde. Deze moet dan ook steeds 
aanwezig zijn. 

▪ De club beschikt over minstens 5 recreatieve jeugdleden (vergunning Cycling 
Vlaanderen wielertoerist).  

▪ Er dient gedurende het hele jaar permanent een button ‘Recreanten’ duidelijk zichtbaar 
online op de website van de club te staan. Daarbij wordt duidelijk vermeld dat deze 
renners of nog niet bij de club aangesloten renners ook steeds welkom zijn op de 
diverse trainingen die georganiseerd worden. Indien de club geen website heeft, maakt 
men duidelijk promotie via sociale media. Hiervoor verzamelt men de nodige bewijzen.  

▪ Recreatieve leden of renners die nog geen lid zijn van de club mogen aansluiten bij de 
infomomenten die georganiseerd worden door de club.  

▪ De club stuurt een jaarplanning van hun diverse activiteiten in dit verband door naar 
Cycling Vlaanderen.  

Totale besteedbare som voor dit onderdeel: 15% van het Jeugdsportfonds. 

 

 

  

http://www.cycling.vlaanderen/
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DEELASPECT 4 = VERHOGING SPORTTECHNISCHE KWALITEIT  

Criteria Cycling Vlaanderen jeugdsportfonds  

 

Bij onderstaande sporttechnische trainingen moeten ook nog niet-clubaangesloten renners de 
kans krijgen om deel te nemen.  

De club bezorgt Cycling Vlaanderen een jaarplanning waarin onderstaande type trainingen ook 
mee opgenomen zijn.   

Andere topics dan vermeld in onderstaande minimale, tweede of derde voorwaarde kunnen in 
aanmerking komen na voorafgaandelijke goedkeuring door de toezichtsgroep van Cycling 
Vlaanderen. 

Toepassing Covid-19: indien dit type groepstrainingen omwille van de gevolgen van de 
coronacrisis gedurende een bepaalde periode niet georganiseerd kunnen of mogen worden, dient 
de club deze groepstrainingsmomenten te vervangen door alternatieven trainingsinitiatieven. Dit 
kan gaan om gezamenlijke stabilisatietrainingen digitaal van thuis uit, gezamenlijke klimtrainingen 
op de rollen van thuis uit, motiveren om behendigheidsoefeningen te doen, etc.. De werking van 
de club moet zo goed mogelijk gewaarborgd blijven, zij het op een alternatieve manier. Deze 
trainingsmomenten worden ook mee opgenomen in de jaarplanning.     

 

Minimale voorwaarde  

▪ Minstens 5 trainingen worden georganiseerd met invulling van een van volgende 
thema’s: 

o Inoefenen Cycling Vlaanderen Proef OF behendigheidstraining OF 
fietstechniektraining 

▪ Training onder leiding van één VTS-gediplomeerde. Deze moet dan ook steeds aanwezig 
zijn. 

▪ Training gebeurt voor één of meerdere categorieën van renners (uit de categorie 
U8/U12/U15/U17/JUNIOR/RECREANT).  

 

Tweede voorwaarde  

De club organiseert “specifiek motorische trainingen” die minstens 2 van onderstaande 
verschillende specifieke thema’s omvatten. Er worden minimaal 10 trainingen per type thema 
georganiseerd. Deze trainingen bieden een meerwaarde op de “begeleide trainingen” binnen de 
club (zie deelaspect 2) en voldoen eveneens aan bovenvermelde criteria: 

▪ Keuze uit volgende 3 thema’s: 

- Stabilisatietrainingen/core stability  

- Looptrainingen 

- Zwemtrainingen 

 

Derde voorwaarde  

De club organiseert “specifiek motorische trainingen” die onderstaande 2 specifieke thema’s 
omvatten. Er worden minimaal 10 trainingen per type thema georganiseerd. Deze trainingen 

http://www.cycling.vlaanderen/
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bieden een meerwaarde op de “begeleide trainingen” binnen de club (zie deelaspect 2) en 
voldoen eveneens aan bovenvermelde criteria: 

▪ Keuze uit volgende 2 thema’s: 

- Klimtrainingen  

- Tijdrittrainingen 

 

Totale besteedbare som voor dit onderdeel: 10 % van het Jeugdsportfonds. 
  

http://www.cycling.vlaanderen/
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DEELASPECT 5 = JEUGDWEDSTRIJDEN  

Criteria Cycling Vlaanderen jeugdsportfonds  

 

Minimale voorwaarde  

▪ De vereniging organiseert minimaal 1x/jaar een jeugdwedstrijd voor de categorie 
U8/U12/U15/U17/JUNIOR en wordt opgenomen in de wedstrijdkalender van Cycling 
Vlaanderen. (*) 
 

Tweede voorwaarde  

▪ De vereniging organiseert minimaal 2x/jaar een jeugdwedstrijd voor de categorie 
U8/U12/U15/U17/JUNIOR en wordt opgenomen in de wedstrijdkalender van Cycling 
Vlaanderen. (*) 
 

Derde voorwaarde  

▪ De vereniging organiseert minimaal 3x/jaar een jeugdwedstrijd voor de categorie 
U8/U12/U15/U17/JUNIOR en wordt opgenomen in de wedstrijdkalender van Cycling 
Vlaanderen. (*)  

 
OF 

 

▪ De vereniging organiseert minimaal 2x/jaar een jeugdwedstrijd voor de categorie 
U8/U12/U15/U17/JUNIOR en wordt opgenomen in de wedstrijdkalender van Cycling 
Vlaanderen. 

▪ Tijdens 1 van deze 2 jeugdwedstrijden moet er op dezelfde dag een promotionele 
activiteit worden voorzien voor niet-aangesloten renners. 

 

* 1 organisatievergunning = 1 wedstrijd.  
Bijvoorbeeld: een wegwedstrijd U12 en een wegwedstrijd U15 die op dezelfde dag vallen, wordt 
gezien als 2 afzonderlijke wedstrijden, aangezien dit om 2 afzonderlijke organisatievergunningen 
gaat.   

 

Totale besteedbare som voor dit onderdeel: 5% van het Jeugdsportfonds. 

  

http://www.cycling.vlaanderen/


17 

 

CYCLING VLAANDEREN 

STRANDLAAN 3 . 9000 GENT . T.09 321 90 20 

 INFO@CYCLING.VLAANDEREN . WWW.CYCLING.VLAANDEREN   

DEELASPECT 6 = SPORTIEVE ONTWIKKELING VAN DE CLUB  

Criteria Cycling Vlaanderen jeugdsportfonds  

 

Minimale voorwaarde  

▪ De club volgt jaarlijks een infosessie mee die handelt rond talentdetectie en -
ontwikkeling georganiseerd door Cycling Vlaanderen. Bij voorkeur is de sportief 
coördinator van de club mee aanwezig op dit infomoment. 

 

Tweede voorwaarde  

▪ De club geeft een infosessie over Talentdetectie en -ontwikkeling aan hun renners en 
verzamelt hier de nodige bewijzen voor.    

 

Derde voorwaarde  
 

De club beschikt over een sportief coördinator die beschikt over: 

▪ Minimaal een VTS-diploma Trainer B 

▪ Of is bachelor/master LO 

▪ Of heeft het diploma sportmanagement 

▪ Of heeft een ander sportgerelateerd diploma (bv. Bachelor Sport en Bewegen) 
 

Met als kerntaken: 

▪ Aansturen van de sportieve omkadering (ploegleiders, trainers, verzorgers, etc.) 

▪ Opstellen en uitvoeren sportief plan: 

o Opstellen jaarplan trainingen + inhoudelijke krachtlijnen  

o Opstellen rekruteringsplan (renners + omkadering) 

o Opvolging anders pijlers JSF 

 

Totale besteedbare som voor dit onderdeel: 5% van het Jeugdsportfonds. 
  

http://www.cycling.vlaanderen/
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DEELASPECT 7 = CLUBSTRUCTUUR 

Criteria Cycling Vlaanderen jeugdsportfonds  

 

De club bezorgt Cycling Vlaanderen een jaarplanning waarin onderstaande initiatieven of 
activiteiten ook mee opgenomen zijn.   

 

Minimale voorwaarde 

De vereniging organiseert minstens één infomoment en inspraakmoment voor de 
ouders/begeleiders van jeugdleden per jaar. Hier moeten ook de ouders/begeleiders van nog 
niet-clubaangesloten renners kunnen aansluiten. 

Bij voorkeur keuze uit volgende onderwerpen van het project “Gezond groeien in de koers”. (*):  

- Ouders in de juiste versnelling 

- Ouders als voedingscoach 

- Trainend groeien, groeiend trainen 

Andere onderwerpen moeten eerst goedgekeurd worden door de toezichtgroep.  

 

Tweede voorwaarde  

De club volgt een infosessie over API/Grensoverschrijdend Gedrag georganiseerd door Cycling 
Vlaanderen. 

 

Derde voorwaarde  

De club stelt een Aanspreekpersoon Integriteit (API) aan. De functie van deze clubpersoon is 
gekend in de club en staat ook duidelijk vermeld op de website, in de clubbrochure of ander 
relevant informatiemateriaal van de club.   

OF 

Tijdens een van de infomomenten van de club maakt de club Grensoverschrijdend Gedrag 
bespreekbaar. De club kan hiervoor de nodige bewijzen voorleggen. Cycling Vlaanderen stelt 
enkele tools ter beschikking die de club in dit verband kan gebruiken. Deze kunnen door de club 
opgevraagd worden bij Cycling Vlaanderen of bekomen worden na afloop van de gevolgde 
infosessie over API/Grensoverschrijdend Gedrag. 

 

Totale besteedbare som voor dit onderdeel: 5% van het Jeugdsportfonds. 

 

  

(*) De verschillende PowerPoints zijn te verkrijgen op een USB-stick via Cycling Vlaanderen. 

http://www.cycling.vlaanderen/
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DEELASPECT 8 = MAATSCHAPPELIJKE EN ETHISCHE WAARDEN  

Criteria Cycling Vlaanderen jeugdsportfonds  

 

De club bezorgt Cycling Vlaanderen een jaarplanning waarin onderstaande initiatieven of 
activiteiten ook mee opgenomen zijn.   

 

Minimale voorwaarde  

▪ De vereniging neemt minstens één specifiek initiatief per jaar om kinderen uit 
maatschappelijk of sportief achtergestelde groepen te integreren of één specifiek 
initiatief per jaar in het kader van het Ethisch Verantwoord Sporten.  

OF  
 

▪ De club beschikt over een gedragscode die geraadpleegd kan worden op de website van 
de club. 

 

Tweede voorwaarde  

De vereniging organiseert minstens 3 verschillende initiatieven per jaar, met telkens een 
verschillende invulling: 
 
- om kinderen uit maatschappelijk of sportief achtergestelde groepen te integreren  

EN/OF  

- om ethische aspecten te benadrukken die kaderen in de gedragscode van de club.  

 

De initiatieven mogen gericht zijn naar dezelfde doelgroep maar mogen ook gericht zijn naar 
verschillende doelgroepen.  

 

Derde voorwaarde  

De vereniging heeft een gestructureerde samenwerking met andere instanties (bv. OCMW) of 
federaties (bv. Parantee) om jongeren uit de doelgroep te integreren of om initiatieven 
betreffende het ethisch verantwoord sporten te realiseren.  

Toe te voegen: samenwerkingsovereenkomst met deze instantie.  

 

Totale besteedbare som voor dit onderdeel: 5% van het Jeugdsportfonds. 

 

 

http://www.cycling.vlaanderen/
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Maatschappelijk of sportief achtergestelde groepen = personen met een handicap, kansarmen, …  

 

De initiatieven moeten een toegevoegde waarde geven aan de reguliere invulling van de werking 
van de club. De specifieke aard van de organisatie naar de doelgroep toe moet duidelijk zijn.  

Bv.  

- organiseren van trainingen voor personen met een handicap  

- organiseren van laagdrempelige activiteiten i.s.m. buurtsport, gericht naar kansarmen  

http://www.cycling.vlaanderen/
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DEELASPECT 9 = CLUBPARTICIPATIE  

Criteria Cycling Vlaanderen jeugdsportfonds  

 

Minimale voorwaarde 

▪ Minstens beschikken over 30 actieve jeugdleden op 30 september van het lopende 
kalenderjaar. (+) 

OF 

▪ Minstens 3 nieuwe vergunninghouders in de rangen hebben ten opzichte van 2020. Dit 
gaat om kinderen die in 2020 nog geen lid waren bij (een andere club van) Cycling 
Vlaanderen. (*) 

 

Tweede voorwaarde 

▪ Minstens beschikken over 70 actieve jeugdleden op 30 september van het lopende 
kalenderjaar. (+) 

OF 

▪ Minstens 5 nieuwe vergunninghouders in de rangen hebben ten opzichte van 2020. Dit 
gaat om kinderen die in 2020 nog geen lid waren bij (een andere club van) Cycling 
Vlaanderen. (*) 

 

Derde voorwaarde 

▪ Minstens beschikken over 100 actieve jeugdleden op 30 september van het lopende 
kalenderjaar. (+) 

OF 

▪ Minstens 7 nieuwe vergunninghouders in de rangen hebben ten opzichte van 2020. Dit 
gaat om kinderen die in 2020 nog geen lid waren bij (een andere club van) Cycling 
Vlaanderen. (*) 

 

(+) Per recreatieve familievergunning wordt telkens maar maximaal 1 kind meegeteld als geldig 
jeugdlid. 
 

(*) Recreatieve familievergunningen kunnen hier niet mee in rekening worden gebracht. Enkel 
individuele lidmaatschappen (competitief of recreatief) komen hier in aanmerking. 

 

Totale besteedbare som voor dit onderdeel: 5% van het Jeugdsportfonds. 

  

http://www.cycling.vlaanderen/
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DEELASPECT 10 = MEISJESWERKING 

Criteria Cycling Vlaanderen jeugdsportfonds  

 

De club bezorgt Cycling Vlaanderen een jaarplanning waarin onderstaande initiatieven of 
activiteiten ook mee opgenomen zijn.   

 

Minimale voorwaarde  

▪ De vereniging organiseert een startdag. Eén specifiek per jaar, om enkel meisjes te laten 
kennismaken met de club. 

OF 

▪ De club helpt mee aan de organisatie van een provinciale training van de campagne ZIJ 
AAN ZIJ. 
 

Tweede voorwaarde  

▪ De club beschikt over minstens 5 meisjesleden (met leeftijd tussen 5 en 18 jaar).  

 

Derde voorwaarde  

▪ 5 afzonderlijke trainingen per jaar van minimaal 1 uur, ongeacht de leeftijdscategorie van 
de rensters.    

▪ Training onder leiding van één VTS-gediplomeerde. Deze moet dan ook steeds aanwezig 
zijn. 

▪ De trainingen staan duidelijk zichtbaar aangekondigd op de website van de club. 

▪ De club bezorgt Cycling Vlaanderen een jaarplanning in functie van de trainingen.   

 

Toepassing Covid-19: indien bovenstaande groepstrainingen onder de derde voorwaarde omwille 
van de gevolgen van de coronacrisis gedurende een bepaalde periode niet georganiseerd kunnen 
of mogen worden, dient de club deze groepstrainingsmomenten te vervangen door alternatieve 
trainingsinitiatieven. Dit kan gaan om groepstrainingen op de rollen van thuis uit, diverse 
oproepen en initiatieven van de club via mail of sociale media om de jeugdleden te laten blijven 
fietsen en sporten, etc.. De werking van de club moet zo goed mogelijk gewaarborgd blijven, zij 
het op een alternatieve manier.  Deze trainingsmomenten worden ook mee opgenomen in de 
jaarplanning.     

 

 

Totale besteedbare som voor dit onderdeel: 5 % van het Jeugdsportfonds. 

 

  

http://www.cycling.vlaanderen/
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BIJLAGEN 

 

 

BIJLAGE 1: JAARPLANNING 

De club bezorgt een jaarplanning aan Cycling Vlaanderen. Hierin neemt de club alle clubgerelateerde 

activiteiten en trainingen van het seizoen 2021 (periode november 2020-oktober 2021) op: 

- Trainingen voor alle categorieën. 

- Startersdagen. 

- Stages/kampen georganiseerd door de club. 

- Promotionele activiteiten. 

- Infoavonden. 

- Etc. 

Bij vermelding van de trainingen/promotionele activiteiten en andere activiteiten dient minstens 

volgende info mee vermeld te zijn: 

- Startplaats van de training: adresgegevens (straat + huisnummer + gemeente/stad). 

- Startuur van de training. 

- Categorie of categorieën (U8/U12/U15/U17/JUNIOR/RECREANT) waarvoor de 

training bedoeld is. 

- Verantwoordelijke trainer(s) die mee aanwezig is/zijn op de trainingen. 

- Contactgegevens van de verantwoordelijke trainer op die training (telefoon- of gsm-

nummer). 

Een jaarplanning kan steeds wijzigen gedurende het werkingsjaar van het Jeugdsportfonds. De club 

verbindt er zich toe dat ze steeds de meest actuele versie van deze jaarplanning aan Cycling 

Vlaanderen bezorgt.  

  

http://www.cycling.vlaanderen/
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BIJLAGE 2: DEELNEMERSLIJST SPORTKAMP, SCHOLENACTIE, PROMOTIONELE ACTIVITEIT, ETC. 

 

Per sportkamp, scholenactie, promotionele activiteit of andere promoactiviteit die een club inricht, 

dient de club achteraf een deelnemerslijst hiervan aan Cycling Vlaanderen te bezorgen. 

Minimuminformatie die deze deelnemerslijst dient te bevatten: 

1. Evenementinformatie: 

- Datum organisatie 

- Locatie organisatie 

- Naam organisatie 

- Totaal aantal deelnemers 

2. Informatie deelnemende renners/rensters: 

- Voornaam 

- Familienaam 

- Geslacht 

- Geboortedatum 

- Aangesloten bij Cycling Vlaanderen: ja/nee? 

- E-mailadres 

Een template voor het opstellen van een deelnemerslijst voor een sportkamp, een scholenactie of 

promotionele activiteit kan ook bekomen worden via volgend mailadres:  

anne-laure.gheerardyn@cycling.vlaanderen  

http://www.cycling.vlaanderen/
mailto:anne-laure.gheerardyn@cycling.vlaanderen
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BIJLAGE 3: STARTERSDAG/FAMILIE-/VRIENDENTRAINING 

Dit is een training die specifiek georganiseerd wordt voor alle familieleden en vrienden van de 
clubleden met als doel potentiële nieuwe fietsleden te rekruteren. Hierop sluiten dus zowel de 
clubleden als diens familieleden en vrienden (die nog geen lid zijn van de club) aan. Als vervolgtraject 
dient het voor de geïnteresseerde (nog niet bij de club aangesloten) renner/renster achteraf ook 
mogelijk te zijn om tot drie keer kosteloos nog een training van de club bij te wonen. De club geeft de 
datum van de familietraining/vriendentraining/startersdag voldoende op voorhand door aan Cycling 
Vlaanderen. Na afloop van deze training bezorgt de club ook een deelnemerslijst aan Cycling 
Vlaanderen (zie bijlage 2). De club kan ook voldoende bewijsstukken voorleggen de nodige promotie 
en publiciteit te hebben gevoerd rond deze open training. 

 

 

http://www.cycling.vlaanderen/

