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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 pijlers zodat elke vereniging een deel van de middelen kan 
bekomen. Deze pijlers 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 pijlers.  

 

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 
pijlers. 

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 Vlaamse Jeugdcommissie van Cycling Vlaanderen. De 
berekening van de fondsen wordt jaarlijks in november voorgelegd aan het Uitvoerend comité 
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. Het opvolgen en bijsturen van het jaarplan is hier 
onderdeel van. 

▪ 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.  
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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. 

 

DEELASPECTEN - KOMT UW CLUB IN AANMERKING?  

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

Basisinstapvoorwaarden voor een club:  

▪ Aangesloten zijn bij Cycling Vlaanderen op 31 maart 2022 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 met een maximale leeftijd van 14 jaar (geboortejaar 2008) op 31 maart 2022. 
Deze jeugdleden zijn officieel lid via lidmaatschappen bij Cycling Vlaanderen. 

 

WAT KAN WORDEN GESUBSIDIEERD EN WAT ZIJN DE CRITERIA?  

Hieronder vindt u de 5 pijlers die in aanmerking komen om gesubsidieerd te worden met 
bijhorende uitleg en criteria:  

▪ Pijler 1:  Kwaliteitsvolle sportomgeving   

▪ Pijler 2:  Promotie van de wielersport  

▪ Pijler 3:  Gezond en Ethisch sporten  

▪ Pijler 4:  Focusgroep  

▪ Pijler 5:  Innovatief sporten (project) 

 

CRITERIA  

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

▪ Een club kan voor alle 5 pijlers per kalenderjaar in aanmerking komen. 

▪ Een club kan vrij kiezen voor welke pijler het een aanvraag wil indienen of niet. 

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

▪ Een club voegt al hun activiteiten samen in een jaarplan. 

 

 

 

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

Bij elke pijler hoort een deelaspect die bepalend is voor de toekenning van de subsidie. Alle 
deelaspecten kunnen apart behaald worden. Enkel voor de toekenning van een label is het 
behalen van een minimumscore van toepassing.  

Er zijn meerdere labels te verdienen. De voorwaarden hiervoor worden verder nog beschreven. 

 

VERDELING VAN DE FINANCIËLE MIDDELEN  

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

▪ Deelaspect 1:   Kwaliteitsvolle sportomgeving    55 % 

▪ Deelaspect 2:  Promotie van de wielersport    25 % 

▪ Deelaspect 3:  Gezond en ethisch sporten    5%   

▪ Deelaspect 4:  Focusgroep                                    10% 

▪ Deelaspect 5:  Innovatief sporten (project)   5%    

 

WAAR EN HOE INDIENEN?  

Elke vereniging dient zich jaarlijks kandidaat te stellen voor het Jeugdsportfonds. Het werkjaar 
loopt van 1 november 2021 tem 31 oktober 2022. 

Het stellen van uw kandidatuur voor het Jeugdsportfonds gebeurt uiterlijk 1 maart 2022. Het 
indienen van het formulier “Aanvraag ondersteuning Jeugdsportfonds” gebeurt uiterlijk 30 
september 2022. 

De clubs worden in de periode oktober-november 2022 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 
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 2022 waarna het bedrag op de 
clubrekening wordt gestort. De labeluitreiking zal plaatsvinden begin januari 2023.  
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TIMING 

 1 maart 2022 *Indienen kandidatuur Jeugdsportfonds.  

15 maart 2022 Feedback en informatie verschaffen aan de clubs met betrekking tot hun 
taken gedurende het lopende Jeugdsportfondsjaar. 

1 april 2022 Indienen project “innovatief sporten” + indienen eerste versie jaarplan 

 1 november 
2021– 31 

oktober 2022 

Verzamelen verantwoordingsstukken met betrekking tot het 
Jeugdsportfonds 2022.  

30 september 
2022 

*Indienen “Definitieve aanvraag tot ondersteuning Jeugdsportfonds”.  

10 oktober 
2022 

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

15 oktober -15 
november 

2022 

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

15 december 
2022 

Uiterlijke datum afrekening van de ondersteuning.  

 

 

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 2022 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 2022 (01/11/2021 – 31/10/2022) minstens 25% van de deelnemende clubs te 
vragen om kosten gewijd aan jeugdsport te kunnen voorleggen. Deze kosten dienen aangetoond 
te worden (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 het Uitvoerend comité van Cycling Vlaanderen.  

 

Begrippen 

▪ Jeugd = jongeren van 5 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 (inclusief 
familievergunning)- en/of wedstrijdvergunning 

 

LABELS 

De volgende labels zijn te behalen indien een club aan de nodige deelaspecten per pijler voldoet: 

 

▪ Kwaliteitsvolle club  
6/9 behalen voor de deelaspecten rond “professionele sportomgeving”  

▪ Girlpower club 
3/3 behalen voor de deelaspecten rond meisjeswerking 

▪ Attractieve club 
5/8 behalen voor de deelaspecten rond “Promotie van de wielersport” 

▪ Gezonde en ethische club  
5/5 behalen voor de deelaspecten rond “gezond en ethisch sporten” 

▪ Wedstrijdorganiserende club 
Minimaal 1 jeugdwedstrijd organiseren 

▪ Innovatieve club  
Project 

 

 

 

 
  

http://www.cycling.vlaanderen/
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PIJLERS 

PIJLER 1 = KWALITEITSVOLLE SPORTOMGEVING (55%) 

Criteria Cycling Vlaanderen jeugdsportfonds 

DEELASPECT 1: DE CLUB BESCHIKT OVER MINSTENS 1 INITIATOR PER 20 LEDEN (5%) 

De club heeft voor de begeleiding van jeugdleden vanaf de U8-categorie minstens 1 Initiator-wielrennen per 20 
jeugdleden (competitie + recreatief) ter beschikking. De initiators moeten eveneens in het bezit zijn van een 
Cycling Vlaanderen trainersvergunning.  

 

DEELASPECT 2: DE CLUB BESCHIKT OVER EEN/MEERDERE TRAINER A/B (3%) 

▪ De club beschikt over één trainer A/B = 2% 

▪ De club beschikt over twee of meer trainers A/B = 1% 

▪ De trainers moeten eveneens in het bezit zijn van een Cycling Vlaanderen trainersvergunning. 

 

 

DEELASPECT 3: DE CLUB HEEFT EEN SPORTIEF COÖRDINATOR  (2%) 

▪ 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) 

▪ De coördinator  moet eveneens in het bezit zijn van een Cycling Vlaanderen trainersvergunning. 

 

DEELASPECT 4: DE CLUB ORGANISEERT OP JAARBASIS 30 BEGELEIDE TRAININGEN VOOR HUN RENNERS 

ONDER LEIDING VAN EEN GEDIPLOMEERDE TRAINER  (30%) 

▪ Voor minstens 1 trainingsgroep van minimaal 5 personen = 12% 

▪ Voor minstens 2 trainingsgroepen van minimaal 5 personen =  10% 

▪ Voor minstens 3 trainingsgroepen van minimaal 5 personen = 8% 

 

Het reglement (bijlage) blijft hiervoor hetzelfde als in 2021. 

 

DEELASPECT 5: DE CLUB ORGANISEERT “SPECIFIEK MOTORISCHE TRAININGEN” DIE MINSTENS 2 VAN 

ONDERSTAANDE VERSCHILLENDE SPECIFIEKE THEM A’S OMVATTEN (MINSTENS 10 TRAININGEN). (4%)  

▪ Stabilisatietrainingen/core stability  

▪ Looptrainingen  

▪ Zwemtrainingen 

 

http://www.cycling.vlaanderen/
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DEELASPECT 6: DE CLUB ORGANISEERT SPECIFIEKE TRAININGEN VOOR 

TIJDRIJDEN/KLIMMEN/BEHENDIGHEID/TECHNIEK (MINIMAAL 5)  (4%)  

Afhankelijk van de discipline kunnen er specifieke trainingen worden in ingelast. Het moet hier wel duidelijk 

aangegeven zijn dat het om een “specifieke” training gaat die afwijkt van een “normale” training. De specifieke 

trainingen moeten op voorhand worden goedgekeurd door de stuurgroep. 
 

DEELASPECT 7: DE CLUB ORGANISEERT MULTISPORTDAGEN (MIN. 3) OF WERKT HIERVOOR SAMEN MET  

EEN EXTERNE PARTNER/CLUB (4%) 

Bijlage 2 

DEELASPECT 8: DE CLUB ORGANISEERT TRAININGEN OP EEN VOLLEDIG AFGESLOTEN 

PARCOURS/BIKEPARK (2%)  

 

▪ Off-road bikepark 

▪ Open wielerbaan/piste  

▪ Afgesloten bikepark/fietspark/stratenpark/militair domein 

▪ BMX-parcours 

DEELASPECT 9: DE CLUB VOLGT/GEEFT INFOSESSIES OVER HET GEBRUIK  VAN TECHNOLOGIE BINNEN HET 

WIELRENNEN: NAVIGATIE, VERMOGEN, HARTSLAG, ROUTEBOUWERS, ONGEVALDETECTIE  (FUNCTIES 

GPS)…  (1%)  

 
Steeds meer renners gebruiken een gps/fietscomputer. Toch worden vaak niet alle functies goed gebruikt. 
Sommige van deze functies kunnen renners vooruithelpen. Los van de fysieke eigenschappen (vermogen, 
hartslag,..), zijn er functies die de veiligheid verhogen. 
 
Voorbeelden: 
▪ Vermogen/hartslag 
▪ Routebouwers  
▪ Ongevaldetectie (voorbeeld Steven de Jong) 
▪ … 

 
 

Totale besteedbare som voor dit onderdeel: 55 % 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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PIJLER 2 = PROMOTIE VAN DE WIELERSPORT (25%) 

Criteria Cycling Vlaanderen jeugdsportfonds 

  

DEELASPECT 1: DE CLUB ORGANISEERT ÉÉN OF MEERDERE SCHOLENACTIES  (1%)  

De club organiseert zelf een activiteit op één of meerdere scholen OF werkt mee aan Kidz On Wheelz. De 
activiteit duur minimaal 4 uur. 

 

DEELASPECT 2: DE CLUB ORGANISEERT EEN SPORTKAMP VAN MINSTENS 3 DAGEN LANG  (2%) 

 

▪ Het sportkamp heeft een duur van 3 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). 

 
 

DEELASPECT 3: DE CLUB ORGANISEERT EEN PROMOTIONELE ACTIVITEIT (BV. INITIATIE) OF STARTERSDAG 

OF MAAND VAN DE SPORTCLUB (3%) 

Organiseren van een familietraining/vriendentraining/startersdag. 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/).  
 

DEELASPECT 4: DE CLUB ORGANISEERT ÉÉN OF MEERDERE WEDSTRIJDEN  (9%) 

 
▪ De club organiseert één wedstrijd → 3% 
▪ De club organiseert twee wedstrijden → 3% 
▪ De club organiseert drie wedstrijden of meer → 3% 

 
→ Totaal 9% te verdienen 

 
Één organisatievergunning = één wedstrijd 

 

DEELASPECT 5: DE CLUB VOORZIET COMMUNICATIEKANALEN ONLINE (EN OFFLINE).  (1%)  

 
▪ Online: up-to-date website en/of up-to-date sociale media. Website en sociale media moeten 

openbaar zijn, zodat ook niet-leden informatie kunnen consulteren. 
▪ Offline: verzorgde en jaarlijks geüpdatete clubbrochure of clubflyer met info over de club en 

contactinformatie. 
 

http://www.cycling.vlaanderen/
https://sportersbelevenmeer.sport.vlaanderen/
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Offline communicatie is niet verplicht, maar is zeker een meerwaarde. 
 

DEELASPECT 6: DE CLUB ORGANISEERT INFOMOMENTEN DIE DREMPELVERLAGEND WERKEN EN 

RENNERS/OUDERS VOORBEREIDEN OP COMPETITIE  (1%) 

 

De club stelt de didactische filmpjes van Cycling Vlaanderen ter beschikking aan hun renners en ouders en geeft 
hierbij extra uitleg. 
 
 
 
 

 

DEELASPECT 7: ER ZIJN BEGELEIDE TRAININGEN VOOR RECREANTEN BINNEN DE CLUB ONDER LEIDING 

VAN EEN GEDIPLOMEERDE TRAINER .  (5%) 

 

▪ 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. 

▪ Training voor minstens 5 recreatieve jeugdleden (vergunning Cycling Vlaanderen 
wielertoerist/familievergunning).  

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

 

DEELASPECT 8: DE CLUB TREKT JAARLIJKS NIEUWE LEDEN AAN (3%) 

 
▪ De club trekt minimaal drie nieuwe leden aan → 1% 
▪ De club trekt minimaal zes nieuwe leden aan → 2% 

 
→ Totaal 3% te verdienen 

“Nieuwe leden” zijn kinderen die tot het voorgaande kalenderjaar geen lid waren bij Cycling Vlaanderen (ook 

niet bij een andere club). 

Totale besteedbare som voor dit onderdeel: 25 % van het Jeugdsportfonds. 
  

http://www.cycling.vlaanderen/
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PIJLER 3 = GEZOND EN ETHISCH SPORTEN (5%) 

Criteria Cycling Vlaanderen jeugdsportfonds  
 

DEELASPECT 1: DE CLUB ORGANISEERT MINSTENS ÉÉN INFOMOMENT EN INSPRAAKMOMENT API VOOR 

DE OUDERS/BEGELEIDERS VAN JEUGDLEDEN PER JAAR  EN MAAKT DAAR GRENSOVERSCHRIJDEND 

GEDRAG OOK BESPREEKBAAR. (2%) 

 

DEELASPECT 2: DE CLUB VOLGT EEN INFOSESSIE OVER API/GRENSOVERSCHRIJDEND GE DRAG 

GEORGANISEERD DOOR CYCLING VLAANDEREN.  (1%) 

 

DEELASPECT 3: DE CLUB STELT EEN AANSPREEKPERSOON INTEGRITEIT (API) AAN.  (1%) 

 

De club maakt deze persoon publiek binnen de club bekend via meerdere gerichte communicaties 

(mailcommunicatie/vermelding op website/etc.). 

DEELASPECT 4: DE CLUB BESCHIKT OVER EEN GEDRAGSCODE DIE GERAADPLEEGD KAN WORDEN OP DE 

WEBSITE/SOCIALE MEDIA VAN DE CLUB.  (1%) 

 

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

 

 

  

http://www.cycling.vlaanderen/


14 

 

CYCLING VLAANDEREN 

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

 INFO@CYCLING.VLAANDEREN . WWW.CYCLING.VLAANDEREN   

 

 

 

 

PIJLER 4 = FOCUSGROEP (10%) 

Criteria Cycling Vlaanderen jeugdsportfonds  

DEELASPECT 1: DE CLUB ORGANISEERT EEN STARTDAG. EÉN SPECIFIEK PER JAAR, OM ENKEL MEISJES TE 

LATEN KENNISMAKEN MET DE CLUB.  (2%) 

Organiseren van een startersdag voor meisjes. Na afloop van deze startersdag bezorgt de club ook een 
deelnemerslijst aan Cycling Vlaanderen (zie bijlage 2).  

DEELASPECT 2: DE CLUB BESCHIKT OVER MINSTENS  5 MEISJESLEDEN EN/OF 3 NIEUWE MEISJESLEDEN IN 

2022 (MET LEEFTIJD TUSSEN 5 EN 18 JAAR). (2%) 

Minsten 5 meisjes leden = 1 % 

3 nieuwe meisjesleden =1% 

DEELASPECT 3: DE CLUB ORGANISEERT MINSTENS 5 AFZONDERLIJKE TRAININGEN PER JAAR VAN 

MINIMAAL 1 UUR, ONGEACHT DE LEEFTIJDSCATEGORIE VAN DE RENSTERS.  (3%) 

 

DEELASPECT 4: DE CLUB HEEFT EEN GESTRUCTUREERDE SAMENWERKING MET ANDERE INSTANTIES (BV.  

OCMW) OF FEDERATIES (BV.  PARANTEE -PSYLOS) OM JONGEREN UIT DE DOELGROEP TE INTEGREREN OF 

OM INITIATIEVEN BETREFFENDE HET ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN TE REALISEREN . (2%) 

G-sport 

DEELASPECT 5: DE CLUB 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.  (1%) 

▪ Één initiatief = 1% 

▪ Twee of meer initiatieven = 1 % 

 

➔ Totaal 1% te verdienen 

 

Totale besteedbare som voor dit onderdeel: 10% van het Jeugdsportfonds. 
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PIJLER 5 = INNOVATIEF SPORTEN (PROJECT) (5%) 

Criteria Cycling Vlaanderen jeugdsportfonds  
 
Clubs zijn de motor van de wielersport. Daarom willen wij onze clubs de kans geven om hun creativiteit en 
harde werk te laten belonen. Veel clubs proberen innovatief te werken en zoeken hiervoor steeds naar nieuwe 
manieren om hun werking te verbeteren. Toch ontbreekt het soms aan dat extra duwtje om dit effectief te 
realiseren. Het gedeelde “innovatief sporten” binnen het Jeugdsportfonds wil hier verandering in brengen. 
Clubs die een sterk en vernieuwend project indienen, kunnen hiervoor een mooie bonus verkrijgen. Naast een 
financieel duwtje, zal er ook hulp geboden worden om de projecten te realiseren. 
 
Het project: 
 
Clubs krijgen de volledige vrijheid om projecten in te dienen. Er is geen vooropgesteld thema of onderwerp. 
Het is enkel belangrijk dat het project vernieuwend is voor de wielersport. “Vernieuwend voor de club” is dus 
geen geldige referentie om als innovatief project te gelden. 
 
Het project moet ingediend worden tegen ten laatste 1 april 2022. Hierna zal een uitnodiging gestuurd worden 
om dit project te komen voorstellen. Hier zal dan de nodige feedback gegeven worden. De finale versie moet 
tegen eind augustus afgeleverd worden zodat de beoordelingscommissie hierover een beslissing kan nemen. 
 
“Creativity is thinking up new things. Innovation is doing new things.” —Theodore Levitt 

 

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

  

http://www.cycling.vlaanderen/


16 

 

CYCLING VLAANDEREN 

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

 INFO@CYCLING.VLAANDEREN . WWW.CYCLING.VLAANDEREN   

 

 

 

 

BIJLAGEN 

 

 

BIJLAGE 1: JAARPLANNING 

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

activiteiten en trainingen van het seizoen 2022 (periode november 2021-oktober 2022) 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  
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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. 
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