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Ja/Nee

Deelaspect 1: Trainers

Aantal

VA*

V1.1: Hoeveel bij VKBMO aangesloten VTS RVS gediplomeerde jeugdtrainers zijn er actief in je club?
V1.2: Hoeveel bij VKBMO aangesloten gediplomeerde VKBMO hulp initiators zijn er actief binnen de jeugdwerking
van je club?
V1.3: Hoeveel bij VKBMO aangesloten jeugdtrainers zijn in het bezit van hun VKBMO Black Khan (Muaythai,kickboksen)

Deelaspect 2: Jeugdleden
V2.1: Hoeveel jeugdleden (-18jaar) zijn er binnen uw club aangesloten bij VKBO op 1 december 2022?

Deelaspect 3: Trainingen
V3.1: Hoeveel afzonderlijke trainingsgroepen (o.b.v. leeftijd of niveau) zijn er binnen je jeugdwerking?
V3.2: Hoeveel trainingsuren worden er per week binnen uw club aangeboden voor de jeugd?
(alle trainingsgroepen samen)?
V3.3 Heeft u binnen uw club een apart lessenpakket voor kinderen met een geestelijke of mentale beperking?

Deelaspect 4: Structurele jeugdwerking
V4.1: Beschikt je club over een jeugdverantwoordelijke?
V4.2: Beschikt je club over een jeugdsportplan (inhoud cfr. reglement)?
V4.3: Beschikt je club over een jeugdsportcommissie?
V4.4: Hoeveel jeugdontmoetingen of stagedagen (open voor jeugd) werden door uw club dit jaar georganiseerd?
V4.5: Hoeveel jeugdleden namen dit jaar deel aan het open Belgisch jeugdkampioenschap VKBMO/LFKBMO?
Aantal ereplaatsen - goud
Aantal ereplaatsen - zilver
Aantal ereplaatsen - brons
V4.6: Hoeveel nevenactiviteiten voor de jeugd organiseert je club (behalve trainingen, lessen,
jeugdwedstrijden, jeugdstages)?
V4.7: Hoeveel vrijwilligersinitiatieven worden door je club georganiseerd waarbij de jeugd betrokken is?
V4.8: Organiseert je club op regelmatige basis initiatieven voor 3- tot 8-jarigen (cfr. Reglement)?
V4.9: Hoeveel erkende bijscholingen zijn er gevolgd door de clubmedewerkers?

Deelaspect 5: Jeugdsportpromotie
V5.1: Beschikt je club over een onthaalbrochure?
V5.2: Organiseert je club jaarlijks een opendeurdag/ initiatiemoment voor de jeugd?
V5.3: Is het VKBMO/Sport Vlaanderen logo mee opgenomen in de communicatiekanalen van de club?
V5.4: Maakt de club gebruik van sociale media om haar jeugdleden te bereiken?
V5.5: Werd er in 2022 via de media (krant/tv) een artikel gepubliceerd over de jeugdwerking van uw club?

Deelaspect 6: Gezond en ethisch sporten, sociale inclusie
V6.1: Heeft je club initiatieven genomen i.h.k.v. ethisch sporten?
V6.2: Neemt je club maatregelen voor gezond sporten bij jongeren?
V6.3: Heeft je club een samenwerkingsverband met organisaties die zich richten tot maatschappelijk achtergestelde
jongeren?
V6.4: Beschikt je club over een API (AanspreekPunt Integriteit), waarbij (nieuwe) jeugdleden terecht kunnen?
V6.5: Heeft je club initiatieven genomen i.h.k.v. de activatie/integratie van sportouders?

Deelaspect 7: Bonuspunten
V 7.1 Uw club diende het volledig correcte dossier in vóór 01 december 2022?
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Bijkomende premie toezichthoudende arts
V8.1 U organiseerde een jeugdontmoeting met een arts vanop de lijst toezichthoudende artsen RVSP?

Winactie beste jeugdinitiatief
Heeft uw club een jeugdinitiatief (2022) georganiseerd dat in aanmerking kan komen voor beste jeugdinitiatief van
het jaar?

Omschrijf dit jeugdinitiatief:

Datum:
Handtekening clubverantwoordelijke:
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