
INHOUD BEWIJSDOSSIER JEUGDSPORTFONDS 2015 Pagina 1 

 

 

 

 

 

 

 

INHOUD  

 

BEWIJSDOSSIER  

 

JEUGDSPORTFONDS 

2015



INHOUD BEWIJSDOSSIER JEUGDSPORTFONDS 2015 Pagina 2 

 

Luik I: jeugdleden 
 

1. Jeugdleden 

1.1 . Aantal jeugdleden 

 

2. Competitie 

2.1. Organiseren van aparte jeugdwedstrijden (= wedstijdkalender) 

2.2. Organiseren van wedstrijdontmoetingen voor de jeugd met andere  

clubs 

2.3. Deelname jeugdleden aan de VVG-KIDS-Trofee (data + oplijsting 

spelers die hebben deelgenomen) 

2.4. De begeleiding naar de VVG-KIDS-Trofee is geïntegreerd in 

jeugdlessen (data) 

2.5. De begeleiding naar de VVG-KIDS-Trofee is geïntegreerd in 

jeugdstage (data) 

2.6.   Deelname jeugdleden aan de KIDS-SCAPA-Tour (data + oplijsting 

spelers die hebben deelgenomen) 

2.7. Deelname jeugdleden aan de VVG-JUNIOR-Trofee (data + oplijsting 

spelers die hebben deelgenomen) 

2.8. Deelname jeugdleden aan de Junior Tour (data + oplijsting spelers 

die hebben deelgenomen) 

2.9. Deelname jeugdleden aan de Federal Tour (data + oplijsting spelers 

die hebben deelgenomen) 

2.10 Ploeg in de Nationale Interclubs voor jeugd (aantal ploegen) 

2.11 Jeugdspelers op KGBF-ranking (ranking + deelnames) 

 

      3.  Promotiebeleid 

3.1.   Aangepaste jeugdlidmaatschappen 

3.2.   Mogelijkheid tot aansluiting jeugdlid zonder aansluiting van de  

           ouders 

3.3.   Gratis jeugdlessen 

3.4.   Organisatie i.s.m. scholen (VVG-programma “Golf op School”) 

(overzicht data van elke organisatie + bewijsstukken) 

3.5.   Organisatie evenementen met de gemeente 

(sportdienst/provincie) (overzicht data van elke evenement + 

bewijsstukken) 

3.6.   Initiatieven voor niet-jeugdleden (starterspakket, opendeurdag,  

           golfkamp) (overzicht data van elk initiatief + bewijsstukken) 

3.7.   Initiatieven om aansluiting maatschappelijk achtergestelde  

jongeren te verhogen (overzicht data van elk initiatief + 

bewijsstukken) 
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Luik II: jeugdopleidingen 
 

4. Structuur 

4.1. Organogram jeugdwerking 

4.2. Jeugdcommissie met 1 centraal aanspreekpunt, nl.de 

jeugdverantwoordelijke 

4.3. Opname Pro in de jeugdcommissie 

4.4. Opname jeugdlid in de jeugdcommissie 

4.5. Jeugdverantwoordelijke zetelt inde sportcommissie 

 

5. Communicatie 

5.1. Organiseren van een jaarlijkse infosessie voor ouders en spelers 

(data + copie info) 

5.2. Communicatie met jeugdleden/ouders op regelmatige tijdstippen 

via een vast communicatiekanaal 

5.3. Nieuwsbrief of jeugdrubriek op de website van de club 

5.4. Kidscorner of prikbord op de club met info voor de jeugd 

5.5. Kledij voor de jeugd met logo van de club 

 

6. Opleidingsprogramma 

6.1. Missie en Visie jeugdwerking 

6.2. Recreatief opleidingsprogramma 

6.3. Competitief opleidingsprogramma met inbegrip van doelstellingen 

op korte en lange termijn 

6.4. Kindvriendelijke werking met kans tot ontplooiing van minder 

getalenteerde spelers 

6.5. Aandacht voor pedagogische principes tijdens jeugdlessen (o.a. 

groepsindelingen rekening houdend met leeftijd en niveau) 

6.6. Aandacht meisjesbeleid (specifieke aandachtspunten, aparte 

groepstrainingen) 

6.7. Aandacht GVB-examen voor allerjongsten 

6.8. Medisch en Ethisch verantwoord sporten: 

Thema fairplay: 

- Aandacht Fairplay (VVG Affichecampagne) 

- Uitreiking van jaarlijkse Fair Play Prijs 

Thema Rechten van het Kind 

- Ondertekening Panathlonverklaring 

- Gedragscode jeugdspelers 

- Gedragscode ouders 

- Gedragscode trainers 

 



INHOUD BEWIJSDOSSIER JEUGDSPORTFONDS 2015 Pagina 4 

 

Thema Fysieke en Psychische Integriteit 

- Aandacht blessurepreventie 

- Aandacht gezonde voeding 

- Aandacht doping 

- Aanwezigheid vertrouwenspersoon: aanspreekpunt indien er 

problemen zijn met de toepassing van de gedragscode of 

andere ethische aspecten 

6.9. Aandacht diversiteit (gelijke kansen jongens-meisjes, spelers et 

fysische of mentale handicaps) 

6.10. Individuele opvolging van VVG-geselecteerde spelers via 

persoonlijke fiches 

6.11. Werken volgens jaarplanning 

6.12. Werken met lesplanningen 

6.13. Afname van “Skills & Drills” testen 

 

7. Jeugdstages 

7.1. Aanbieden van jeugdstages van min. 2 dagen (min. 6u/dag en min. 

aantal deelnemers 10) o.l.v. pro diploma trainer B 

7.2. Gebruik van programma per stage 

7.3. Opmaak van evaluatierapport per stage 

 

8. Trainers 

8.1. Technische omkadering tijdens jeugdlessen en –stages gebeurt 

door gediplomeerde technische trainers (pro’s) 

8.2. Medische en/of Fysische omkadering gebeurt door gediplomeerde 

experten 

8.3. Mentale omkadering gebeurt door gediplomeerde experten 

8.4. Technische Trainers (pro’s) nemen deel aan VTS-cursussen of 

bijscholingen 

8.5. Begeleiding VVG-KIDS-wedstrijden door Technische Trainers 

(Trainer A, Trainer B of Trainee) 

8.6. Begeleiding VVG-KIDS-wedstrijden door Initiator 

8.7. Jeugdmonitor (VVG aspirant initiator) 

8.8. Initiator 

 
 


