
 
Vlaamse Vereniging voor Golf vzw – Leuvensesteenweg 643,  1930 Zaventem – 
635-4293501-41 - tel. 02 752 83 30 – fax. 02 752 83 39 -  
email : info@golfvlaanderen.be – www.golfvlaanderen.be                             P.1 

             
  
 

REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2012 
 
 
ALGEMEEN 
 
 
‐ Wie kan een aanvraag indienen: 

elke club aangesloten bij de VVG 
 

 

‐ Traject: 
15/03:  laatste datum van instap in het jeugdsportfonds 2012.   
              De club stapt in via het indienen van een nulmeting, organisatie van 
  2 jeugdstages en organisatie van aparte jeugdwedstrijden. 
   Wanneer de club voldoet aan de vooropgestelde instapcriteria , 
  zal zij een startbudget van 500€ ontvangen. 

    15/09: De ingestapte clubs dienen het bewijsdossier met beleidsplan in. 

    16/09 – 15/10: De auditcommissie van de VVG zal de ingediende dossiers 
  evalueren en kent het label al dan niet toe op basis van de  
  vooropgestelde kwalitatieve eisen  

    15/11:   indienen onkostennota door de clubs die het label behaald hebben 

    16/12:   uitbetaling van de onkostennota als deze volledig is en voldoet aan 
  de vooropgestelde bestedingsmogelijkheden   

 

‐ Kwaliteitslabel “Birdie” en “Eagle” 

 

Birdie: is een kwaliteitslabel gekoppeld aan vooropgestelde 
normen mn “kindvriendelijke club”. 
Om dit label te behalen moet voldaan worden aan bepaalde 
voorwaarden (= kwalitatieve eisen) gestaafd door een 
recreatief jeugdbeleidsplan. 
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Eagle: is een kwaliteitslabel gekoppeld aan vooropgestelde 
normen mn “topjeugd club”. 
Om dit label te behalen moet voldaan worden aan bepaalde 
voorwaarden (= kwalitatieve eisen) gestaafd door een 
competitief jeugdbeleidsplan. 
 

 

 

‐ Instapcriteria:  

‐ Invullen van volledige nulmeting door clubs die voor het eerst instappen,  
deelnemen of 
Invullen van verkorte nulmeting door clubs die vorige jaren reeds hebben 
deelgenomen.  
Deze nulmeting heeft als doel om een duidelijk beeld van de club te krijgen 
mbt tot de jeugd. 
 

‐ Organisatie van 2 jeugdstages 
           NORM: - duur jeugdstage: min. 2 dagen 
      - stages staan onder toezicht van een pro met diploma 
        Trainer B 
      - programma (met inbegrip van datum, doelgroep, aantal 
        uren en inhoudelijke aspecten) per jeugdstage wordt 
        overgemaakt 
 

‐ Organisatie aparte jeugdwedstrijden 
          NORM: de club organiseert min. 4 aparte wedstrijden voor 
                     jeugdspelers. De club moet dit aantonen via hun  
     wedstrijdkalender.   
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KWALITATIEVE EISEN “BIRDIE” LABEL 
 
‐ Het recreatief jeugdbeleidsplan omvat verplichtend de hiernavolgende 

onderdelen: 
 - ORGANISATIE/JEUGDCOMMISSIE 
  - Organogram van de golfclub en de jeudwerking 
   NORM: - er is een actieve jeugdcommissie met 1 centraal 
                          aanspreekpunt nl. de jeugdverantwoordelijke 
     - Opname van de pro  
    -  Opname van jeugdlid 
     - Jeugdverantwoordelijke maakt deel uit van de 
        sportcommissie  

‐ Communicatiestrategie jeugdwerking en betrokkenheid ouders 
NORM: - min. Maandelijkse communicatie per doelgroep 
           -  jaarlijkse informatieavond of informatiedag 
 
 

‐ JEUGDLEDEN 
        - NORM: minstens 12% jeugdleden (= volgens home club in 
        centrale database) of min. 50 jeugdleden (=volgens home 
       club in centrale database)) 
 

‐ JEUGDBELEID - JEUGDLES 
       - Missie en Visie Jeugdwerking 
   NORM: aandacht voor ethisch en medisch verantwoord 
                  sporten, diversiteit, pedagogische principes 

 
‐ Recreatief Opleidingsprogramma jeugdspelers omvat oa 

‐ aandacht voor ethisch verantwoord sporten mn 
etiquette, fair play tijdens trainingen en wedstrijden bij 
spelers, ouders, trainers en begeleiders 

‐ recreatieve kindvriendelijke werking, kans tot ontplooiing 
van zowel getalenteerde als minder getalenteerde 
spelers, fun-factor 
 

‐ aandacht voor pedagogische principes tijdens de   
jeugdlessen aangepast aan de doelgroep rekening 
houdend met leeftijd en niveau 
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‐ aandachtspunten ivm meisjesbeleid  

‐ aangepast GVB examen voor de allerjongsten 

‐ individuele opvolging van VVG-geselecteerde spelers via 
persoonlijke fiches 

  NORM: de hierbovenvermelde punten  
 
 
-  Jaarplanning, actieplan Jeugdwerking 

NORM: De jaarplanning, actieplan geeft een overzicht van het aantal 
           trainingsdagen voor de diverse jeugdcategorieën alsook de 
           competitieplanning met inbegrip van de regionale    
   kidswedstrijden mn de VVG Kidswedstrijden en nationale 
   kids- en jeugdwedstrijden mn Kids Scapa Tour, Junior Tour 
 
     
- Lesgevers  
NORM: Pool van lesgevers wordt geleid door minstens één pro 
           met diploma Trainer B 
   Alle  lesgevers beschikken over diploma Initiator of 
   Aspirant Initiator    
 
 

‐ COMPETITIE REGIONAAL NIVEAU 

Stimulatie om golf als competitiesport te gaan beoefenen:  
deelname aan de regionale wedstrijden waaronder de VVG 
Kids Tour 
NORM: minstens 3 jeugdleden (= spelers met als home club) nemen 
deel aan elke kwalificatiewedstrijd van de VVG Kids Tour 2012.   
Dit met in een totaal een minimum van 12 deelnames over de 3 
kwalificatiewedstrijden 
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‐ FINANCIEEL & ACTIVITEITEN JEUGD – CLUB & LOKAAL NIVEAU 

‐ Promotiebeleid Jeugdwerking 
Op welke manier wordt er promotie gevoerd waardoor de jeugd op 
een sportieve en recreatieve wijze met de golfsport kennis kan 
maken en zich verder daarin kan bekwamen. 
 
Belangrijk aandachtspunt: 
afstemmen van het financieel beleid op de doelgroep “jeugd”: 
aangepast jeugdlidmaatschap (+ gratis ballen, jeugdlessen, 
greenfees) 

   
  NORM: - Deelname aan het VVG programma “Golf op School”  
      (organisatie van minstens 3 evenementen met de school) 
      
    De opleiding wordt verzorgd door een Initiator of   
            gediplomeerde pro 
 

‐ Aangepast jeugdlidmaatschap 

 
-  Organisatie van 2 jeugdstages (cfr. Instapvoorwaarden) 
           NORM: - duur jeugdstage: min. 2 dagen 
      - stages worden gegeven door een pro met diploma      
        Trainer B 
      - programma (met inbegrip van datum, doelgroep, 
        aantal uren en inhoudelijke aspecten) per  
        jeugdstage  
      - evalutierapport per stage 
 

‐ Organisatie aparte jeugdwedstrijden (cfr. Instapvoorwaarden) 
          NORM: de club organiseert min. 4 aparte wedstrijden voor 
                     jeugdspelers 

 

‐ NORM: Kidscorner of prikbord voor jeugdleden in de club met 
informatie over wedstrijden, trainingen, fairplayaffiches etc. 

 

‐ NORM: nieuwsbrief of jeugdrubriek op de website van de club met 
oa aandacht voor fairplayaffiches 
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KWALITATIEVE EISEN “EAGLE” LABEL 
 
‐ Het competitief jeugdbeleidsplan omvat verplichtend de hiernavolgende 

onderdelen:  
 - ORGANISATIE/JEUGDCOMMISSIE 
  - Organogram van de golfclub en de jeudwerking 
   NORM: - er is een actieve jeugdcommissie met 1 centraal 
                           aanspreekpunt nl. de jeugdverantwoordelijke 
     - Opname van de pro  
     - Opname van jeugdlid 
     - Jeugdverantwoordelijke maakt deel uit van de 
        sportcommissie  

‐ Communicatiestrategie jeugdwerking en betrokkenheid ouders 
NORM: - wekelijkse contacten tussen spelers & verantwoordelijke 
             of pro’s 
 

‐ JEUGDLEDEN 
        - NORM: minstens 12% jeugdleden (= volgens home club in 
      centrale database) of min. 50 jeugdleden (=volgens home 
     club in centrale database) 
 

‐ JEUGDBELEID - JEUGDLES 
       - Missie en Visie Jeugdwerking 
  NORM: aandacht voor ethisch en medisch verantwoord 
                  sporten, diversiteit, pedagogische principes 

‐ Competitief opleidingsprogramma omvat: 
  - Doelstellingen op lange en korte termijn 

‐ omkadering van de spelers op technisch – medisch/fysisch –   
mentaal niveau door gekwalificeerde begeleiders 

‐ individuele opvolging van VVG-geselecteerde spelers via 
persoonlijke fiches 
 
- aandacht voor Fairplay tijdens trainingen en wedstrijden bij 
spelers, ouders, trainers en begeleiders 

        NORM: hierboven vermelde aandachtspunten 
 
- Jaarplanning, actieplan Jeugdwerking 
NORM: De jaarplanning, actieplan geeft een overzicht van het aantal 
trainingsdagen voor de diverse jeugdcategorieën alsook de 
competitieplanning met inbegrip van de regionale en nationale  
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    jeugdwedstrijden (VVG Kids Tour, Kids Scapa Tour, wedstrijden 
Junior Tour en Federal Tour) 
 

‐ Lesgevers  
NORM:  
- Technische Omkadering: Pool van lesgevers wordt geleid 
  door minstens één pro met diploma Trainer B 
  De jeugdlessen en jeugdstages worden gegeven door een 
  pro met diploma Trainer B 

‐ De fysische,  medische en mentale omkadering gebeuren door 
gekwalificeerde begeleiders 
 

‐ COMPETITIE REGIONAAL / NATIONAAL NIVEAU 

‐ Deelname aan de regionale wedstrijden waaronder de VVG 
Kids Tour 
NORM: minstens 3 jeugdleden (= spelers met als home club) nemen 
deel aan elke kwalificatiewedstrijd van de VVG Kids Tour 2012.   
Dit met in totaal een minimum van 12 deelnames over de 3 
kwalificatiewedstrijden 

  

‐ Deelname aan Interclubs voor Jeugd 
NORM: 1 ploeg in Interclub Jeugd 

     -  Talentvolle jongeren laten deelnemen aan detectie- en     
 selectiemomenten van de VVG 
 NORM: deelname selectiemomenten VVG 

     -  Organisatie van 2 jeugdstages (cfr. Instapvoorwaarde) 
         NORM: - duur jeugdstage: min. 2 dagen 
      - stages worden gegeven door een pro met diploma      
        Trainer B 
      - programma (met inbegrip van datum, doelgroep,  
                aantal uren en inhoudelijke aspecten) per jeugdstage  
      - evalutierapport per stage 
 

       -  Organisatie aparte jeugdwedstrijden (cfr. Instapvoorwaarde) 
          NORM: de club organiseert min. 4 aparte wedstrijden voor 
   jeugdspelers 
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‐ Prestatieniveau 
NORM: Min. 11 jeugdspelers op de KBGF-Ranking (= Kids Ranking, 
Nationale Ranking per leeftijdscategorie, Internationale Ranking)  
waarvan min. 4 van deze 11 jeugdspelers voorkomen op de 
Nationale of Internationale Ranking. 
Van deze 11 jeugdspelers heeft iedereen aan min. 4 nationale 
wedstrijden deelgenomen.  
Deze spelers zijn lid (dwz hebben als home club) geworden ten 
laatste op 31/12 van het voorafgaande jaar. 

 

‐ NORM: Kidscorner of prikbord voor jeugdleden in de club met 
informatie over wedstrijden, trainingen, fairplayaffiches etc. 

 

‐ NORM: nieuwsbrief of jeugdrubriek op de website van de club met 
oa aandacht voor fairplayaffiches 
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WIJZE VAN MONITORING EN CONTROLE  

 
De ingediende dossiers worden geëvalueerd door de VVG aangestelde 
auditcommissie op basis van de instapcriteria, bewijsdossier + recreatief en/of 
competitief jeugdbeleidsplan aan de hand van de gestelde kwaliteitseisen. 
Om in aanmerking te komen voor de kwaliteitslabel “Birdie” en/ of “Eagle” plus 
de toegekende subsidie moet de club op alle punten opgenomen in het document 
van de Auditcommissie (cfr. Document in bijlage) “ja” beantwoorden. 
 
De auditcommissie kan de deelnemende clubs opvolgen via resultaten en 
bezoeken aan de clubs. 

Voor de controle kan de VVG ten alle tijde bijkomende gegevens opvragen. 
Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden opgegeven, kan het dossier als nietig 
beschouwd worden. 
 
 
TRAJECT JEUGDLABEL EAGLE/BIRDIE 
 

Timing 
2012 wat doet de club wat doet de VVG auditcommissie 
15 maart Bij instap: - controleert de gegevens met ledendatabase   

  
 - Invullen nulmeting       
(volledige of verkorte) en met gegevens van vorig jaar (vanaf  jaar 2)  

   - Weergave 2 jeugdstages - inzicht nieuwe leden, drop out, correctheid 
   - weergave aparte jeugd- - kijkt de instapcriteria na om eventueel over  
     wedstrijden   te gaan tot betaling van startbudget (=500€) 
april- midden 
sept opmaak beleidsplan(nen) clubs bezoeken om bij te staan bij opmaak   
    beleidsplan 
  opmaak bewijsdossier(s)  clubs bezoeken voor controle 

  
uitvoeren van de 
actieplannen    

      
Midden 
September  

bewijsdossier(s) indienen 
met beleidsplan   

     
Midden 
September - 
oktober   auditcommissie maakt rapport op 
    met al dan niet toekenning label + feed-back 

15 november club dient onkostennota in 
 
 

  
16 december   Uitbetaling onkostennota 

 
Samenstelling Auditcommissie: Sportcommissie + VVG personeel 
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DE WIJZE WAAROP DE FINANCIELE MIDDELEN ZULLEN WORDEN 
VERDEELD ONDER DE CLUBS IN HET KADER VAN DE 
KWALITEITSVERHOGING 
 
 
Een startbudget van 500€ zal worden toegekend aan de clubs die in het 
Jeugdsportfonds 2012 instappen (+ aanvraag birdie en/of eagle label) en voldoen 
aan de vooropgestelde instapcriteria.  
 
Onder alle laureaten wordt het overblijvende beschikbare budget van het 
jeugdsportfonds verdeeld.  
Elke laureaat van het “birdie” en/of  “eagle” label ontvangt een gelijkwaardig 
bedrag (ter waarde van het toegekende bedrag). 
Hiervoor moeten alle punten opgenomen in het document van de Auditcommissie 
(cfr. Document in bijlage) met “ja” beantwoord worden. 
 
 
Elke laureaat dient ten laatste op 15/11 een onkostennota op te maken aan de 
VVG met bewijsstukken (facturen BTW inclusief) in bijlage. 
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BESTEDINGSMOGELIJKHEDEN VAN DE FINANCIELE MIDDELEN DOOR DE 
CLUBS 
 
De club is verplicht de subsidie te besteden aan de uitbouw van de jeugdwerking. 
Volgende bestedingsmogelijkheden komen in aanmerking ter verantwoording van 
de onkosten: 
 
‐ INSTAPCRITERIA (startbudget 500€) 

SPORTIEF BELEID: 
•  Onkosten Jeugdstage: 

  - aankoop sportmateriaal voor de jeugd 
 - loonkosten pro (s) 
 - verblijfskosten deelnemers  
 - greenfee’s 

 
- BIRDIE LABEL 
 - PROMOTIEBELEID: 

• Golfinitiaties voor jeugd (Opendeurdag, Programma Golf op School): 
  - loonkosten pro 
 - aankoop sportmateriaal voor de jeugd 
 - Drukkosten folders en promotiemateriaal 

‐ SPORTIEF BELEID: 
• Onkosten Jeugdlessen: 

  - loonkosten pro (s) 
 - aankoop sportmateriaal voor de jeugd 
 - greenfee’s 

•  Onkosten Jeugdstage: 
  - aankoop sportmateriaal voor de jeugd 
 - loonkosten pro (s) 
 - verblijfskosten deelnemers  
 - greenfee’s 

• Inschrijvingsgelden (wedstrijdfee) spelers voor deelname aan regionale 
en nationale jeugdwedstrijden (VVG Kids Tour, Kids Scapa Tour, Junior 
Tour) 

 
• Vervoersonkosten voor deelname aan regionale en nationale 

jeugdwedstrijden 

• Inschrijvingsgelden voor bijscholing pro’s + deelnameattesten 
bijscholingen 
 

Minstens 4 van de 6 bestedingsmogelijkheden moeten terug te vinden zijn in de 
onkostennota waaronder verplicht bijscholing. 
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Min. 400€ van de subsidie is te besteden aan inschrijvingsgelden voor bijscholing 
pro’s (elke pro betrokken binnen het jeugdsportfonds moet min. 16u aan 
bijscholing gevolgd hebben) en max. 10% aan verblijfskosten. 

Wanneer een club NIET voldoet aan de minimumbesteding “Bijscholing” zal dit 
verhoudingsgewijs verrekend worden dwz 300€ = ¾ van de min. besteding = ¾ 
van de subsidie. 
 
Het niet besteedde bedrag zal vervolgens gelijk verdeeld worden onder de clubs 
die wel aan alle vooropgestelde bestedingsmogelijkheden voldoen. 
 
 
- EAGLE LABEL 
‐ SPORTIEF BELEID: 
 

• Onkosten Jeugdlessen: 
  - loonkosten trainers (technisch, fysisch, mentaal) 
 - aankoop sportmateriaal voor de jeugd 
 - greenfee’s 
 

• Onkosten Jeugdstage: 
  - aankoop sportmateriaal voor de jeugd 
 - loonkosten trainers (technisch, fysisch, mentaal) 
 - verblijfskosten deelnemers  
 - greenfee’s 

 
• Inschrijvingsgelden (wedstrijdfee) spelers voor deelname aan regionale 

en nationale jeugdwedstrijden (VVG Kids Tour, Kids Scapa Tour, Junior 
Tour, federal Tour) alsook internationale jeugdwedstrijden 

 
• Inschrijvingsgelden spelers voor deelname aan internationale 

wedstrijden (oa. Grand Prix’s, Internationale wedstrijden) 
 
• Vervoersonkosten voor deelname aan regionale en nationale 

jeugdwedstrijden 

• Inschrijvingsgelden voor bijscholing pro’s + deelnameattesten 
bijscholingen 
 

 
 

Minstens 4 van de 6 bestedingsmogelijkheden moeten terug te vinden zijn in de 
onkostennota waaronder verplicht bijscholing. 
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Min. 400€ van de subsidie is te besteden aan inschrijvingsgelden voor bijscholing 
pro’s (elke pro betrokken binnen het jeugdsportfonds moet min. 16u aan 
bijscholing gevolgd hebben) en max. 10% aan verblijfskosten. 

Wanneer een club NIET voldoet aan de minimumbesteding “Bijscholing” zal dit 
verhoudingsgewijs verrekend worden dwz 300€ = ¾ van de min. besteding = ¾ 
van de subsidie. 
 
Het niet besteedde bedrag zal vervolgens gelijk verdeeld worden onder de clubs 
die wel aan alle vooropgestelde bestedingsmogelijkheden voldoen. 


