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REGLEMENT

ALGEMEEN

WIE KAN EEN AANVRAAG INDIENEN

Elke effectieve club, aangesloten bij de VVG.

CONCEPT JEUGDSPORTFONDS 2013

Het Jeugdsportfonds is een VVG-project in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en Bloso met
als doelstelling de kwaliteit van de jeugdwerking binnen de clubs te verhogen en verder professioneel
uit te bouwen. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie van de
jeugd.
In dit project worden de clubs o.a. gestimuleerd tot het organiseren van of deelnemen aan acties
waarmee ze punten kunnen verdienen die kunnen omgezet worden in subsidies.
Geïnteresseerde clubs vullen het aanvraagformulier Jeugdsportfonds 2013 in dat bestaat uit 2 luiken
m.n. het luik Jeugdleden en het luik Jeugdopleiding. De beoordeling van de kwaliteit gebeurt op basis
van toekenning van punten per kwaliteitscriteria in beide luiken.
Op deze wijze krijgen alle clubs de kans beloond te worden voor hun geleverde inspanningen inzake hun
jeugdwerking.
Via de nodige bewijsstukken zal de Auditcommissie de subsidietoekenning per club bepalen.

KWALITEITSLABELS “BIRDIE” EN “EAGLE”
Naast de subsidiëring op basis van de puntentoekenning kan een club, indien voldaan wordt aan de
vooropgestelde normen zoals vermeld in het aanvraagformulier, ook een “kwaliteitslabel” ontvangen
van de Vlaamse Vereniging voor Golf. Er zijn twee labels: ‘Birdie’ en ‘Eagle’
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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

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.
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WIJZE VAN MONITORING EN CONTROLE

TIMING 2013
JANUARI

Info-vergadering Clubs “VVG Jeugd Golf” 2013

TIMING

WAT DOET DE CLUB

WAT DOET DE VVG AUDITCOMMISSIE

Kwaliteitsvolle invulling
Jeugdwerking

Werkbezoeken clubs controle, begeleiding jeugdwerking

FEBRUARI –

MIDDEN
SEPTEMBER

MIDDEN
SEPTEMBER

Indienen aanvraagformulier +
vereiste bijlagen via bewijsdossier
Controle aanvraagformulieren + bewijsstukken

MIDDEN
SEPTEMBER –
MIDDEN
OKTOBER

15 NOVEMBER
16 DECEMBER

Toekenning subsidiebedrag per club
Beoordeling en toekenning kwaliteitslabels
Indienen onkostennota en
financiële bewijsstukken van het
jaar 2013
Controle financiële bewijsstukken
en
Uitbetaling onkostennota

Samenstelling Auditcommissie= Sportcommissie + VVG personeel
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WIJZE WAAROP DE FINANCIELE MIDDELEN ZULLEN WORDEN VERDEELD
ONDER DE CLUBS
Het beschikbare budget van het jeugdsportfonds (subsidie Bloso + bijdrage van de VVGOverheadskosten) wordt verdeeld onder alle clubs die punten verzameld hebben én hun
aanvraagformulier met bijlagen/bewijsstukken correct hebben ingediend.
Op basis van het ingediende aanvraagformulier én de bijlagen verkrijgt de club een aantal gerealiseerde
punten.
De berekening van het subsidiebedrag per club gebeurt als volgt:
1)

het totale beschikbare budget te delen door de som van alle punten gerealiseerd door alle
deelnemende clubs.

2) Stap 1 geeft ons de ‘waarde’ van 1 punt
3) Voor elke club wordt haar gerealiseerd aantal punten vermenigvuldigd met deze waarde om
haar deel van het jeugdsportfonds 2013 te bepalen.
Deze berekening kan pas uitgevoerd worden als het ontvangen subsidiebedrag van BLOSO bekend is én
na evaluatie door de Auditcommissie (ten laatste 15/10) waar de gerealiseerde punten bepaald worden
per club.

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:
- PROMOTIEBELEID:
•

Golfinitiaties voor jeugd (Opendeurdag, Programma Golf op School, Organisatie
Gemeente(sportdienst)/provincie):
- loonkosten gekwalificeerde pro’s
- aankoop sportmateriaal voor de jeugd
- kosten voor opmaak promotiefolders en promotiemateriaal (drukkosten,
copieerkosten)
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- SPORTIEF BELEID:
• Onkosten Jeugdlessen:
- loonkosten gekwalificeerde pro (s)
- aankoop sportmateriaal voor de jeugd
- greenfee’s
•

Onkosten Jeugdstage:
- aankoop sportmateriaal voor de jeugd
- loonkosten gekwalificeerde pro (s)
- verplaatsingskosten deelnemers en gekwalificeerde begeleiders
- verblijfskosten deelnemers en gekwalificeerde begeleiders
- huur sportaccomodatie ( 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

Belangrijk:
- Max. 50% van de subsidies is te besteden aan loonkosten, voor verblijfskosten is dit max. 10%.
De club dient de verantwoordstukken van de gemaakte kosten over te maken aan de VVG (15/11).
De kosten die worden opgegeven moeten gestaafd worden d.m.v. bewijsstukken (copie factuur,
onkostennota’s). Het vaststellen van inbreuken, kan het terugvorderen van de gedeeltelijke of volledige
subsidiëringsbedrag als gevolg hebben.
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