
Het jeugdsportfonds 2021
en de impact van corona

Dinsdag 6 april 2021



•Opgelet: deze presentatie wordt opgenomen.

• Microfoon gemute

•Vragen?

Stel ze op het einde of zet ze in de chat  



•Aquality en jeugdfonds

• Jeugdfondsdossier 2021 in assist

• Instapvoorwaarden

•Dossier druppels

•Werkingssubsidies + aanbod G-sport (aquality)

• Goed nieuws

• Data om te onthouden



Aquality en jeugdfonds?

• Jeugdsportfonds is een onderdeel van Aquality

(engagement) deelname aan Aquality is noodzakelijk!

• Inschrijven is nog mogelijk via deze link

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WTenEAWyYk68ClbI5tuobgAqfW7_f_lDpXYt-hBsybVUNVcxOVdHUTRQMDZQTjZWTUQyVlNENURISy4u


Jeugdfonds – start

• Staat jullie sportaanbod juist?

• Algemene gegeven van de vereniging -> lidmaatschap bij Vlaamse 

Zwemfederatie vzw -> sportaanbod

- zwemmen (nodig als je wil deelnemen aan druppels zwemmen)

- zwemmen – Artistiek zwemmen

- zwemmen - Waterpolo



Jeugdfonds - instapvoorwaarden

• de club beschikt over een jeugdwerking

• min 15 jeugleden voor elke druppel waar je wil aan deelnemen + min. 

40 jeugdleden per discipline waar je wil aan deelnemen.  Leren 

zwemmen ook 40 (0-7 jaar).

• 1 trainer/lesgever permanent bijgeschoold (min. 3 uur)

• engagement instap Aquality



Jeugdfonds - instapvoorwaarden

Volgende instapvoorwaarden voor de druppels

• Sporttechnisch verantwoordelijke leren zwemmen/artistiek 

zwemmen/waterpolo  + recreatie : initiator

• Sporttechnisch verantwoordelijke wedstrijdzwemmen: instructeur B.

Als omwille van covid-19 dit niet het geval is (lessen, stage en/of examen is niet 

doorgegaan), kunnen we hier dit seizoen een uitzondering op toestaan.  Dit dan 

wel melden via mail bij indienen dossier + aangeven waar lesgever/trainer zich 

momenteel situeert.



Jeugdfonds - instapvoorwaarden

Opgeven van (werkingssubsidies)

• Administratief verantwoordelijke dossier

• Jeugdverantwoordelijke (automatisch)

per sporttak 

• API (automatisch)

(juiste functie in detailfiches!)



Jeugdfonds – druppels en covid 19

• Indien omwille van covid-19 bepaalde activiteiten ,door de club 

aantoonbaar gepland, niet zijn kunnen doorgaan mag de club deze 

wel opgeven in het dossier

• Indien omwille van covid-19 een aantal wedstrijden/organisaties 

van zwemfed of KBZB niet zijn kunnen doorgaan zal zwemfed deze 

punten herverdelen over de andere items binnen de druppel.

• alternatieve activiteiten tellen ook mee!



Jeugdfonds – druppels en covid 19

• Vorig seizoen: uitzondering gemaakt voor bijscholing

Nu voldoende aanbod, dus nu geen uitzonderingen hierop

• 3u / 10u voor zwemmen

• 3u / 6u voor waterpolo/artistiek zwemmen



Jeugdfonds -kwaliteitsvolle omkadering

• Verantwoordelijke altijd zelf 

aanduiden

• Indien aanbod juist staat

-> alle trainers van deze sporttak 

verschijnen: schrappen of toevoegen

-> diploma’s voegen wij toe

geef ons aan als ze er niet correct in 

staan.



leren zwemmen

Participatie

• 0-7 jaar (zwemfed): min 40 jeugdleden in deze categorie!

Groepsgrootte

• sjabloon opladen – www.zwemfed.be/jeugdfonds

(na paasvakantie)

Lessenreeksen: 2x invullen

Correcte cijfers: ook leden die ouder zijn dan 8 jaar (aantallen)

http://www.zwemfed.be/jeugdfonds


leren zwemmen

Activiteiten

• Digicup of eigen clubwedstrijd telt mee



Jeugdfonds – wedstrijd 
(zwemmen/artistiek/waterpolo)

Aanbod:

• Sjabloon (na paasvakantie)

Sportparticipatie

• Zwemfed

Activiteiten

• Sporters aanzetten tot sporten tijdens lockdown zwembaden 

• digitale wedstrijden /inschrijvingen voor wedstrijden



Jeugdfonds – recreatief 
(zwemmen/artistiek/waterpolo)

Sportparticipatie

• Indien aanbod van meer sporttakken -> werken met groepen

• 8 – 18 jarigen met geen CV inclusief precompetitie

Activiteiten

• Indien een geplande activiteit niet kan doorgaan 

-> alternatieve activiteit telt mee



Jeugdfonds – werken met groepen
Demofilmpje assist

• via deze link kan je het webinar-filmpje vinden om het sportaanbod 

in Assist te beheren:

https://www.youtube.com/watch?v=XDFDJ-URSOo

https://www.youtube.com/watch?v=XDFDJ-URSOo


Jeugdfonds – waterpolo
Extra webinar specifiek over inhoud (wijzigingen t.o.v. Vorige seizoen)



(werkings)subsidies

• Ondersteuning van Vlaamse 

overheid + inbreng zwemfed



Werkingssubsidies: 3 opties (max. 2 tellen mee)



Aanbod G-sport – automatisch toegevoegd



Goed nieuws: 
verwacht extra steun voor jeugdsportclubs

Op voorstel van de minister van Sport Ben Weyts:

• Nieuw steunpakket van 7,4 miljoen euro voor jeugdsportclubs

• Definitieve beslissing wordt verwacht in mei.

• Focus ligt op clubs die een kwaliteitslabel behaald hebben in het JF 

2020



Data om te onthouden

• 8 april: workshop een beleidsplan voor je sportclub i.s.m. dynamo

• 12 april: workshop een communicatieplan voor je sportclub i.s.m 

dynamo

• Swimconference webinar week: trainers/bestuurders

• 7 – 11/06/2021

• 1 juli 2021: deadline indienen JF



Data om te onthouden



Data om te onthouden

Bedankt voor jullie aanwezigheid!


