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Instapvoorwaarden



Jeugdwerking

Zwemmen

Leren 
zwemmen

Waterpolo Artistiek 
zwemmen

Min. 40 
jeugdleden



Jeugdwerking

Artistiek 
zwemmen

Min. 40 
jeugdleden

Druppel 
Competitie

Druppel 
Recreatief

Per 
druppel 
min. 15 

jeugdleden



✓Min. 1 persoon, per discipline, is permanent 
bijgeschoold

✓Club heeft een club-API (geef lid deze functie)

Druppel Min. aantal uren bijscholing

Leren zwemmen 3 uur

Competitie zwemmen 10 uur

Competitie Artistiek zwemmen 
Competitie waterpolo

6 uur

Sportzwemmen
Waterpolo recreatief
Artistiek zwemmen recreatief

3 uur



✓Vereist sporttechnisch diploma voor 
verantwoordelijke

Druppel Initiator Instructeur B

Leren zwemmen X

Competitie zwemmen X

Competitie Artistiek zwemmen 
Competitie waterpolo

X

Sportzwemmen
Waterpolo recreatief
Artistiek zwemmen recreatief

X



Intekenen voor Aquality-traject



Clubaanbod ingevuld?



Druppel Leren 
Zwemmen









Aanbod



Sportparticipatie



Kwaliteitsvolle omkadering



Activiteiten



Communicatie



Hulpmiddelen



Wat nodig voor druppel leren 
zwemmen (1)

AANBOD:

• Doelstellingen van jullie traject leren zwemmen

• Antwoord van trainers op:
- opwarming op het droge
- multiskillz
- samenwerking andere sportclub

SPORTPARTICIPATIE -> SJABLOON

• Ledenlijst van sporters

• Namen van trainers die lesgeven aan deze sporters (op voorhand juiste 
functie geven!) 



Wat nodig voor druppel leren 
zwemmen (2)

KWALITEITSVOLLE OMKADERING
• Namen van trainers die lesgeven aan deze sporters 

(attesten bijscholingen doorsturen!)

ACTIVITEITEN
• Kalender met activiteiten van de club

COMMUNICATIE
• Voorbeeld communicatie voor ouders leren zwemmen: instroom en 

doorstroom

• Gedragsreglement voor begeleiders

HULPMIDDELEN



Wat nodig voor de druppels 
competitie

AANBOD:
- Sjabloon invullen (best door verantwoordelijke coach)
- Doelstellingen voor précompetitie
- Initiatieven maatschappelijke kwetsbare jongeren (elke druppel)
- Macro’s / jaarplanning
SPORTPARTICIPATIE
- Zwemfed 
KWALITEITSVOLLE OMKADERING
- Opgeven verantwoordelijke trainers / sportarts /kinesist 
(artistiek zwemmen: gezonder voeding/waterpolo ook specifieke zaken: 
keeperstrainer/ploegverantwoordelijke…)



Wat nodig voor de druppels 
competitie

ACTIVITEITEN

- Deelname (soort) wedstrijden: zwemfed en/of club

RESULTATEN

- Zwemfed 

COMMUNICATIE

- reglement/gedragscode voor sporters/begeleiders

- Infovergadering

HULPMIDDELEN



Wat nodig voor de druppels recreatief 

AANBOD:

- Aantal trainingsmomenten

- Doelstellingen

- Trainingsschema’s

- Initiatieven maatschappelijke kwetsbare jongeren (elke druppel)

SPORTPARTICIPATIE

- Zwemfed 

KWALITEITSVOLLE OMKADERING

- Opgeven verantwoordelijke trainers



Wat nodig voor de druppels recreatie

ACTIVITEITEN

- Deelname (soort) wedstrijden: zwemfed

- Aangeboden activiteiten



Waarom deelnemen aan jeugdfonds?



Subsidie

Subsidie voor clubs:
• Aanbod G-sporters
• Score op labels: vast bedrag + variabel bedrag
• Werkingssubsidies:

(2022: zwemfed vorming op maat - API bijscholing gevolgd  - wedstrijdact. 
georganiseerd 2021-2022)

• In 2021: 97.779 euro verdeeld over 67 clubs



Datums te onthouden

• 23 t.e.m. 25 mei: Swim Conference webinarweek
- aanbod voor trainers (alle sporttakken en niveaus), bestuurders

• 16/05 – 20/05: week van Ethiek

• n.t.b: in juni: zwemfedbijscholing voor API’s (webinar)

• 01/07: deadline indienen JF



Vragen?



Bedankt voor jullie aanwezigheid en 
contacteer onze zeker bij vragen


