1 PROJECT
Het Jeugdfonds Zwemsport is een project georganiseerd door de Vlaamse Zwemfederatie
in samenwerking met de de Vlaamse Overheid (Sport Vlaanderen) met als doelstelling om
de kwaliteit van de jeugdsport binnen onze clubs op een nog hoger niveau te brengen.

Jaarlijks kunnen clubs instappen in het project. Op basis van een aantal beoordelingscriteria
komen clubs in voor één of meerdere kwaliteitsdruppels (op basis van hun aanbod voor
jeugdsporters).

Er kan een druppel behaald worden voor de volgende onderdelen:
-

Leren zwemmen

-

Recreatie (artistiek zwemmen/waterpolo/zwemmen)

-

Competitie (artistiek zwemmen/waterpolo/zwemmen)

Contactpersoon Jeugdfonds Zwemsport:
Inge Leeten
+32 (0)477/13.40.86
inge.leeten@zwemfed.be
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2 DEELNAMEVOORWAARDEN JEUGDFONDS ZWEMFED
Een club moet aan een aantal basisvoorwaarden voldoen om deel te kunnen nemen:


De club is op 01/07/2020 reeds aangesloten bij de zwemfed



Alle leden van de club moeten geregistreerd zijn in Assist
(online ledenbestand/webapplicatie van de Vlaamse Zwemfederatie):
o Competitiesporters
o Recreatieve sporters
o Bestuursleden
o Lesgevers en trainers
o Officials



De club is in orde met alle financiële verplichtingen t.o.v. de zwemfed



De club beschikt over een jeugdwerking.
Wil je deelnemen aan verschillende druppels dan is het nodig dat je voor elke
druppel min. 15 jeugdleden hebt en min. 40 jeugdleden per discipline waar je wil aan
deelnemen. Leren zwemmen, zien we als een apart deel, hier is het dus ook
noodzakelijk om min. 40 jeugdleden te hebben.
(Dit is aantoonbaar via aangesloten jeugdleden van 0 t.e.m. 18 jaar in Assist)



Op het einde van het seizoen 2020-2021 beschikt de club per discipline (als men wil
deelnemen aan meerdere disciplines) min. over één persoon die permanent
sportspecifiek bijgeschoold is.



De club heeft voor 1/07/2021 een engagementsverklaring getekend dat ze wil
deelnemen aan het AQUALITY (zwemfed kwaliteitslabel) in de loop van de Olympiade
2021-2024



De club heeft een contactpersoon voor de jeugdwerking per discipline doorgegeven
aan de zwemfed.



De club heeft een API aangesteld in Assist
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Bijkomend zijn er voor de druppels nog de volgende instapvoorwaarden*
Indien de sporttechnisch verantwoordelijke in 2020-2021 een cursus gestart is maar deze
omwille van covid-19 nog niet heeft kunnen afleggen (bv. door uitstel
lessen/praktijk/examens) dan maken we hier dit seizoen een uitzondering voor. Dit moet
dan wel doorgegeven worden via mail bij het indienen van het dossier (naam
verantwoordelijke + cursus waarvoor hij/zij ingeschreven is).
Druppel leren zwemmen


De sporttechnisch verantwoordelijke van de zwemschool beschikt op het einde van
het seizoen 2020-2021 over een sporttechnisch diploma (min. initiator)

Druppel recreatie (artistiek zwemmen/waterpolo/zwemmen)


De sporttechnisch verantwoordelijke van de recreatieve afdeling beschikt op het
einde van het seizoen 2020-2021 over een sporttechnisch diploma (min. initiator)

Druppel competitie - zwemmen


De sporttechnisch verantwoordelijke van de competitie afdeling beschikt op het
einde van het seizoen 2020-2021 over een sporttechnisch diploma (min. instructeur
B).

Druppel competitie - artistiek zwemmen en waterpolo


De sporttechnisch verantwoordelijke van de competitie afdeling beschikt op het
einde van het seizoen 2020-2021 over een sporttechnisch diploma (min. initiator).

3 PROCEDURE
De druppels en de clubtoelage kan verkregen worden door volgende procedure te volgen:


De club registreert zich om deel te nemen aan het jeugdfonds via een formulier op
onze website.



De club vult het dossier via Assist in tegen de voorziene datum.



De club ontvangt de druppels en toelage volgens de verdeelsleutel wanneer zij aan
de opgelegde criteria (zie punt 2 en bijlage 1, 2, 3) voldoet.



De evaluatiefiche van het dossier zal bezorgd worden aan de clubs in de maand
september. Ze kunnen dan nog opmerkingen hierover doorgeven t.e.m. 21
september 2021.
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De bekendmaking van de toelage zal gebeuren in oktober 2021.



De verdeling van de toelage zal gebeuren ten laatste in december 2021

AANPASSINGEN JEUGDFONDS IFV CORONA
Ook de voorbije maanden heeft Covid-19 ook nog een serieuze impact gehad op de
clubwerking. Daarom hebben we, in samenspraak en met goedkeuring van Sport
Vlaanderen, een alternatieve berekeningswijze en een afwijking op de bestaande
reglementen goed voor de subsidiebedragen van het JF 2021 goedgekeurd.

Clubs die in het verleden deelgenomen hebben aan het JF krijgen een toelage uitbetaald die
gebaseerd is op hun score en werking van het voorgaande jaar (2020) en dit zonder dat ze
het volledige JF-dossier in assist moeten invullen. De enige bijkomende voorwaarde die we
stellen is dat deze clubs ons ten laatste op 01/07 dit formulier invullen en een actieplan
doorsturen voor hun jeugdwerking in het seizoen 2021-2022 (actieplan doorsturen ten
laatste in september 2021).
We zullen deze clubs in de maand augustus ook een overzicht bezorgen van hun
ledencijfers, zodat ze hier, indien nodig en gewenst, gericht op kunnen inspelen.

Clubs die in het verleden nog niet deelgenomen hebben aan het JF of clubs die er wel voor
kiezen om hun score op basis van het werkjaar 2021 te laten berekenen kunnen het dossier
invullen in assist.

4 DRUPPELS EN CRITERIA
4.1 DRUPPEL LEREN ZWEMMEN
Een club met een druppel leren zwemmen onderscheid zich door sterk in te zetten om
jeugdsporters op een kwalitatieve manier min. 3 van de 4 genormeerde zwemslagen aan te
leren.


65% scoren op de vastgelegde criteria van de druppel leren zwemmen (bijlage 2).

Dit label en het bijhorende logo mag gebruikt worden gedurende het seizoen 2021-2022
Vlaamse Zwemfederatie vzw
Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke - Tel: +32 (0)9 220 53 87
info@zwemfed.be - www.zwemfed.be

5

4.2 DRUPPEL RECREATIE
Een club met een druppel recreatie heeft voor jeugdsporters die de zwemsport op een
recreatieve manier willen beoefenen een kwaliteitsvol aanbod (zowel naar
trainingsmogelijkheid/trainingsomkadering).


65% scoren op de vastgelegde criteria van de druppel recreatie (bijlage 3).
Een druppel recreatie kan behaald worden voor de drie sporttakken (artistiek
zwemmen, waterpolo en zwemmen).

Dit label en het bijhorende logo mag gebruikt worden gedurende het seizoen 2021-2022.

4.3 DRUPPEL COMPETITIE
Een club met een druppel competitie heeft voor jeugdsporters die de zwemsport op een
competitieve manier willen beoefenen een kwaliteitsvol aanbod (zowel naar
trainingsmogelijkheid/trainingsomkadering) en heeft ook al bewezen in de afgelopen
seizoenen dat deze aanpak zorgt voor resultaten.


65% scoren op de vastgelegde criteria van de druppel competitie (bijlage 4).
Een druppel competitie kan behaald worden voor de drie sporttakken (artistiek
zwemmen, waterpolo en zwemmen).

Dit label en het bijhorende logo mag gebruikt worden gedurende het seizoen 2021-2022.

5 RAPPORTERING
Het werkingsjaar voor de rapportering van het jeugdfonds 2021 loopt van 1 sept. 2020
t.e.m. 31 aug. 2021*
Zoals aangegeven onder punt 3 – procedure krijgen clubs, die reeds in 2020 deelname aan
het JF, ook de kans om deel te nemen aan het JF 2021 op basis van hun rapportering over
het seizoen 2020 (JF 2021).
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De rapportering gebeurt op 2 manieren:


Criteria met rapportering door de Vlaamse Zwemfederatie (criteria met ‘zwemfed’
aangeduid in bijlage 1-8). Op 15 juli 2021 worden de gegevens uit Assist gehaald.
Indien deze datum geen werkdag is, dan worden deze vervangen door de
eerstvolgende werkdag volgend op deze datum.



Criteria met rapportering door het opladen van documenten in Assist (criteria met
‘club’ aangeduid in bijlage 1-8). Hierbij dient aan de hand van het vermelde
bewijsmateriaal in de criteria aangetoond te worden dat aan een bepaald criterium
voldaan werd.

Er wordt vastgehouden aan de deadline van 1 juli 2021. Na 1 juli 2021 is het niet meer
mogelijk om het dossier in te dienen.

De verstrekte informatie moet zo correct en volledig mogelijk ingevuld worden en mag
enkel betrekking hebben over de periode (1 september 2020 – 31 augustus 2021). De
zwemfed kan op ieder moment extra verantwoordingsstukken opvragen en leden
contacteren ter info.

Het verstrekken van onjuiste gegevens kan de uitsluiting van de club uit het jeugdfonds als
gevolg hebben. Alle bewijsstukken die worden opgeladen in Assist kunnen gebruikt worden
door de zwemfed als Good Practice documenten (inspiratie voor ander clubs).
Clubs zullen hier wel op voorhand van verwittigd worden.

6 EVALUATIE
De evaluatie van de dossiers zal gebeuren door de Vlaamse Zwemfederatie.

7 VERDEELSLEUTEL
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Zwemfed-clubs kunnen via het JF 2021 op de volgende manier aanspraak maken op een
subsidie.

De club ontvangt een druppel voor haar werking met de jeugdsporters en haar sportaanbod
voor jeugdsporters. (=jeugdfonds zwemfed). De min. score voor het behalen van een
druppel is 65%. Deze toelage wordt nog vermeerderd met de toelage berekend op basis van
het aantal punten.


De toelage wordt als volgt samengesteld:
o Een basistoelage per behaalde druppel:


Druppel: 150 euro

o Een variabele toelage voor de druppels berekend op basis van:


Het aantal behaalde punten door de club:
er zal gewerkt worden met een verdeelsleutel o.b.v. het aantal
behaalde punten in de club pro rata het totaal aantal punten behaald
door alle deelnemende clubs. We nemen hiervoor enkel de punten in
aanmerking die de clubs behalen boven de op voorhand vastgestelde
minimumscore van 65%.



Vooraleer de toelagen effectief worden toegekend, bestaat de mogelijk dat de
Vlaamse Zwemfederatie een audit in de club uitvoert.

8 FINANCIËLE BEWIJSSTUKKEN
De club dient het bestedingsformulier (zie online standaardformulier) en alle officiële
financiële bewijsstukken (factuur, kassaticket…) in, ter waarde van de financiële
tussenkomst.
Enkel de financiële bewijsstukken die voldoen aan onderstaande bestedingsmogelijkheden
zullen worden aanvaard:
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Betrekking hebben op activiteiten van het kalenderjaar 2021.
(Facturen van 2020 worden geweigerd!)



Betrekking hebben op de doelgroep 0 tot en met 18 jaar.

Bestedingsmogelijkheden:
Inschrijvingsgeld en verplaatsingsonkosten voor deelname aan een erkende trainersopleiding
van de Vlaamse Trainersschool (initiator - instructeur B - trainer B - trainer A zwemmen).
Inschrijvingsgeld en verplaatsingsonkosten voor deelname aan trainersbijscholingen/workshops.
Inschrijvingsgeld en verplaatsingsonkosten voor deelname aan reddersopleidingen- en
bijscholingen, door in Assist geregistreerde jeugdtrainers. Max. voor 3 redders per
kalenderjaar.
Aankoop jeugdsportmateriaal (zwembadmateriaal, medailles, gadgets...)
Aankoop van jeugdsportspecifiek didactisch materiaal (handboeken, DVD/CD, fiches en
tijdschriften, login webapplicaties, APP’s, onderwatercamera en ander beeld- en
filmmateriaal)
Huur sportinfrastructuur in het kader van jeugdsport (huur zwemwater voor promotionele
activiteiten, kosten voor het organiseren van tornooien en wedstrijden, opendeurdag,
zwemfeest, informatieavond ouders, promotionele nevenactiviteiten…)
Drukwerk, zoals een informatiefolder voor ouders/nieuwe leden, clubblad, affiche en flyer
Webhosting, voor opendeurdagen/Paco-zwemfeest, of andere activiteiten ter bevordering
van de sportparticipatie
Andere bestedingen die kaderen binnen de kwaliteitsverhoging van de jeugdwerking of
het verhogen van de sportparticipatie moeten op voorhand aangevraagd en goedgekeurd
worden door de zwemfed.

Voor alle rubrieken van het bestedingsformulier geldt dat er geen dubbele uitbetaling kan
gebeuren. Kosten die al gesubsidieerd werden door derden zoals gemeentelijke sportdienst,
impulssubsidies,… komen niet in aanmerking. Inbreuk hierop kan leiden tot schrapping van
je financiële tegemoetkoming. De federatie kan laattijdige of incorrect ingediende financiële
bewijsstukken weigeren.
Enkele belangrijke regels bij het indienen van de financiële stukken:


Het moeten kopieën zijn van de originele kastickets/facturen waarvan het origineel in
de boekhouding zit van de club of officiële 'duplicaten'.



Bestelbonnen of online bestelformulieren worden niet aanvaard.



Noteer bij de facturen de referentie naar de activiteit/het initiatief (datum omschrijving - kostprijs) binnen het bewijsdossier van het jeugdsportproject.
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Gebruik de juiste onlinedocumenten voor de verantwoording van de
'verplaatsingskosten'. Deze moeten ondertekend worden door de aanvrager, anders
worden ze niet aanvaard.



Indien je met een overzichtstabel met verplaatsingsonkosten (i.p.v. aparte
onkostennota’s) werkt, dan dient elke persoon op deze lijst af te tekenen. Deze lijst
moet verplicht volgende details bevatten: datum, vertrekplaats, aankomstplaats,
reden van verplaatsing, aantal km’s.



Staaf het inschrijvingsgeld van een erkende VTS-opleiding of bijscholingen met het
betalingsbewijs van de CLUB aan de cursist of aan de organiserende instantie

9 OPMERKINGEN


Met de term jeugdsporters wordt zowel verwezen naar jongens als naar meisjes en
tevens naar de jeugdsporters van de verschillende disciplines.



Met de term trainers wordt zowel verwezen naar de lesgevers die training geven aan
de competitie- of recreatieve jeugdsporters en tevens naar de lesgevers die zwemles
geven aan onze jongste jeugdsporters. Trainers kunnen permanent bijgeschoold zijn
voor 3u, 6u of 10u.



Fusieclubs kunnen deelnemen aan het jeugdfonds onder de koepel of als
moederclub. Om voor de moederclub een correcte weergave te maken van het
aantal aangesloten leden is het wel noodzakelijk dat er binnen de fusieclub groepen
aangemaakt worden in Assist. Vanuit Assist kan er dan een ledenlijst (leden
moederclub) getrokken worden en deze mag dan mee doorgestuurd worden bij het
indienen van het jeugdfonds. Zodra een moederclub zich inschrijft voor het
jeugdfonds zal de zwemfed contact met hen opnemen om te kijken of er hier
ondersteuning voor nodig is.



Documenten kunnen opgeladen worden in het Jeugdfonds (Word, Excel, PowerPoint,
pdf-, jpg- en png-formaat)



Bij vragen over het reglement of de rapportering van het Jeugdfonds kan je terecht
bij inge.leeten@zwemfed.be.



Indien omwille van COVID-19 bepaalde activiteiten aantoonbaar gepland door de
club, niet zijn kunnen doorgaan mag de club deze wel opgeven in het dossier.
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Indien omwille van COVID-19 een aantal wedstrijden/organisaties van zwemfed of
KBZB niet zijn kunnen doorgaan zal de zwemfed deze punten herverdelen over de
andere items binnen de druppel.

10 BELANGRIJKE DATA
Werkingsjaar jeugdfonds 2020 loopt van 1 september 2020 t.e.m. 31 augustus 2021/
19-20 september 2020

Swim Conference
Ter info: om in aanmerking te komen voor een druppel dient
minstens één persoon ,per sporttak waar de club aan wil
deelnemen, die voorkomt op de trainerslijst van de club
jaarlijks permanent gevormd te zijn.

Juni 2021

Swimconference: webinarweek 07/06 – 11/06:
Ter info: om in aanmerking te komen voor een druppel dient
minstens één persoon, per sporttak waar de club aan wil
deelnemen, die voorkomt op de trainerslijst van de club
jaarlijks permanent gevormd te zijn.

1 juli 2021

Deadline indienen dossier JF (labels)
Criteria druppels:
 Leren zwemmen - bijlage 1
 Wedstrijd zwemmen - bijlage 2
 Artistiek competititie zwemmen - bijlage 3
 Waterpolo competitie zwemmen - bijlage 4
 Sport zwemmen - bijlage 5
 Artistiek recreatief zwemmen - bijlage 6
 Waterpolo recreatief zwemmen - bijlage 7

15 juli 2021

Automatische rapportering criteria Assist door de Vlaamse
Zwemfederatie

6 - 10 september 2021

Doorsturen van evaluatieformulier jeugdfonds 2021 naar de
clubs

21 september 2021

Laatste kans van clubs om opmerkingen i.v.m. het
evaluatieformulier door te geven

oktober 2021

Bekendmaking van de uitgereikte druppels 2021 en
bijhorende toelage

30 november 2021

Indien van bestedingsformulier en financiële bewijsstukken
Vlaamse Zwemfederatie vzw
Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke - Tel: +32 (0)9 220 53 87
info@zwemfed.be - www.zwemfed.be

11

31 december 2021

Uitbetaling toelage

BIJLAGE 1: CRITERIATABEL - LEREN ZWEMMEN
Rapportering

Uitleg

Max. punten
Aanbod
32 punten

Onderdeel Nr

1.1

De club heeft een aanbod watergewenning met
doelstellingen

6

Club

1.2

De club heeft een aanbod leren zwemmen met
doelstellingen rond de basisvaardigheden

4

Club

1.3

De club heeft een aanbod leren zwemmen met
doelstellingen rond het aanleren van de
genormeerde zwemslagen (rugslag/schoolslag en
vrije slag)

6

Club

1.4

De club start met het aanleren van rugslag

2/4

Club

1.5

Op het einde van het traject leren zwemmen
beheersen ze minimum 3 genormeerde
zwemslagen(rugslag/vrije slag en schoolslag).

6

Club

1.6

De club hecht ook belang aan het onwikkelen van 6
breedmotorische vaardigheden. Bijvoorbeeld
door:
 Er is een opwarming op het droge voor
kinderen die het traject “leren zwemmen”
volgen
 De club biedt multimove of multiskillz aan
 De club schenkt aandacht tijdens de
zwemlessen aan de bouwstenen van de 4
zwemstijlen
 De club heeft een samenwerking voor
deze leeftijdsgroep (t.e.m. 7jaar) met een
sportclub uit de buurt

Club
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Neemt de club initiatieven om maatschappelijk
2
Club
kwetsbare jongeren te laten participeren aan het
clubaanbod.
Manier van verantwoorden:
 Aangeven via ja-neen vragen of dit aanbod aanwezig is in de club
 Doelstellingen/lessenaanbod/toelichting ed. opladen als bewijs
 2 ptn indien in de doelstellingen van de groepen zichtbaar is dat
benen in ruglig een doelstelling is van de eerste groep “leren
zwemmen”.
4 ptn indien de zwemmers als eerst de slag rugslag aangeleerd
krijgen.

Kwaliteitsvolle omkadering
40 punten

Sportparticipatie
20 punten

1.7

2.1

Ledenevolutie zwemmers 0-8 jaar

8

zwemfed

2.2

Groepsgrootte (aantal leden t.o.v. aantal
trainers).

12

Club

Manier van verantwoorden:
 Ledenevolutie: aantal leden zal berekend worden in Assist.
ledengroei + ledenbehoud = 8 ptn/dropout overmacht = 6
ptn/dropout zonder opgegeven reden = 0 ptn .
 Indien de club dropout (ledenaantal -5% of >) heeft zal ze daar in de
maand juli over verwittigd worden, ze kan dit dan nog toelichten.
 Vraag 2.2: document opladen met groepsindeling (per groep: de
naam van de zwemmers en de trainers/lesgevers). Indien clubs
werken met lessenreeksen geven ze 2 lessenreeksen door en zal het
gemiddelde genomen worden.
4 of < kinderen per trainer = 12 punten
5 - 8 kinderen per trainer = 8 punten
9 - 12 kinderen per trainer = 4 punten
 Enkel trainers die min. 75% van de lessen aanwezig zijn, mogen
opgegeven worden. (Occasionele lesgevers/trainers tellen niet mee
voor de criteria van het jeugdfonds).
3.1

3.2

Opgeven van de verantwoordelijke van de
zwemschool (sportspecifiek) bv.
jeugdverantwoordelijke:
 Gediplomeerd (4 ptn initiator / 5 ptn
voor instructeur B of >)
 Permanent gevormd
- als lesgever (3 ptn), als trainer (5 ptn)
Verhouding aantal gediplomeerden trainers t.o.v.
het aantal jeugdleden 0-8 jaar.
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4-5

zwemfed

3-5

zwemfed

15

zwemfed
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3.3

Verhouding aantal bijgeschoolden trainers t.o.v.
15
zwemfed
het aantal jeugdleden 0-8 jaar.
Manier van verantwoorden:
 De club geeft de naam op van de persoon die verantwoordelijk is voor
de zwemschool
 Voor het toekennen van de punten van vraag 3.2 en 3.3 zal er
gewerkt worden met percentielen. Gegevens worden gehaald uit
document van vraag 2.2 (aantal lesgevers).
>P75=15 ptn/P50-P75=12 ptn/P25-P50=6ptn/<P25=3ptn
 Enkel trainers die min. 75% van de lessen aanwezig zijn, mogen
opgegeven worden. (Occasionele lesgevers/trainers tellen niet mee
voor de criteria van het jeugdfonds).

Activiteiten
12 punten

Covid-19 heeft het jullie dit jaar niet makkelijk gemaakt om activiteiten te
organiseren. Jullie mogen éénmalig verwijzen naar activiteiten die jullie de
voorgaande jaren gedaan hebben of die gepland stonden op de kalender
maar niet zijn kunnen doorgaan. Vervanginitiatieven (bv. DigiCup of een
eigen wedstrijd) tellen uiteraard ook mee.
4.1 De club neemt deel aan een wedstrijd in het
2
zwemfed
seizoen 2020-2021 (met zwemmers van 6-7 jaar)
4.2

De club organiseert jaarlijks min. 1 wedstrijd
waar deze doelgroep (leren zwemmen) aan kan
deelnemen (digicup of een andere alternatieve
wedstrijdactiviteit telt ook mee).

2

Club

4.3

De club organiseert voor zwemmers die
“afstuderen” een diploma-uitreiking (zwemmers
krijgen op een specifiek moment in bijzijn van
hun ouders een diploma)

2

Club

4.4

De club organiseert activiteiten waar het accent
ligt op fun- en plezierbeleving voor deze
doelgroep. Bv. een spelles aan het begin van de
schoolvakanties, 10’ vrij spel op het einde van
een les…
(2 ptn per activiteit)

6

Club

Manier van verantwoorden:
 De club kan in het dossier via ja/neen vragen aangeven of ze voldoen
aan deze criteria. Indien het antwoord “ja” is, kan ze bewijzen
opladen (activiteitenkalender/documenten/foto’s/…)
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Communicatie
9 punten

5.1

Er is een duidelijke communicatie naar de ouders
over de doelstellingen van elke groep en de
manier van evalueren:
 Schriftelijk
 Combinatie van mondeling/schriftelijk

3

Club

5.2

Ouders worden min 1x/jaar persoonlijk op de
hoogte gebracht van de vorderingen van hun
kind.
 Geef aan/bewijs op welke manier jullie dit
doen

3

Club

5.3

De club heeft een gedragsreglement voor de
begeleiders van de groep Leren Zwemmen en
laat hen dat ondertekenen

3

Club

Ondersteunende hulpmiddelen
6 punten

Manier van verantwoorden:
 De club kan in het dossier via ja/neen vragen aangeven of ze voldoen
aan deze criteria. Indien het antwoord ‘ja’ is, kan ze bewijzen opladen
(activiteitenkalender/documenten/foto’s/…)
6.1

Maakt de club gebruik van ISB-brevetten en/of
een eigen brevettensysteem (inhoudelijk
vergelijkbaar)?

2

Club

6.2

Maakt de club gebruik van de door de zwemfed
ontwikkelde lesfiches (‘leren zwemmen’) en/of
zelf ontworpen lesfiches (inhoudelijk
vergelijkbaar)?

2

Club

6.3

Maakt de club gebruik van ondersteunend
materiaal* tijdens de lessen in de zwemschool?
Bv. vinnen in kleine maten/aantrekkelijk
materiaal voor watergewenning.

2

Club

Manier van verantwoorden:
 De club kan in het dossier via ja/neen vragen aangeven of ze voldoen
aan deze criteria.
 Indien het antwoord ‘ja’ is, kan ze bewijzen opladen (lesfiches/foto’s
van materiaal…)

BIJLAGE 2: CRITERIATABEL - COMPETITIE ZWEMMEN
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Rapportering

Uitleg

Max. punten
Aanbod
32 punten

Onderdeel Nr

1.1

Aantal trainingsuren van de 9-10 jarigen
2u = 1 ptn/ 3u = 2 ptn/4u30 = 3 ptn

3

Club

1.2

Aantal trainingsuren van de 11-12 jarigen
4u = 1 ptn/6u = 2 ptn/8u = 3 ptn

3

Club

1.3

Aantal trainingsuren 13-14 jarigen
7u = 1 ptn/9u = 2 ptn/12u = 3 ptn

3

Club

1.4

Aantal trainingsuren 15-18 jarigen
10u = 1 ptn/12u = 2 ptn/14u = 3 ptn

3

Club

1.5

Is er min. 2x/week een begeleide opwarming op
het droge?

2

Club

1.6

Is er min. 2x/week een begeleid
stretchingsmoment?

2

Club

1.7

Is er voor zwemmers < 15 jaar min. 1x/week een
training voorzien voor op het droge
(duur training min. 30 min)
(lichaamsscholing/coördinatie/stabilisatie/
houdingstraining)?

2

Club

1.8

Is er voor zwemmers > 15 jaar min. 2x/week een
trainingsmoment op het droge (krachttraining
en/of stabilistatie/houdingstraining)?

2

Club

1.9

Zijn er specifieke doelstellingen voor de
leeftijdsgroep 8-10 jarigen rond het verfijnen van
de zwemtechniek (incl. vlinderslag)?

2

Club

1.10 Is er een précompetitiewerking in de club?

2

Club

1.11 Is er een macroplanning* voor zwemmers van
met de leeftijd VJTC (M11-14j-J12-15j J)

3

Club

1.12 Is er een macroplanning* voor zwemmers van
15-18 jaar?

3

Club
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1.13 De club neemt initiatieven om maatschappelijk
kwetsbare jongeren te laten participeren aan het
clubaanbod


2

Club

Een macroplanning of jaarplanning is een document met een
overzicht van het trainingsproces op langere termijn(1/2 jaar – jaar).
waarbij het duidelijk is waar het hoofddoel ligt. Naast een overzicht
van het trainingsvolume/week, staan ook de geplande
intensiteitsprikkels in deze planning.

Sportparticipatie
12 punten

Manier van verantwoorden:
 Een document opladen met hierin de trainingsuren van de
verschillende groepen. (URL website als deze gegevens daar te
vinden zijn).
 Opladen van de macroplanning, doelstellingen.
2.1

Ledenevolutie 9-18 jarigen competitieleden
(zwemmen)

10

zwemfed

2.2

Opgeven aantal précompetitieleden seizoen
2020-2021 (zwemmers in deze groep zijn min. 8
jaar en max. 12 jaar. Voor het JF 2021 zijn dit de
geboortejaren 2013-2010)

2

Club

Manier van verantwoorden:
 Het aantal jeugdleden competitie zwemmen (juli 2021) wordt
vergeleken met het aantal jeugdleden competitie zwemmen vorig
seizoen (juli 2020). Deze aantallen worden berekend door de
zwemfed.
ledenstijging en/of ledenbehoud = 10 ptn /
dropout door overmacht = 8 ptn / dropout = 0 ptn
Ledengroei (+5%) // ledenbehoud (tussen 4,9% en -4,9%) // dropout
(-5%). Indien er sprake is van een dropout zal de club in de maand
juli hiervan verwittigd worden. Ze krijgt dan nog tijd om een
verantwoording door te sturen.
 Indien de club zwemmers heeft (geboortejaar 2013-2010) die nog
geen CV hebben maar behoren tot een précompetitiegroep kan ze
het aantal leden hier doorgeven.

Kwaliteitsvolle
omkadering
43 punten

3.1

Opgeven van de verantwoordelijke trainer van
de competitiegroep (in de meeste gevallen zal dit
de hoofdtrainer zijn)
 Gediplomeerd (2 ptn instructeur B / 4
ptn voor trainer B of/5 ptn voor Trainer
A)
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zwemfed

5

zwemfed
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3.2

Permanent gevormd
- als lesgever (2 ptn), als trainer (5 ptn)

Opgeven van de trainers die training geven aan
de competitiegroep en/of de précompetitie

Club

Verhouding aantal gediplomeerden trainers t.o.v. 15
het aantal jeugdleden (précompetitie +
competitie)

zwemfed

3.3

Verhouding aantal bijgeschoolden trainers t.o.v.
het aantal jeugdleden (précompetitie +
competitie)

15

zwemfed

3.4

Heeft de club een samenwerking met een
(sport)arts of kinesist bv. voor de ondersteuning
van de opmaak van de programma’s op het
droge of voor medische check-up of...

3

Club

Manier van verantwoorden:
 Club geeft de naam op van de trainers die verantwoordelijk is voor de
competitiegroep.
 Voor het toekennen van de punten van vraag 3.2 en 3.3 zal er
gewerkt worden met percentielen.
>P75=15 ptn/P50-P75=12 ptn/P25-P50=6ptn/<P25=3ptn
 Enkel trainers die min. 75% van de trainingen (waar zij
verantwoordelijk voor zijn) aanwezig zijn, mogen opgegeven worden.
(Occasionele lesgevers/trainers tellen niet mee voor de criteria van
het jeugdfonds). Een train(st)/er die aan meerdere groepen
regelmatig (min. 75% van de tijd) training geeft, kan hier dubbel
meetellen.
4.1

Activiteiten
12 punten

4.2

4.3

4.4.
4.5

Doet de club inspanningen om tijdens de COVID19 de jeugdsporters (competitie) actief aan te
zetten tot sporten
Neemt de club deel aan de digicup met
zwemmers 11 jaar en ouder (of organiseren ze
een eigen wedstrijd voor deze leeftijdsgroep)
Neemt de club deel aan de digicup met
zwemmers 10 jaar en jonger (of organiseren ze
een eigen wedstrijd voor deze leeftijdsgroep)
Heeft de club een officiële wedstrijd
georganiseerd in het seizoen 2020-2021

2

club

2

zwemfed

2

zwemfed

2

zwemfed

Neemt de club deel aan de voorrondes van de
zomerwedstrijd

2

zwemfed
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4.6

Neemt de club deel aan een open water
wedstrijd in 2021

2

zwemfed

2/4/6

zwemfed

2/4/6

zwemfed

6

zwemfed

Manier van verantwoorden:
 zwemfed zal de wedstrijddeelnames invullen.
5.1

Resultaten
18 punten

5.2

5.3

Resultaten zomerfinales:
 Er nemen zwemmer(s)/zwemster(s) deel
in de categorie 11-14 jaar
1/2/3 of >
Resultaten zomerfinales:
 Er nemen zwemmer(s)/zwemster(s) deel
in de categorie 15-18 jaar
1/2/3 of >
Jeugdselecties
De club heeft de afgelopen 3 seizoenen
zwemmers gehad in een zwemfed-jeugdselectie
(1 punt per selectie)

Communicatie
12 punten

Manier van verantwoorden:
 zwemfed zal de resultaten invullen.
 Voor vraag 5.3 kijken we naar de volgende seizoenen.
- seizoen 2018-2019
- seizoen 2019-2020
- seizoen 2020-2021
1 ptn per selectie, met een maximum van 6 ptn
6.1

Heeft de club een reglement/gedragscode voor
de jeugdcompetitiegroep? Laat de club zijn
leden dit onderteken?

3+2

Club

6.2

Heeft de club een reglement/gedragscode voor
de begeleiders van de jeugdleden? Laat de club
dit document ondertekenen door de
begeleiders?
Organiseert de club specifiek voor de doelgroep
jeugdcompetitie een infovergadering
(ouders/zwemmers)?

3+2

Club

2

Club

6.2

Vlaamse Zwemfederatie vzw
Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke - Tel: +32 (0)9 220 53 87
info@zwemfed.be - www.zwemfed.be

19

Daar competitiedeelname niet meer (zo) vrijblijvend is, adviseren we clubs
om voor deze jeugdsporters een reglement/gedragscode op te maken.
Het reglement/de gedragscode kan o.a. de volgende afspraken bevatten:
 Vermelden welke kledij de jeugdsporters dragen op de wedstrijden
 De verwachtingen van de club rond wedstrijddeelname (bv. verplicht
om aan x-aantal wedstrijden/jaar deel te nemen
 Verwachtingen rond de attitude van de competitieve jeugdsporters.

Ondersteunende hulpmiddelen
3 punten

Manier van verantwoorden:
 Opladen van de nodige documenten (uitnodiging infomoment +
reglement/gedragscode opladen).
7.1

Maakt de club gebruik van lactaattesten of een
andere test om de conditionele status van de
zwemmers te bekijken.

1

Club

7.2

Maakt de club gebruik van video-analyses voor
het verbeteren van de zwemtechniek? Dit kan
door zelf te filmen en/of door beroep te doen op
Swimanalytics

1

Club

7.3

Maakt de club gebruik van skill-up of een ander
programma voor de opmaak van de trainingen
op het droge.

1

Club

Manier van verantwoorden:
 De club kan in het dossier via ja/neen vragen aangeven of ze voldoen
aan deze criteria.
 Indien het antwoord ‘ja’ is, kan ze bewijzen opladen
(documenten/testresultaten/foto’s…)
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BIJLAGE 4: CRITERIATABEL - COMPETITIE ARTISTIEK ZWEMMEN
Rapportering

Uitleg

Max. punten

Aanbod
32 punten

Onderdeel Nr

1.1

Aantal trainingsuren in het water: preminiemen
(12 jaar en < zonder CV)
2u30 = 1 ptn/ 3u30u = 2 ptn/4u30 = 3 ptn

3

Club

1.2

Aantal trainingsuren in het water: miniemen
(12 jaar en < met CV )
4u30= 1ptn/5u30 = 2 ptn/6u30 = 3 ptn

3

Club

1.3

Aantal trainingsuren in het water: kadetten
(14-15 jaar))
6u30=1tpn/7u30=2ptn/8u30=3ptn

3

Club

1.4

Aantal trainingsuren in het water: junioren
(16-18 jaar)
6u30=1tpn/7u30=2ptn/8u30=3ptn

3

Club

1.5

Aantal trainingsuren in de zaal: preminiemen
(12 jaar en < zonder CV)
1u = 1 ptn/1u30 = 2 ptn

2

Club

1.6

Aantal trainingsuren in de zaal: miniemen
(12 jaar en > met CV)
1u30 = 1 ptn/2u = 2 ptn

2

Club

1.7

Aantal trainingsuren in de zaal: kadetten
(14-15 jaar)
2u = 1 ptn/2u30 = 2 ptn

2

Club

1.8

Aantal trainingsuren in de zaal: junioren
(16-18 jaar)
2u = 1 ptn/3u00 = 2 ptn

2

Club

1.9

Zijn er specifieke doelstellingen voor de
préminiemen (12 jaar en < zonder CV)

2

Club

1.10 Zijn er specifieke doelstellingen of een
macroplanning voor de miniemen (12 jaar en <
met CV)

2

Club
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1.11 Is er een macroplanning* voor de kadetten?

3

Club

1.12 Is er een macroplanning* voor de junioren?

3

Club

1.13 De club neemt initiatieven om maatschappelijk
kwetsbare jongeren te laten participeren aan het
clubaanbod

2

Club



Een macroplanning of jaarplanning is een document met een
overzicht van het trainingsproces op langere termijn(1/2 jaar – jaar).
waarbij het duidelijk is waar het hoofddoel ligt. Naast een overzicht
van het trainingsvolume/week, staan ook de geplande
intensiteitsprikkels in deze planning.

Manier van verantwoorden:
 Een document opladen met hierin de trainingsuren van de
verschillende groepen. (url website als deze gegevens daar te vinden
zijn).
 Een document opladen met hierin de macroplanning of de
doelstellingen van de verschillende groepen.
2.1

Kwaliteitsvo
lle
omkadering
46 punten

Sportparticipatie
12 punten

2.2

Ledenevolutie 9-18 jarigen competitieleden
(artistiek zwemmen)
Opgeven aantal précompetitieleden seizoen
2019-2020 (préminiemen, leden in deze groep
zijn tussen de 8-12 jaar of < en hebben geen CV)

10

zwemfed

2

Club

Manier van verantwoorden:
 Het aantal jeugdleden competitie artistiek zwemmen (juli 2020)
wordt vergeleken met het aantal jeugdleden competitie artistiek
zwemmen vorig seizoen (juli 2019). Deze aantallen worden berekend
door de zwemfed.
ledenstijging + ledenbehoud = 10 ptn / dropout door overmacht = 8
ptn /dropout = 0 ptn
Ledengroei (+5%) %+ ledenbehoud (tussen 4,9% en -4,9%) // dropout
(-5%) Indien de club dropout heeft zal ze hiervan verwittigd worden
en kan ze dit verder toelichten (document toevoegen).
 Indien de club jeugdleden heeft (geboortejaar 2012-2009) die nog
geen CV hebben maar behoren tot de préminiemen kan ze het aantal
leden hier doorgeven.
3.1

Opgeven van de verantwoordelijke trainer van
de competitiegroep (in de meeste gevallen zal dit
de hoofdtrainer zijn).
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3.2

3.3

3.4

Gediplomeerd (3 ptn voor initiator of
diploma L.O.)/5 ptn voor diploma >
initiator)
3u bijscholing (2 ptn), 6u bijscholing (5
ptn)

5

zwemfed

5

zwemfed

Opgeven van de trainers die training geven aan
de competitiegroep en/of de préminiemen

Club

Verhouding aantal gediplomeerden trainers
t.o.v. het aantal jeugdleden (groepen
préminiemen t.e.m. junioren)

15

zwemfed

Verhouding aantal bijgeschoolden trainers t.o.v.
het aantal jeugdleden (groepen préminiemen
t.e.m. junioren)
Heeft de club een samenwerking met een
(sport)arts of kinesist?
Indien het antwoord hierop ja is, mag je dit kort
toelichten.

15

zwemfed

3

Club

3.5

Neemt de club initiatieven om haar leden
3
Club
informatie te geven over gezonde voeding (bv.
een infosessie organiseren voor
atleten/samenwerking met
voedingsdeskundige...)
Manier van verantwoorden:
 Club geeft de naam op van de trainers die verantwoordelijk is voor de
competitiegroep.
 Voor het toekennen van de punten van vraag 3.2 en 3.3 zal er
gewerkt worden met percentielen.
>P75=15 ptn/P50-P75=12 ptn/P25-P50=6ptn/<P25=3ptn
 Enkel trainers die min. 75% van de trainingen (waar zij
verantwoordelijk voor zijn) aanwezig zijn, mogen opgegeven worden.
(Occasionele lesgevers/trainers tellen niet mee voor de criteria van
het jeugdfonds). Een train(st)/er die aan meerdere groepen
regelmatig (min. 75% van de tijd) training geeft, kan hier dubbel
meetellen.

Activiteite
n
8 punten

Voor de activiteiten tellen de digitale wedstrijden ook mee
4.1

Club neemt deel of organiseert een wedstrijd
voor preminiemen (bv. Anne Fontaine)

1

zwemfed

4.2

De club organiseert een Open-Brevetdag

1

zwemfed
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4.3

Deelname of organisatie van een wedstrijd met
miniemen

1

zwemfed

4.4

Deelname of organisatie van een wedstrijd met
kadetten

1

zwemfed

4.5

Deelname of organisatie van een wedstrijd
junioren

1

zwemfed

4.6

Doet de club inspanningen om tijdens de COVID- 3
zwemfed
19 de jeugdsporters (competitie) actief aan te
zetten tot sporten
Manier van verantwoorden:
 Omwille van de COVID-19 situatie zijn heel wat Belgische en Vlaamse
wedstrijden geannuleerd. Clubs geven de datum op van de wedstrijd
waar ze met een doelgroep aan deelgenomen hebben.
Voor de resultaten op wedstrijden zal er gekeken worden naar de uitslag van
de digitale wedstrijden.

Resultaten
19 punten

5.1

5.2

Resultaten
 Er nemen 4/6/8 atleten van de club deel
aan een wedstrijd miniemen
 Er nemen 4/6/8 atleten van de club deel
aan een wedstrijd kadetten
 Er nemen 4/6/8 atleten van de club deel
aan een wedstrijd kadetten
 Er zijn 2 miniemen die een score behalen
voor het zilveren diploma
 Er zijn 2 kadetten die een score behalen
voor het zilveren diploma
 Er zijn 2 junioren die een score behalen
voor het zilveren diploma
Jeugdselecties
De club heeft atleten gehad in een jeugdselectie
(de talentgroep, de miniemenselectie, het EJKselectieteam).

1/3

zwemfed

1/3

zwemfed

1/3

zwemfed

2

zwemfed

1

zwemfed

1

zwemfed

6

zwemfed

Manier van verantwoorden:
 zwemfed zal de resultaten invullen.
 Voor vraag 5.2 kijken we naar de volgende seizoenen.
- seizoen 2018-2019
- seizoen 2019-2020
- seizoen 2021-2022
1 ptn per selectie, met een maximum van 6 ptn
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6.1

Heeft de club een reglement/gedragscode voor
de jeugdcompetitiegroep? Laat de club zijn
leden dit onderteken?

5

Club

6.2

Heeft de club een reglement/gedragscode voor
de begeleiders van de jeugdleden? Laat de club
dit document ondertekenen door de
begeleiders?
Organiseert de club specifiek voor de doelgroep
jeugdcompetitie een infovergadering
(ouders/zwemmers)?

5

Club

2

Club

Communicatie
12 punten

6.2

Daar competitiedeelname niet meer (zo) vrijblijvend is, adviseren we clubs
om voor deze jeugdsporters een reglement/gedragscode op te maken.
Het reglement/de gedragscode kan o.a. de volgende afspraken bevatten:




vermelden welke kledij de jeugdsporters dragen op de wedstrijden
de verwachtingen van de club rond wedstrijddeelname (bv. verplicht
om aan x-aantal wedstrijden/jaar deel te nemen
verwachtingen rond de attitude van de competitieve jeugdsporters.

Ondersteunende hulpmiddelen
3 punten

Manier van verantwoorden:
Opladen van de nodige documenten (uitnodiging infomoment +
reglement/gedragscode opladen).
7.1

Maakt de club gebruik van didactisch materiaal
om de figuren aan te leren aan de atleten?

1

Club

7.2

Maakt de club gebruik van videobeelden voor
het verbeteren van de techniek?

1

Club

7.3

Maakt de club gebruik van Skill-Up of een ander
programma voor de opmaak van de trainingen
op het droge?

1

Club

Manier van verantwoorden:
 De club kan in het dossier via ja/neen vragen aangeven of ze voldoen
aan deze criteria.
 Indien het antwoord ‘ja’ is, kan ze bewijzen opladen
(documenten/testresultaten/foto’s…)
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BIJLAGE 5: CRITERIATABEL - COMPETITIE WATERPOLO
Onderdeel
Aanbod
33 punten

Nr

Uitleg

1.1

8-9-10 jarigen
Aantal trainingsuren WATERPOLO
1u = 1ptn / 1u30 = 2 ptn
8-9-10 jarigen
Aantal trainingsuren ZWEMMEN
1u = 1ptn
11-12 jarigen
Aantal trainingsuren WATERPOLO
2u = 1pnt / 3u = 2 ptn
11-12 jarigen
Aantal trainingsuren ZWEMMEN
2u = 1ptn
11-12 jarigen
Aantal trainingsuren DROOG
1u = 1ptn
13-14 jarigen
Aantal trainingsuren WATERPOLO
3u = 1 ptn / 4u = 2 ptn
13-14 jarigen
Aantal trainingsuren ZWEMMEN
2u = 1ptn
13-14 jarigen
Aantal trainingsuren DROOG
1u = 1ptn / 1,5u = 2ptn
Geeft de club op regelmatige basis
theoretische sessies aan de 13-14
jarigen? Leg uit hoe en wanneer.
Ja = 1ptn
15-16 jarigen
Aantal trainingsuren WATERPOLO
4u = 1ptn / 5u = 2ptn
15-16 jarigen
Aantal trainingsuren ZWEMMEN
1u = 1ptn / 2u= 2ptn
15-16 jarigen
Aantal trainingsuren DROOG
1u = 1ptn / 2u=2ptn
Geeft de club op regelmatige basis
theoretische sessies aan de 15-16
jarigen? Leg uit hoe en wanneer.
Ja = 1ptn

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

Max.
punten
2

Rapportering

1

Club

2

Club

1

Club

1

Club

2

Club

1

Club

2

Club

1

Club

2

Club

2

Club

2

Club

1

Club
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1.14 17-18 jarigen
2
Club
Aantal trainingsuren WATERPOLO
3u = 1ptn / 6u = 2ptn
1.15 17-18 jarigen
2
Club
Aantal trainingsuren ZWEMMEN
1u = 1ptn / 3u=2ptn
1.17 17-18 jarigen
2
Club
Aantal trainingsuren DROOG
1u = 1ptn / 3u=2ptn
1.18 Geeft de club op regelmatige basis
1
Club
theoretische sessies aan de 15-16
jarigen? Leg uit hoe en wanneer.
Ja = 1ptn
1.19 De jeugdopleiding heeft specifieke jaar
4
Club
leerdoelstellingen of macroplanning
per leeftijdscategorie
U9/U11/U13/U15/U17/U19. Voor
hoeveel leeftijdscategoriën is dit
opgesteld én gevolgd door de trainer?
2cat = 1ptn / 3cat = 2ptn / 6cat = 4ptn
1.20 De club neemt initiatieven om de
2
Club
maatschappelijk kwetsbare jongeren te
laten participeren aan het clubaanbod.
Manier van verantwoorden:
 1.1 tem 1.18 Een document opladen met hierin de trainingsuren van
de verschillende groepen, naam trainer/lesgever, type en locatie van
de training. (URL website als deze gegevens daar te vinden zijn).
 Ivm DROOGTRAINING. Een droogopwarming die structureel voor
aanvang van een zwem- of waterpolotraining wordt gegeven aan de
rand van het zwembad is aanvaard tem U13. Voor oudere groepen
verwachten we dat gebruik gemaakt wordt van een gymzaal waar
voldoende ruimte en focus kan gelegd worden op de uitvoering van
de oefeningen.
 Ivm ZWEMTRAINING. Een zwemgedeelte voorafgaand aan een
waterpolotraining is aanvaard tem U15. Voor oudere groepen
verwachten we dat specifieke zwemtrainingen worden
georganiseerd. Hier promoten we om mogelijkheden op te starten
met conditionele ochtend zwemtrainingen.
 Ivm THEORIE. Een tactische voor- of nabespreking voorafgaand aan
een training of wedstrijd is aanvaard. Toch promoten we
theoriemomenten die klassikaal worden georganiseerd waar
whiteboard/flipchart, beeld- en videomateriaal kan worden ingezet
als didactisch materiaal.
 1.19 Een macroplanning of jaarplanning is een document met een
overzicht van het trainingsproces per seizoen per leeftijdscategorie.
Waarbij duidelijk is waar de technische en tactische leerdoelen
liggen. Naast een overzicht van het trainingsvolume/week, staan
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ook de geplande intensiteitsprikkels in deze planning. Het gebruik
van het programma Supercoach-online volstaat niet om punten te
krijgen voor een macroplanning. Hiervoor worden punten
toegewezen §7.1. De tactische trainersbenadering (TTB) uit de
cursus Instructeur-waterpolo is wel een voorbeeld van een zeer
degelijke basis om de leerdoelstellingen te kennen, die dan
uitgewerkt worden naar een seizoensplanning.

Sportparticipatie 2.1
10 punten

Ledenevolutie voor waterpolo
5
zwemfed
competitieleden van 8 tem 12 jaar die
lid zijn van de club met een
competitievergunning bij de
Zwemfed.
2.2 Ledenevolutie voor waterpolo
5
zwemfed
competitieleden van 13 tem 18 jaar die
lid zijn van de club met een
competitievergunning bij de
Zwemfed.
Manier van verantwoorden:
 De evolutie van het aantal leden wordt gemeten tussen juli 2020 en
juli 2021 op basis van de registraties in Assist.
 Toegepaste formule:
 5 ptn: Ledengroei of ledenbehoud (+5%- -4,9%)
 4 ptn: Dropout door overmacht
 0 ptn: Dropout (-5%)
 Indien de club dropout heeft zal ze hiervan verwittigd worden en
krijgt ze de mogelijkheid om dit te motiveren.

Kwaliteitsvolle
omkadering
46 punten

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

De jeugdcoördinator competitie is
gekwalificeerd en beschikt over een
diploma:
3 ptn Initiator of diploma L.O.
5 ptn Instructeur B
De jeugdcoördinator competitie is
jaarlijks bijgeschoold:
 4u bijscholing (2 ptn)
 8u bijscholing (5 ptn)
Verhouding aantal gediplomeerden
trainers t.o.v. het aantal competitieve
jeugdleden op basis van percentielen
Verhouding aantal bijgeschoolden
trainers t.o.v. het aantal competitieve
jeugdleden op basis van percentielen
De club beschikt over een
keeperstrainer die instaat voor de
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zwemfed

15

zwemfed

15

zwemfed

3
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3.6

3.7

ontwikkelling van de jeugdkeepers van
de club
 1 ptn Trainer zonder
praktijkervaring als keeper
 3 ptn Trainer met praktijkervaring
als keeper
Heeft de club een samenwerking met
een gekwalificeerde professional (L.O.
of kiné) die betrokken wordt over de
kwaliteitsbewaking van de uitvoering
van de droogtrainingen?
De club zet ploegverantwoordelijken
in per leeftijdscategorie om de trainer
te ontzorgen van logistieke en
administratieve taken?

2

Club

1

Club

Manier van verantwoorden:
 3.1 /3.2 de jeugdcoördinator kan deze functie combineren met
andere sportieve rollen binnen de clubwerking. Hij/Zij staat in het
bijzonder in voor het coach-de-trainer (feedback, motivatie,
bijsturen) en het opstellen van het meerjarenopleidingsplan (zie
1.19).
 Voor het toekennen van de punten van vraag 3.3 en 3.4 zal er
gewerkt worden met percentielen.
>P75=15 ptn/P50-P75=12 ptn/P25-P50=6ptn/<P25=3ptnEnkel
trainers die min. 60% van de trainingen (waar zij
verantwoordelijk voor zijn) aanwezig zijn, mogen opgegeven
worden. (Occasionele lesgevers/trainers tellen niet mee voor de
criteria van het Jeugdfonds). Een train(st)/er die aan meerdere
groepen regelmatig (min. 60% van de tijd) training geeft, kan
hier dubbel meetellen.
 3.8 Wanneer de trainer en/of jeugdcoördinator professional is op
dit vlak en zijn/haar skills inzet voor de droogtrainingen van de
club, dan moet geen bijkomende persoon toegevoegd worden in
het organogram van de club.
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Activiteiten
14 punten

4.1

Deelname aan
U11 kampioenschappen

2

zwemfed

4.2

Deelname aan
U13 kampioenschappen

2

zwemfed

4.3

Deelname aan
U15 kampioenschappen

2

zwemfed

4.4

Deelname aan
U17 kampioenschappen

2

zwemfed

4.5

De club heeft jeugdcompetitieleden
die deelnemen aan de bijscholingen
van de
WaterpoloAcademy.Vlaanderen
Deelname van meisjes aan de
kampioenschappen U11, U13 of U15

1

zwemfed

3

zwemfed

4.6
4.7

Deelname van meisjes (16-18 jaar) bij
2
zwemfed
de competitie
dames kampioenschappen
Manier van verantwoorden:
 zwemfed zal de wedstrijddeelnames in rekening nemen op basis van
de inschrijvingen bij KBZB.
 4.6 + 4.7 hiermee willen wij clubs belonen voor hun inzet om
Dameswaterpolo te promoten en te organiseren binnen hun
competitieve clubwerking.
Resultaten
14 punten

5.1

Deelname aan Afdeling 1 van de KBZB
Jeugdkampioenschappen
 U11
 U13
 U15
 U17
2 ptn per reeks

8

zwemfed

5.2

Jeugdselecties
Afgelopen seizoenen heeft de club
atleten gehad in een jeugdselectie:
 U13 Vlaams gemengd
 U15 Vlaams jongens
 U17 Vlaams jongens
 U15-U17 Vlaams meisjes
 U19 KBZB nationaal ploegen
 Senioren heren/dames KBZB
nationale ploegen

6

zwemfed

1 ptn per selectie
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Manier van verantwoorden:
 5.1 op basis van inschrijving KBZB Kampioenschappen seizoen 20202021
 5.2 hier wordt rekening gehouden met selecties van afgelopen
seizoenen
- seizoen 2017-2018
- seizoen 2018-2019
- seizoen 2019-2020
Hier worden ook deelname aan Nationale senioren teams in
rekening genomen als waardering voor de doorstroming van
jeugdspelers naar de Senioren Black Waves en Red Sharks.
1 ptn per selectie, met een maximum van 6 ptn

Communicatie
12 punten

6.1

Heeft de club een
reglement/gedragscode voor de
jeugdcompetitiegroep? Laat de club
zijn leden dit onderteken?

5

Club

6.2

Heeft de club een
reglement/gedragscode voor de
begeleiders van de jeugdleden? Laat
de club dit document ondertekenen
door de begeleiders?
Organiseert de club specifiek voor de
doelgroep jeugdcompetitie een
infovergadering (ouders/zwemmers)?

5

Club

2

Club

6.2

Manier van verantwoorden:
6.1 Daar competitiedeelname niet meer (zo) vrijblijvend is, adviseren
we clubs om voor deze jeugdsporters een reglement/gedragscode op te
maken en o.a. de volgende afspraken bevatten:
 vermelden welke kledij de jeugdsporters dragen op de wedstrijden
en de trainingen.
 de verwachtingen van de club op vlak van aanwezigheden op
trainingen en wedstrijden.
 verwachtingen rond de attitude van de competitieve jeugdsporters
6.2 Ook voor begeleiders van jeugdleden is het belangrij kdat er een
gedragscode is.
6.3 Opladen van de nodige documenten (uitnodiging infomoment +
reglement/gedragscode opladen).
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Ondersteunende 7.1
hulpmiddelen
3 punten
7.2
7.3

Maakt de club gebruik van SuperCoach
online?

1

zwemfed

Maakt de club gebruik van Start-H²OPolo?
Maakt de club gebruik van Skill-Up of
een ander programma voor de opmaak
van de trainingen op het droge?

1

Club

1

Club

Manier van verantwoorden:
 7.1 zwemfed zal nagaan of de club stappen zet om SCO te gebruiken
in zijn clubwerking op basis van reporting van Coach-de-Coach met
activity logs. Deze reporting geeft de Zwemfed ook inzichten waar
clubs verder kunnen worden ondersteund bij het gebruik ervan.
 De club kan in het dossier via ja/neen vragen aangeven of ze voldoen
aan deze criteria.
 Indien het antwoord ‘ja’ is, kan ze bewijzen opladen
(documenten/testresultaten/foto’s…)
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BIJLAGE 6: CRITERIATABEL – SPORTZWEMMEN (recreatief)

Uitleg

Aanbod
26 punten

Max. punten

Onderdeel Nr

1.1

Aantal trainingsmomenten voor sportzwemmers. 6
1 moment = 2 ptn / 2 momenten = 4 ptn / 3
momenten 6 ptn

Club

1.2

Zijn er verschillende groepen sportzwemmers
(mogelijkheid voor doorstroming)?

4

Club

1.3

Zijn er technische doelstellingen voor de groep
sportzwemmers over het aanleren/verfijnen van
de vlinderslag (8-12 jaar)?

4

Club

1.4

Zijn er uitgewerkte trainingsschema’s voor deze
doelgroep?

10

Club

1.5

De club neemt initiatieven om maatschappelijk
kwetsbare jongeren te laten participeren aan het
clubaanbod

2

Club





2.1
2.2

Sportparticipatie
16 punten

Rapportering

*sportzwemmers: zwemmers die kiezen voor het recreatief zwemmen in clubverband.

Een jaarkalender bevat van elke week het aantal trainingsmomenten,
de eventuele vakantieperiodes en geplande activiteiten.
Trainingsschema’s van min. 1 maand toevoegen aan het dossier en dit
voor de verschillende groepen sportzwemmers.
Manier van verantwoorden:
Document opladen met aantal trainingsmomenten per week voor de
sportzwemmers (of de url van de website)
Documenten opladen (technische doelstellingen/trainingsschema’s).
Ledenevolutie sportzwemmers 13- 18 jaar
Ledenevolutie sportzwemmers 8-12 jaar.

8
8

zwemfed
zwemfed

Manier van verantwoorden:
 Ledenevolutie: aantal leden zal berekend worden in Assist (in de
groep 8-12 jaar tellen we de zwemmers die in de précompetitie
zitten hier ook bij mee, want ze hebben geen CV en we tellen hen
niet mee bij de sportparticipatie in het label competitie)
 Ledenstijging + ledenbehoud = 8 ptn
dropout door overmacht = 6 ptn / dropout = 0 ptn
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Ledengroei (+5%) // ledenbehoud (tussen 4,9% en -4,9%) // dropout
(-5%) Indien de club dropout heeft zal ze hiervan verwittigd worden
en krijgt ze de kans om dit te motiveren.
3.1

Opgeven van de trainers die training geven aan
de groep sportzwemmers

Club

5

zwemfed

3/5

zwemfed
Club

Verhouding aantal gediplomeerden trainers
15
zwemfed
t.o.v. het aantal jeugdleden sportzwemmers (918 jarigen, uitgezonderd de
précompetitiezwemmers, daar deze meetellen
bij de competitie)
3.3 Verhouding aantal bijgeschoolden
15
zwemfed
lesgevers/trainers t.o.v. het aantal jeugdleden
sportzwemmers sportzwemmers (8-18 jarigen,
uitgezonderd de précompetitiezwemmers, daar
deze meetellen bij de competitie)
Manier van verantwoorden:
 Club geeft de naam op van de trainers die verantwoordelijk is voor de
groep sportzwemmers (9-18 jaar)
 Voor het toekennen van de punten van vraag 3.2 en 3.3 zal er
gewerkt worden met percentielen.
>P75=15 ptn/P50-P75=12 ptn/P25-P50=6ptn/<P25=3ptn
 Enkel trainers die min. 75% van de trainingen (waar zij
verantwoordelijk voor zijn) aanwezig zijn, mogen opgegeven worden.
(Occasionele lesgevers/trainers tellen niet mee voor de criteria van
het jeugdfonds) Een train(st)/er die aan meerdere groepen
regelmatig (min. 75% van de tijd) training geeft, kan hier dubbel
meetellen.
Covid-19 heeft het jullie dit jaar niet makkelijk gemaakt om activiteiten te
organiseren. Jullie mogen éénmalig verwijzen naar activiteiten die gepland
stonden op de kalender maar niet zijn kunnen doorgaan. Vervanginitiatieven
(bv. DigiCup of een eigen wedstrijd) tellen uiteraard ook mee.
4.1 Deelname aan Paco-wedstrijden (8-12 jarigen)
6
Club

Acti
vitei
ten
24
pun
ten

Kwaliteitsvolle omkadering
40 punten

3.2

Opgeven van de verantwoordelijke trainer van
de groep sportzwemmers.
 Gediplomeerd (2 ptn initiator of diploma
L.O. / 4 ptn voor instructeur/5 ptn voor
Trainer B of >)
 Permanent gevormd
- 3u (3 ptn) of 10u (5 ptn)
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4.2

4.3

4.4

De club neemt deel aan een recreatieve
wedstrijd met +12 jarigen sportzwemmers (dat
kan een Paco-wedstrijd zijn, maar mag ook een
andere wedstrijd zijn)
De club organiseert jaarlijks min. 1 wedstrijd
waar de sportzwemmers kunnen aan
deelnemen.

6

Club

6

Club

De club organiseert jaarlijks min. 1x een nietsportgerelateerde activiteit voor deze doelgroep.

6

Club

Manier van verantwoorden:
 Deelname aan Paco-wedstrijden zal de zwemfed invullen. Indien de
club deelneemt aan een andere recreatieve wedstrijd met de
sportzwemmers geven ze dit zelf door in het dossier.
 De club kan in het dossier via ja/neen vragen aangeven of ze voldoen
aan deze criteria.
 Bewijzen opladen (wedstrijdprogramma/activiteitenkalender/uitleg
extra activiteiten).
 CORONA wanneer door veiligheidsmaatregelen de club bij overmacht
geen geplande activiteit kan organiseren wordt dit in rekening
genomen. De club organiseert ter vervangen van weggevallen
activiteit een CORONA proof activiteit voor zijn recreatieve werking
(outdoor
sport,
informele
niet-sportieve
online
ontmoetingsmomenten, challenges, home droogtrainingen,…) De
club geeft lijst van CORONA alternatieven per weggevallen geplande
activiteit.
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BIJLAGE 7: CRITERIATABEL - RECREATIEF ARTISTIEK ZWEMMEN
Rapportering

Uitleg

Max. punten
Aanbod
26 punten

Onderdeel Nr

1.1

Aantal trainingsmomenten voor de recreatieve
jeugdleden
1 moment in het water = 2 punten
2 momenten in het water of 1 moment in het
water en 1 moment uit het water = 4 punten
2 momenten in het water en 1 moment uit het
water = 6 punten

6

Club

1.2

Zijn er verschillende groepen recreatieve
jeugdleden (mogelijkheid voor doorstroming)?

4

Club

1.3

Zijn er doelstellingen voor de recreatieve
jeugdleden?

4

Club

1.4

Zijn er uitgewerkte trainingsschema’s voor deze
doelgroep?

10

Club

1.5

De club neemt initiatieven om maatschappelijk
kwetsbare jongeren te laten participeren aan
het clubaanbod

2

Club



Trainingsschema’s van min. 1 maand toevoegen aan het dossier en dit
voor de verschillende recrea-groepen.

Sportparticipatie
16 punten

Manier van verantwoorden:
 Document opladen met aantal trainingsmomenten per week voor
deze groep (of de url van de website)
 Documenten opladen (jaarkalender/technische
doelstellingen/trainingsschema’s).
2.1
2.2

Ledenevolutie artistiek zwemmen 13- 18 jaar
Ledenevolutie artistiek zwemmen 8-12 jaar.

8
8

zwemfed
zwemfed

Manier van verantwoorden:
 Ledenstijging + ledenbehoud = 8 ptn
dropout door overmacht = 6 ptn / dropout = 0 ptn
Ledengroei (+5%) // ledenbehoud (tussen 4,9% en -4,9%) // dropout
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(-5%) Indien de club dropout heeft zal ze hiervan verwittigd worden
en krijgt ze de kans om dit te motiveren.
3.1

Activiteiten
24 punten

Kwaliteitsvolle omkadering
40 punten

3.2

Opgeven van de verantwoordelijke trainer van
de groep recreatieve jeugdleden
 Gediplomeerd (4 ptn initiator of diploma
L.O. /5 ptn voor instructeur B of >)
 Permanent gevormd
- 3u (3 ptn), als 6u (5 ptn)

Club

5

zwemfed

3/5

zwemfed

Opgeven van de trainers die training geven aan
de recreatieve groepen.

Club

Verhouding aantal gediplomeerden trainers
15
zwemfed
t.o.v. het aantal jeugdleden recreatief (9-18
jarigen, uitgezonderd de préminiemen, daar deze
meetellen bij de competitie)
3.3 Verhouding aantal bijgeschoolden
15
zwemfed
lesgevers/trainers t.o.v. het aantal jeugdleden
recreatief (8-18 jarigen, uitgezonderd de
préminiemen, daar deze meetellen bij de
competitie)
Manier van verantwoorden:
 Club geeft de naam op van de trainers die verantwoordelijk is voor de
groep recreatie artistiek zwemmen (9-18 jaar)
 Voor het toekennen van de punten van vraag 3.2 en 3.3 zal er
gewerkt worden met percentielen.
>P75=15 ptn/P50-P75=12 ptn/P25-P50=6ptn/<P25=3ptn
 Enkel trainers die min. 75% van de trainingen (waar zij
verantwoordelijk voor zijn) aanwezig zijn, mogen opgegeven worden.
(Occasionele lesgevers/trainers tellen niet mee voor de criteria van
het jeugdfonds) Een train(st)/er die aan meerdere groepen
regelmatig (min. 75% van de tijd) training geeft, kan hier dubbel
meetellen.

4.1

De club organiseert een (open) brevettendag

6

Club

4.2

De club onderneemt acties om promotie te
maken voor deze doelgroep

6

Club
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4.3

4.4

De club organiseert jaarlijks een toonmoment
voor deze doelgroep (mag zeker een show zijn,
maar kan ook een toonmoment tijdens een
training zijn)
De club organiseert jaarlijks min. 1x een nietsportgerelateerde activiteit voor deze doelgroep.

6

Club

6

Club

Manier van verantwoorden:
 De club kan in het dossier via ja/neen vragen aangeven of ze voldoen
aan deze criteria.
 Bewijzen opladen (aankondiging
brevettendag/wedstrijdprogramma/activiteitenkalender/uitleg extra
activiteiten)
 CORONA wanneer door veiligheidsmaatregelen de club bij overmacht
geen geplande activiteit kan organiseren wordt dit in rekening
genomen. De club organiseert ter vervangen van weggevallen
activiteit een CORONA proof activiteit voor zijn recreatieve werking
(outdoor
sport,
informele
niet-sportieve
online
ontmoetingsmomenten, challenges, home droogtrainingen,…) De
club geeft lijst van CORONA alternatieven per weggevallen geplande
activiteit.
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BIJLAGE 8: CRITERIATABEL - RECREATIEF WATERPOLO
Onderdeel
Aanbod
24 punten

Nr

Uitleg

Max.
punten
1.1 De club toont aan dat zij naast
10
competitie-leden ook een recreatief
aanbod biedt voor kinderen die
onvoldoende vaardig zijn om deel te
kunnen nemen aan de fysiek veeleisende
kampioenschappen. Elk kind heeft recht
op deelname aan veilig sporten binnen
een gestructureerde clubwerking om
zich zowel fysiek als sociaal te
ontwikkelen waar deelname primeert
boven resultaten. Waterpolo = FUN.
1.2 Aantal trainingsmomenten voor de
6
recreatieve jeugdspelers per week.
 1 trainingsmoment = 2 pnt
 2 trainingsmomenten = 4 pnt
 3 trainingsmomenten = 6 pnt
1.3 De recreatieve leden volgen dezelfde
8
leerlijnen als de jongere competitie
leeftijdsdoelgroepen.

Rapportering
Club

Club

Club

Manier van verantwoorden:
 1.1 de club geeft toelichting hoe zij deze doelgroep wordt

opgenomen binnen hun clubwerking
Sportparticipatie 2.1 Ledenevolutie
voor
waterpolo
16 punten
recreatieve leden van 6 tem 8 jaar die lid
zijn van de club met een nietcompetitievergunning bij de Zwemfed.

4

zwemfed

2.2 Ledenevolutie
voor
waterpolo
recreatieve leden van 9 en 10 jaar die lid
zijn van de club met een nietcompetitievergunning bij de Zwemfed.

4

zwemfed

2.3 Ledenevolutie
voor
waterpolo
recreatieve leden van 11 tem 14 jaar die
lid zijn van de club met een nietcompetitievergunning bij de Zwemfed.

4

zwemfed

2.4 Ledenevolutie
voor
waterpolo
recreatieve leden van 15 tem 18 jaar die

4

zwemfed
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lid zijn van de club met een nietcompetitievergunning bij de Zwemfed.
Manier van verantwoorden:
 De evolutie van het aantal leden wordt gemeten tussen juli 2020 en
juli 2021 op basis van de registraties in Assist.
 Toegepaste formule:
 4 ptn: Ledengroei (+5%) + Ledenbehoud (tussen 4,9% en -4,9%)
 3 ptn: Dropout door overmacht
 0 ptn: Dropout (-5%)
Indien de club heeft wordt ze hiervan verwittigd en kan ze dit
toelichten.

Kwaliteitsvolle
omkadering
40 punten

3.1 De
jeugdcoördinator
recreatief
5
zwemfed
waterpolo is gekwalificeerd en beschikt
over een diploma:
5ptn Initiator of diploma L.O.
3.3 De jeugdcoördinator competitie is
5
zwemfed
jaarlijks bijgeschoold:
 3u bijscholing (2 ptn)
 5u bijscholing (5 ptn)
3.5 Verhouding aantal gediplomeerden
15
zwemfed
trainers t.o.v. het aantal recreatieve
jeugdleden
3.6 Verhouding aantal bijgeschoolden
15
zwemfed
trainers t.o.v. het aantal recreatieve
jeugdleden
Manier van verantwoorden:
 3.1/3.2 de jeugdcoördinator kan deze functie combineren met
andere sportieve rollen binnen de clubwerking. Hij/Zij staat in het
bijzonder in voor het coach-de-trainer (feedback, motivatie,
bijsturen) en het opstellen van het meerjarenopleidingsplan (zie
1.19).
 Voor het toekennen van de punten van vraag 3.2 en 3.3 zal er
gewerkt
worden
met
percentielen.
>P75=15 ptn/P50-P75=12 ptn/P25-P50=6ptn/<P25=3ptn
Enkel trainers die min. 60% van de trainingen (waar zij
verantwoordelijk voor zijn) aanwezig zijn, mogen opgegeven
worden. (Occasionele lesgevers/trainers tellen niet mee voor de
criteria van het Jeugdfonds). Een train(st)/er die aan meerdere
groepen regelmatig (min. 60% van de tijd) training geeft, kan hier
dubbel meetellen.
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Activiteiten
25 punten

4.1 De club neemt deel aan een recreatieve
PACO-waterpolofeestjes (6-8 jaar)
1speler = 1pnt / >2spelers = 2pnt /
eigen team = 3pnt
4.2 De club neemt deel aan de recreatieve
U11 KIDS-tornooien (9-10 jaar)
1speler = 1pnt / ≤3speler = 2pnt / eigen
team = 3pnt
4.3 De club neemt deel aan de recreatieve
U15 SCHOLIER-tornooien (11-14jaar)
≤3speler = 1pnt / >4spelers = 2pnt /
eigen team = 3pnt
4.4 De club neemt deel aan de recreatieve
U23 JEUGD-tornooien (15-18jaar)
≤3speler = 1pnt / >4spelers = 2pnt /
eigen team = 3pnt
4.5 De club organiseert jaarlijks een tornooi
voor waterpolo recreantendoelgroep
(PACO, KIDS, SCHOLIER, JEUGD)
1tornooi=1pnt / 2tornooien=2pnt /
3tornooien=3pnt / 4tornooien=6pnt
4.6 De club organiseert jaarlijks een
BEACHWATERPOLO indoor of outdoor
tornooi voor breedtesport doelgroepen
(LAGERE SCHOOL, MIDDELBAAR
ONDERWIJS, SCOUTS, OUDERS,
VRIENDENKIDS, SCHOLIER, JEUGD)
1tornooi=4pnt / 2tornooien=7pnt

3

Club

3

Club

3

Club

3

Club

6

Club

7

Club

Manier van verantwoorden:
 4.1 tem 4.4 De club geeft deelnemerslijst mee per tornooi
 4.5 + 4.6 Opladen tornooiprogramma
 CORONA wanneer door veiligheidsmaatregelen de club bij
overmacht geen geplande activiteit kan organiseren wordt dit in
rekening genomen. De club organiseert ter vervangen van
weggevallen activiteit een CORONA proof activiteit voor zijn
recreatieve werking (outdoor sport, informele niet-sportieve online
ontmoetingsmomenten, challenges, home droogtrainingen,…) De
club geeft lijst van CORONA alternatieven per weggevallen geplande
activiteit.
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