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ARTIKEL 1 D OEL ST EL L I NG
In samenwerking met Sport Vlaanderen subsidieert Karate Vlaanderen vanaf 2021 jaarlijks de aangesloten
clubs die acties ondernemen om de kwaliteit van de jeugdwerking te verbeteren en om zo via kwaliteit de
jeugdparticipatie te verhogen.
Het doel is om de clubs te ondersteunen om een goed gestructureerde en kwaliteitsvolle jeugdwerking op
poten te zetten, te optimaliseren en/of te bestendigen.
KV wil op deze manier drop-out minimaliseren, de instroom van jeugdleden verhogen om zo de toekomst te
garanderen. Daarnaast vindt kv het belangrijk om een kindvriendelijke en veilige omgeving te scheppen.
Zoals in de algemene werking willen we inzetten op de vijf bouwstenen: kwaliteit, verbinding, communicatie,
identiteit en ontwikkeling.

ARTIKEL 2 K OM T UW C L UB I N AANMER K ING ?
Elke club kan aanspraak maken op subsidies uit het jeugdsportfonds als ze voldoet aan volgende
basisvoorwaarden:
1.

De club is aangesloten bij Karate Vlaanderen (clubbijdrage betaal voor het lopende jaar);

2.

Alle leden zijn aangesloten bij Karate Vlaanderen;

3.

De club voldoet aan de administratieve en financiële verplichtingen zoals vermeld in het intern
reglement van Karate Vlaanderen

4.

o

3 bestuurdersfuncties door 2 verschillend personen;

o

Bestuurders hebben een geldig KV-vergunning;

De club heeft minimum 10 actieve jeugdleden tot en met 18 jaar of verlengde minderjarigheid;
(subsidies a.d.h.v. aantal jeugdleden)

5.

De club is aanwezig op de jaarlijkse algemene vergadering van Karate Vlaanderen;

6.

De club heeft het integriteits-charter getekend van Karate Vlaanderen en heeft hier door kennis
gemaakt met de gedragscode en karatecode van kv.

7.

o

Link naar het integriteits-charter van kv

o

Link naar gedragscode

o

Link naar karatecode

De hoofdtrainer voldoet aan de verplichtingen zoals beschreven in het intern reglement. En heeft
minimum het lesgevers diploma initiator;

8.

De club controleert jaarlijks alle gegevens in het online ledenbestand en past deze aan waar nodig;

9.

De club heeft een aanspreekpersoon voor jeugd (jeugdverantwoordelijke) aangeduid in het
onlineledenbestand.

10. De jeugdverantwoordelijke dient 4-jaarlijks het uittreksel van het strafregister, model II, toonbaar te
maken aan de verantwoordelijke ethiek van de federatie
o

Mail naar api@karatevlaanderen.be

o

Meer info

o

Info uittreksel van het strafregister
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ARTIKEL 3 C R I T ER I A V OOR SUB SI DIËR ING
Alle criteria hebben betrekking op het verhogen van de kwaliteit van de jeugdsportwerking. Alle niet-jeugd
gerelateerde zaken worden niet aanvaard. De criteria werden bepaald in overeenstemming met de
gegevens uit het beleidsplan 2021-2024.

VERBINDING
1.

De club engageert zich om zijn jeugdaantal met 10% te laten stijgen op basis van de
nulmeting op 31.12.2020.
Per 10 leden = 1 punt

Aantal leden tot en met 18 jaar 31/12/20XX

(Max. 15 punten)

De club neemt minstens twee initiatieven voor jeugd om buiten de
clubtraining om het karate te promoten (deze initiatieven zijn niet limitatief:

2 punten vanaf 2

initiatielessen op sportkampen, scholen, vriendjesdagen, opendeurdagen,
familiedag…)

initiatieven

De club neemt maatregelen om de financiële drempel voor jeugd te
verlagen (uit-pas, vrijetijdspas, tarieven lager voor gezinnen, initiatieven
voor mensen bij OCMW, initiatieven om kledij gratis te gebruiken, lokale

2 punten per
initiatief

initiatieven, …
2.

De club engageert zich om club overschrijdend deel te nemen en/of ondersteuning te
bieden voor jeugdevenementen

De club stelt minimum één scheidsrechter ter beschikking voor
jeugdcompetitie (van laagdrempelige interclubs tot officiële wedstrijden,

2 punten/activiteit

vermeld op de kv kalender)
De club stelt minimum een timekeeper ter beschikking voor
jeugdcompetitie (van laagdrempelige interclubs tot officiële wedstrijden,
vermeld op de KV kalender)

2 punten/activiteit

De jeugd neemt aan minimum 2 karate-activiteiten deel georganiseerd

3 punten vanaf 2

buiten de clubs vermeld op de kv-kalender (interclubs, tornooien,
provinciale trainingen, karate dag, …) met minimum 5 jeugdleden

activiteiten met min
5 jeugdleden

De club organiseert of werkt mee met lokale initiatieven rond initiaties en
laagdrempelig sporten voor alle doelgroepen (samenwerking MOEV, lokale

2 punten/activiteit

sportdagen met initiaties, week van de sportclub, buurtwerk, …)
3.

De club engageert zich om de jeugd op een kindvriendelijke en veilige manier te begeleiden

De club organiseert minstens een actie in kader van ethisch sporten
(pesten, fair-play, omgaan met winst en verlies…)

2 punten
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De club behaalt het integriteitslabel
Niveau 1
•
•

Het clubbestuur heeft een API benoemd
De trainer en de API volgen de opleiding ‘sport met grenzen’

•
•

Het bestuur/trainersteam voert een zelfscan uit over het clubbeleid
De club heeft kennis van handelingsprotocol van de kv en denk na

5 punten

over zijn handelingsprotocol link naar handelingsprotocol KV
Niveau 2
•
•

Het bestuur/trainersteam voert een risicoanalyse uit
Minimum 1 persoon, de API volgt de bijscholing club-API

•
•

De club-API wordt geprofileerd in de club
De club beschikt over een profiel van het noodteam

•

De club toont aan dat hij nadenkt over een beleid betreft het
aanwerven van vrijwilligers

•

De club beschikt over een info- en/of welkombrochure en/of
webpagina waarin het ethische aspect opgenomen is

10 punten

Niveau 3
•
De club beschikt over een clubvisie over ethisch beleid
•

Werkt indien nodig met andere club-api’s, de provincie-api en/of de
federatie-api (zie terugkomdagen)

•
•

De api volgt georganiseerde momenten van de federatie
De club heeft een beleid over, van, voor het aanwerven van

•

vrijwilligers
De club heeft gedragscodes en zijn bekend voor het doelpubliek

•

De club heeft richtlijnen over, van, voor het uittreksel strafregister
model 596.2

•

De club organiseert actief informatiemomenten voor trainers,
bestuurders…

•

De club heeft een handelingsprotocol opgenomen in zijn ethisch
beleid

15 punten

COMMUNICATIE
4.

De club spant zich in om hun jeugdleden te informeren

De club beschikt over een website met volgende zaken
•
•

Visie rond jeugdwerking
Activiteitenkalender jongeren

•
•

Algemene informatie over de club gericht op de jeugdleden
Trainingsinformatie jeugdlessen+ jeugdtrainers

•
•

Informatie rond API
Promoten van nieuwsbrief KV

•

Logo KV vermeld op clubwebsite

5 punten
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ONTWIKKELING
5.

De club engageert zich om kwalitatieve jeugdtrainers op te leiden voor zijn jeugdgroepen

Aantal actieve jeugdtrainers met een VTS-diploma. Deze worden vermeld
op de clubwebsite (welke groep, welke dag, ...)
Aspirant-initiator /Start 2 Coach

1 punt

Initiator

2 punten

Instructeur B

3 punten

Trainer B+A

4 punten

Elke jeugdtrainer volgt jaarlijks minimum twee bijscholingen waarvan een
algemene en een specifiek gericht op jeugd. Volgende bijscholingen
komen in aanmerking – niet limitatieve lijst bij erkende organisaties
(Dynamoproject, VSF, Sport Vlaanderen, KV, VTS, ICES, scheidsrechtercursus,
get fit to karate, dag van de trainer, …als op KV-kalender staat.
Aantal actieve jeugdtrainers met een diploma master in de Lichamelijke
Opvoeding/bewegingswetenschappen (Deze worden vermeld op de
clubwebsite (welke groep, welke dag, ...)
Aantal actieve jeugdtrainers met een diploma bachelor in de lichamelijke
Opvoeding/bewegingswetenschappen (Deze worden vermeld op de
clubwebsite (welke groep, welke dag, ...)
Aantal nieuw opgeleide trainers, nieuwverworven VTS-diploma (initiator,
instructeur B en trainer B).

2
punten/jeugdtrainer
die 2 bijscholingen
volgt
4
punten/jeugdtrainer
3
punten/jeugdtrainer
6 punten/ nieuw
VTS-diploma

ARTIKEL 4 B EST ED I NG SM OG EL I J K H EDEN
De club kan de toegekende subsidies besteden voor de kwaliteitsverhoging van zijn jeugdwerking, onder
meer:


Inschrijvingsgelden voor vormingen van jeugdtrainers



Verplaatsingsonkosten gastlesgevers (jeugd)



Aankoop of huur van kwalitatief sportmateriaal en/of didactisch materiaal voor jeugdwerking



Verplaatsingskosten naar jeugdevenementen



Kosten voor informatie en promotiemateriaal i.f.v. jeugdwerking



Huur zaal voor jeugdwerking te kunnen uitoefenen



Nevenactiviteiten voor de jeugdleden (max.10% van de subsidie)

Voor alle rubrieken geldt dat geen dubbele uitbetaling kan gebeuren, bv. doordat de kosten al gesubsidieerd
werden door derden (bv. gemeentelijke Sportdienst, impulssubsidie, …). Inbreuk hierop kan leiden tot volledige
schrapping uit het Jeugdsportfonds.
De kosten die werden opgegeven op het uitgavenoverzicht moeten gestaafd worden d.m.v. bewijsstukken
(kopie factuur, kostennota’s, …). Facturen die als bewijsstuk fungeren voor de subsidies dienen op naam van
de club te staan. Kostennota’s die terugbetaald werden aan derden (bv. verplaatsingskosten van trainers)
moeten ondertekend zijn.
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ARTIKEL 5 P R OC ED UR E SUB SI D I E EN C ONT R OL E
Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2021 en is onmiddellijk van toepassing.
Er wordt gemeten vanaf van 1 juli 20X tot 30 juni 20X+1.
Het (digitaal) aanvraagdossier wordt ten laatste 1 juni ter beschikking gesteld aan de clubs.
Het aanvraagdossier wordt tegen ten laatste 15 augustus (digitaal) ingeleverd bij de federatie.
De aanvragen worden gecontroleerd op de basisvoorwaarden (artikel 2). Het beschikbare subsidiebedrag
wordt verdeeld onder de goedgekeurde aanvragen a rato van het aantal behaalde punten op de
subsidiecriteria (artikel 3).
De aanvragen worden behandeld door de federatiemedewerkers. Bij twijfel wordt een dossier ter
goedkeuring voorgelegd aan de jeugdcommissie. Gegevens die onduidelijk of onvolledig zijn, zullen niet
meegerekend worden in de subsidie. Als de federatie toch vragen en/of onduidelijkheden heeft, zal zij de
jeugdverantwoordelijke contacteren. KV kan extra stukken opvragen indien nodig.
De club, welke de aanvraag werd goedgekeurd, ontvangt een bericht van de federatie met het principieel
toegekend bedrag vóór 15 oktober.
De club zal de besteding van de subsidie financieel moeten verantwoorden vóór 15 november via een
(digitaal) formulier. De facturen worden samengevat in de voorziene tabel. De facturen (geen bonnetjes) van
de besteding van het subsidiegeld worden aangeleverd in bijlage.
Na controle van de verantwoordingsstukken wordt de subsidie ten laatste op 15 december op het
rekeningnummer van de club betaald. KV kan extra controles uitvoeren en kan de principieel toegekende
subsidie bij uitbetaling verminderen als deze niet werd gespendeerd volgens het ingediende en
goedgekeurde aanvraag- en verantwoordingsformulier.
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