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VOORWOORD  

Aanpassingen ten opzichte van de Kids Karate – Fonds 2021-2022 reglement zijn aangeduid in het rood.  

De criteria in ARTIKEL 3 CRITERIA VOOR SUBSIDIËRING zijn onderverdeeld in kwalitatief (KW) en kwantitatief 

(KN) onderdelen. 

Clubs kunnen een maximum van 24 punten behalen bij kwantitatief (KN) criteria voor subsidiëring. 

Clubs hebben geen maximum bij kwalitatief (KW) criteria voor subsidiëring. 

 

ARTIKEL 1  DOELSTELLING  

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.  

Karate Vlaanderen wil op deze manier drop-out minimaliseren, de instroom van jeugdleden verhogen om zo 
de toekomst te garanderen. Daarnaast vindt Karate Vlaanderen 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. 
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ARTIKEL 2  KOMT UW CLUB IN AANMERKING? 

Elke club kan aanspraak maken op subsidies uit het jeugdsportfonds als ze voldoet aan alle 
basisvoorwaarden: 

1. De club is aangesloten bij Karate Vlaanderen (clubbijdrage betaald voor het lopende jaar); 
2. Alle leden zijn aangesloten bij Karate Vlaanderen; 

o Jeugdleden 
o Jeugdverantwoordelijke 
o Jeugdtrainers 
o Aanspreekpunt integriteit (API) 

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

o 3 bestuurdersfuncties door 2 verschillend personen; 
o Bestuurders hebben een geldig Karate Vlaanderen vergunning;  

4. De club heeft minimum 10 actieve jeugdleden tot en met 18 jaar; 
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 Karate Vlaanderen. 
7. Minimum één jeugdlesgever heeft volgende kwalificaties: 

o Minimum 3de kyu. 
o Minimum in het bezit van het diploma initiator karate of bachelor LO of Master LO; 

8. De club heeft een jeugdverantwoordelijke aangeduid in het onlineledenbestand. 
De jeugdverantwoordelijke voldoet aan volgende voorwaarden: 

o Lid zijn van karate Vlaanderen 
o Aanspreekpunt karate Vlaanderen in verband met jeugdwerking en kidskaratefonds 
o Waakt over het jeugdbeleid 
o Hoeft geen trainer te zijn van de club 
o De jeugdverantwoordelijke dient minimum initiator of diploma bachelor/Master in de 

lichamelijke Opvoeding/bewegingswetenschappen te hebben. 
 

9. 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 Hoe vraag ik mijn strafregister model II op 

  

mailto:api@karatevlaanderen.be
https://karatevlaanderen.be/assets/public/meta_navigatie/voor_clubs/kids_karate_fonds/documenten/advies-uittreksel-strafregister.pdf
https://karatevlaanderen.be/assets/public/meta_navigatie/voor_clubs/kids_karate_fonds/documenten/advies-uittreksel-strafregister.pdf
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/documenten/documenten_aanvragen/uittreksel_strafregister
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/documenten/documenten_aanvragen/uittreksel_strafregister
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ARTIKEL 3  CRITERIA VOOR SUBSIDIËRING  

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. 

Art 3.0  VERBINDING 

  
De club neemt aantoonbare inspanningen om zijn jeugdaantal te laten stijgen of 
behouden op basis van de nulmeting op voorgaande jaar. 

Art 3.0.1 KN Aantal leden tot en met 18 jaar 31/12/20XX 

Per 10 leden = 1 
punt 
(Max. 15 punten) 
 

Art 3.0.2 KN 

De club neemt minstens twee initiatieven voor jeugd om buiten de 
clubtraining om het karate te promoten (deze initiatieven zijn niet 
limitatief: initiatielessen op sportkampen, scholen, vriendjesdagen, 
opendeurdagen, familiedag…)  

1 punt per 
initiatief 
(Max 2punten) 

Art 3.0.3 KW 

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 initiatieven, … moet aantoonbaar zijn. 

2 punten per 
initiatief 

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

Art 3.0.4 KN 

De club stelt minimum één scheidsrechter met een licentie (WKF of 
IPPON) ter beschikking voor jeugdcompetitie, officiële wedstrijden 
(vermeld op de kalender van Karate Vlaanderen). 

2 punten 

Art 3.0.5 KN 

De club stelt minimum een timekeeper ter beschikking voor 
jeugdcompetitie, officiële wedstrijden (vermeld op de kalender van 
Karate Vlaanderen). 

1 
punten/persoo
n/activiteit 
(Max 2) 

Art 3.0.6 KN 

De jeugd neemt aan minimum 2 karate-activiteiten deel die niet 
georganiseerd worden door de club zelf. De activiteiten staan vermeld 
op de kalender van Karate Vlaanderen (interclubs, tornooien, 
provinciale trainingen, karate dag, …) 

3 punten 

Art 3.0.7 KW 
De club organiseert min 2 activiteiten te bevordering van de sfeer 
binnen de jeugdwerking (bv zwembad, pretpark, jeugdkamp,) 

6 punten 

Art 3.0.8 KW 

De club organiseert of werkt mee met lokale initiatieven rond initiaties 
en laagdrempelig sporten voor alle doelgroepen (samenwerking MOEV, 
lokale sportdagen met initiaties, week van de sportclub, buurtwerk, …) 

2 punten 

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

Art 3.0.9 KW 
De club organiseert minstens een actie in kader van ethisch sporten 
(pesten, fair-play, omgaan met winst en verlies…) 

2 punten 

  

De club behaalt het integriteitslabel 
Enkel de punten van het hoogste behaalde niveau komen in 
aanmerking 
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Art 3.0.10 KW 

Niveau 1 (aan alle voorwaarden moeten voldaan zijn) 
• 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 onderschrijft het handelingsprotocol van Karate 

Vlaanderen 
 

5 punten 

Art 3.0.11 KW 

Niveau 2 (Niveau 1 is behaald en aan alle voorwaarden moeten voldaan 
zijn) 

• Het bestuur/trainersteam voert een risicoanalyse uit 
• Minimum 1 volgt de bijscholing club-API 
• De club-API wordt geprofileerd in de club 
• De club beschikt over een noodteam 
• De club heeft een vrijwilligersbeleid 
• De club beschikt over een info- en/of welkombrochure en/of 

webpagina waarin het ethische aspect opgenomen is 

10 punten 

Art 3.0.12 KW 

Niveau 3 (Niveau 2 is behaald en aan alle voorwaarden moeten 
voldaan zijn) 

• De club beschikt over een clubvisie over ethisch beleid 
• De club API sluit jaarlijks aan op het uitwisselingsmoment voor 

club API’s 
• De API volgt georganiseerde momenten van de federatie 
• De club heeft een inwendig regelement en zijn bekend voor het 

doelpubliek 
• De club heeft richtlijnen over, van, voor het uittreksel 

strafregister model 596.2 
• De club organiseert informatiemomenten rond ethisch 

handelen voor trainers, bestuurders… 
 

15 punten 

Art 3.1  COMMUNICATIE  

  De club spant zich in om hun jeugdleden te informeren  

Art 3.1.0 KW 

De club beschikt over een website met volgende zaken. (Aan alle 
voorwaarden moeten voldaan zijn) 

• Visie rond jeugdwerking 
• Activiteitenkalender jongeren 
• Algemene informatie over de club gericht op de jeugdleden 
• Trainingsinformatie jeugdlessen+ jeugdtrainers 
• Informatie rond API 
• Promoten van nieuwsbrief Karate Vlaanderen 
• Logo Karate Vlaanderen vermeld op clubwebsite 

5 punten 
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Art 3.2  ONTWIKKELING  

Art 3.2.1  
De club engageert zich om kwalitatieve jeugdtrainers op te leiden voor zijn 
jeugdgroepen 

Art 3.2.2 KW 
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 4 punten 
  Instructeur B 6 punten 
  Trainer B+A 8 punten 

Art 3.2.3 KW 

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, Karate 
Vlaanderen, VTS, ICES, scheidsrechtercursus, get fit to karate, dag van 
de trainer, …. (Vermeld op de kalender van Karate Vlaanderen). 

2 
punten/jeugdtr
ainer  
Die 2 
bijscholingen 
volgt 

Art 3.2.4 KW 

Aantal actieve jeugdtrainers met een diploma bachelor in de 
lichamelijke Opvoeding/bewegingswetenschappen met minimum 
derde kyu (Deze worden vermeld op de clubwebsite (welke groep, 
welke dag, ...)) 
 

6 
punten/jeugdtr
ainer 

Art 3.2.5 KW 

Aantal actieve jeugdtrainers met een diploma master in de 
Lichamelijke Opvoeding/bewegingswetenschappen met minimum 
eerste Dan (Deze worden vermeld op de clubwebsite (welke groep, 
welke dag, ...)) 

8 
punten/jeugdtr
ainer 

Art 3.2.6 KW 
Aantal nieuw opgeleide trainers, nieuwverworven VTS-diploma 
(initiator, instructeur B en trainer B). 

2 punten/ 
nieuw VTS-
diploma 
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ARTIKEL 4  PROCEDURE SUBSIDIE EN CONTROLE  

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2022 en is onmiddellijk van toepassing. 
Er wordt gemeten vanaf van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023. 

Het (digitaal) aanvraagdossier wordt ten laatste 1 juni 2023 ter beschikking gesteld aan de clubs. 

Het aanvraagdossier wordt tegen ten laatste 15 augustus 2023 (digitaal) ingeleverd bij de federatie. Alle 
metingen in verband met; aantal jeugdleden, aantal jeugdlesgevers met VTS-diploma’s. Moeten ingediend 
worden op 15 augustus 2023. 

De aanvragen worden gecontroleerd op de basisvoorwaarden (artikel 2 basisvoorwaarden). Het beschikbare 
subsidiebedrag wordt verdeeld onder de goedgekeurde aanvragen a rato van het aantal behaalde punten 
op de subsidiecriteria (artikel 3 criteria voor subsidiëring).  

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. Karate Vlaanderen kan extra stukken opvragen indien nodig. 

De club, welke de aanvraag werd goedgekeurd, ontvangt een bericht van de federatie met het toegekend 
bedrag vóór 15 oktober 2023 

De subsidie wordt ten laatste op 15 december 2023 op het rekeningnummer van de club betaald. Die 
benoemd sta in de ledenbestand van Karate Vlaanderen. 

 


