


INHOUD

•Context

•Missie & visie

• 10 strategische doelen 2017-2020

• Facts & figures

• Jeugdvoetbal 2020



CONTEXT



SITUERING VAN DE VOETBALFAMILIE



FUSIEFEDERATIE (2017)

Vlaamse Minivoetbalfederatie
° 1968
15.000 leden

Koninklijke Belgische Liefhebbers Voetbalbond
° 1921
6.500 leden

Voetbalfederatie Vlaanderen
° 2008
290.000 leden

Koninklijke Vlaamse Voetbalbond
° 1977
25.000 leden



MISSIE & VISIE



Wij dragen onze voetbalwaarden uit
Maximale spelbeleving

Opleiding
Kwaliteit

Laagdrempeligheid
Fair play

Sociale hefboom
Fysieke en mentale gezondheid

Voetbal is voor iedereen
Heel Vlaanderen

Alle voetbalvarianten
Iedereen op zijn niveau 
Als ploeg en als individu

Levenslang
Op en naast het veld

Wij zijn Voetbal Vlaanderen
Wij inspireren

Wij ondersteunen
Wij organiseren
Wij verenigen

Wij ontwikkelen
Wij ademen voetbal en ethiek



Gezondheid

Blijvende innovatie

Stimulatie van ontwikkeling

Bereikbaarheid en populariteit

De leukste sport ter wereld

De referentiefederatie in Europa

Maatschappelijke impact

Ethiek, altijd en overal

De krachtigste motor in Sportend Vlaanderen



10
STRATEGISCHE DOELEN



JUISTE OMKADERING
“Elke speler FUN, elke speler beter”

"Onze clubs voorzien de juiste omkadering, 
zodat elke speler beter wordt en een maximale spelbeleving ervaart"

TVJO

Coach

Ouder

Speler

1

Strategisch 
doel



“Onze opleidingen zijn zo sterk dat ze een referentie in Europa worden”

TVJO

Coach

Bestuur

2

Strategisch 
doel

VERNIEUWENDE OPLEIDINGEN
“Een referentie in Europa”



"Ons aanbod is zo uitgebreid dat elke voetballer vindt waarnaar hij op zoek is"

Bestuur

Ouder

Speler

Scheids

3

Strategisch 
doel

OPTIMAAL AANBOD
“Elke voetballer vindt wat hij zoekt”



"Onze clubondersteuning is zo krachtig dat Voetbal Vlaanderen
de grootste inspiratiebron is voor onze clubs"

TVJO

Coach

Strategisch 
doel

KRACHTIGE CLUBONDERSTEUNING
“De grootste inspiratiebron”

Bestuur
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VEEL EN GOED SAMENWERKEN
“De toekomst van het voetbal”

"Onze clubs werken samen met relevante partners,
zodat de toekomst van het voetbal verzekerd wordt"

TVJO

Community 
manager

Strategisch 
doel

Bestuur
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SOCIAAL GEËNGAGEERDE CLUBS
“Focus op maatschappelijke impact”

"Onze clubs zijn zo sociaal geëngageerd dat elke club
een tastbare maatschappelijke impact heeft"

Ouder

Strategisch 
doel

Community 
manager

Bestuur
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INSPIREREND WERKKLIMAAT
“Nergens liever dan bij Voetbal Vlaanderen”

"Ons werkklimaat is zo verrijkend dat
geen enkel personeelslid liever ergens anders zou werken"

7

Strategisch 
doel



GROOTS IMAGO
“Trotse leden van Voetbal Vlaanderen”

"Ons imago is zo positief dat
onze leden trots zijn om deel uit te maken van onze werking"

De hele 
voetbalfamilie

8

Strategisch 
doel



DOORTASTENDE DETECTIE
“Geen enkel talent ontglipt ons”

"Onze federatie en onze clubs detecteren het aanwezige voetbaltalent optimaal,
zodat elke high potential opgemerkt wordt”"

TVJO

Coach

Speler

9

Strategisch 
doel



MAXIMALE TALENTONTWIKKELING
“Meer Vlaamse voetballers op het hoogste niveau”

"Onze federatie en onze clubs ontwikkelen het aanwezige voetbaltalent maximaal,
zodat er elk jaar meer Vlaamse spelers op het hoogste niveau spelen"

TVJO

Coach

Speler

10

Strategisch 
doel
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FACTS & FIGURES

VOETBAL VLAANDEREN (data 2017)
• 322.439 leden waarvan 21.925 dames/meisjes
• 1283 veldvoetbalclubs, 717 futsalclubs, 1113 minivoetbalclubs
• 250.000 wedstrijden per seizoen

VOETBALFEDERATIE VLAANDEREN (data 2015)
• 3.557 officiële scheidsrechters
• 7.501 actieve gediplomeerde coaches
• 614 sporttechnische contactmomenten per seizoen



Jeugdvoetbal 2020



3 soorten subsidies

AUDITSUBSIDIES
Subsidies voor de clubs om een kwaliteitsmeting (= audit)
door double pass te laten uitvoeren.

EFFECTSUBSIDIES
Subsidies voor de clubs om een specifieke actie
in functie van de jeugdopleiding uit te voeren.

KERNSUBSIDIES
Subsidies voor de clubs om hun jeugdopleiding
financieel te ondersteunen.

http://www.doublepass.com/vlaanderen/


Schematisch

En/of



Gefaseerde subsidiëring

Auditsubsidies Effectsubsidies Kernsubsidies

Fase 1
Inschrijven voor audit

• Uiterlijk 15/10 indien audit gewenst 
in voorjaar van het jaar nadien

• Uiterlijk 15/06 indien audit gewenst 
in najaar van hetzelfde jaar

Fase 2
Dossier indienen voor 

effectsubsidies

Tussen 15/02 en 15/03

Fase 3
Automatische berekening 

door de federatie

Automatische berekening 
op 02/11 

• Audit = toegangspoort voor 
subsidiëring

• Subsidiebedrag per project 
waarvoor club zich aanmeldt, 
dus optioneel

• Geen extra administratie voor de club
• Automatische berekening van het 

subsidiebedrag op basis van 4 pijlers



Opmerking: indien een club zich uitschrijft voor de audit,
wordt de administratieve kost door de club gedragen.

Audit-
subsidies

Effect-
subsidies

Kern-
subsidies

Niveau Subsidie
Kostprijs 

(excl. BTW)
%

Op te leggen
bedrag door club

Gewestelijk
Futsal

Minivoetbal
Vrouwenvoetbal

€ 1618 € 1798 90 % € 180

Provinciaal € 2152 € 2870 75 % € 718

Interprovinciaal € 1865 € 2870 65% € 1005



• Elke club die over een geldig auditverslag beschikt, kan zich aanmelden. 

• Er wordt per project of per aankoop een subsidiebedrag voorzien waar de club 
op kan rekenen.

• Aanvraag dient te gebeuren tussen 15/02 en 15/03 van het lopende jaar.

• Uitvoering van het project dient te gebeuren tussen 15/03 en 02/11 van het 
lopende jaar.

• Voetbal Vlaanderen bepaalt de projectoproepen waarvoor de clubs zich kunnen 
aanmelden. 

Audit-
subsidies

Effect-
subsidies

Kern-
subsidies



Projectsubsidies
• Bedrag: per dossier te bepalen door jury (max € 1.500)

• Mogelijke acties/projecten:

1. Rechten van het kind

2. Meisjesvoetbal

3. G-voetbal jeugd

4. Interne/externe opleiding/bijscholing

5. High5ouder

6. Indoorvoetbal jeugd

7. Dribbelfestivals

8. Eigen invulling door club (bv. Multimove, samenwerking met andere 
sportclub, …)

• Ontvangen bedrag verantwoorden adhv facturen en eindrapport van project

Dribbelsubsidies
• Bij aankoop van 8 dribbeldoeltjes krijgt de 

club een subsidie van € 500

Analysesubsidies
• Club kan “extra’s” bij DP aanvragen:

• Extra observatie: € 500 subsidie
(€ 1837) 

• Workshop: € 250 subsidie (€ 698)

AED-subsidies
• Bij aankoop van een AED krijgt de club 

een subsidie van € 500

Audit-
subsidies

Effect-
subsidies

Kern-
subsidies



Beoordelingscriteria voor de projectsubsidies
- De mate waarin het project voortkomt vanuit een duidelijke, overtuigende visie met 

betrekking tot een welbepaald thema.

- De mate waarin het project erin slaagt om de sportparticipatie en de kwaliteit van de 
jeugdopleiding in de club substantieel te verhogen.

- De mate waarin het project erin slaagt om de jeugdspeler centraal te plaatsen.

- De mate waarin het project kansen biedt om extern gecommuniceerd te worden.

- De mate waarin het project na uitvoering voor een continuïteit in de club kan zorgen.

- De mate waarin het project de nood ervaart om financieel ondersteund te worden.

 Op elk criterium minstens de helft van de punten!

Audit-
subsidies

Effect-
subsidies

Kern-
subsidies



Bepalingen federatieniveau

• Effectsubsidies = max 30 % van het totale subsidiefonds
• Gecumuleerde dribbel-, AED- en analysesubsidies = max 15 % van het totale subsidiefonds  voorrang op 

basis van inschrijvingsdatum!

• Gecumuleerde projectsubsidies = max 15 % van het totale subsidiefonds  voorrang voor sterkste dossiers!

Bepalingen clubniveau

• Meerdere projectdossiers mogen ingediend

• Slechts 1 x aanvraag dribbel-, AED- en analysesubsidies

• Totale aandeel aan effectsubsidies (dus inclusief dribbel-, AED- en analysesubsidies) kan 
nooit meer zijn dan 2500 EUR per club. Indien meer aangevraagd, prioriteit voor 
projecten.

Audit-
subsidies

Effect-
subsidies

Kern-
subsidies



• Voor elke club met een geldig auditverslag.

• Aan de clubs worden geen extra gegevens opgevraagd.

Audit-
subsidies

Effect-
subsidies

Kern-
subsidies

(# punten / 
jeugdleden) x 100

Punten worden gescoord op 
basis van de tabel in UB SF (zie 

art. 13 §2)

5 punten per 
deelname

# jeugdleden / 25 # meisjes / 2,5

OMKADERING TVJO-WORKSHOPS

MEISJESOMVANG JEUGD

• Voor elk domein kan je 
maximaal 10 punten scoren.

• Totaalscore: XX/40.
• Elk behaald punt vertaalt 

zich in een bepaald 
subsidiebedrag.

http://www.bloso-kics.be/Regelgeving/Gedeelde  documenten/Sportfederaties/160916_BVR_Algemeen_besluit_georganiseerde_sportsector.pdf


Timeline - deadlines

O      N       D       J       F      M      A       M      J       J A       S       O      N      D    31/12       

15/04/2017
Aanvraag audit najaar 2017

15/04/2017
Beslissing effectsubsidies

2016                                                                        2017                     

15/03/2017
Aanvraag effectsubsidies

15/10/2016
Aanvraag audit 
voorjaar 2017

11/2017
Verrekening alle subsidies 
via rekening courant

01/11/2017
Verantwoording effectsubsidies

15/12/2017
Verantwoording kernsubsidies

02/11/2017
Meetmoment kernsubsidies



Verantwoording van de subsidies

• Inschrijvingsgelden voor de door Voetbal Vlaanderen erkende opleidingen en 
bijscholingen voor jeugdtrainers, TVJO’s en jeugdbestuursleden;

• Verplaatsingskosten en vergoedingen voor gediplomeerde TVJO’s/jeugdtrainers (minstens 
initiator voetbal);

• Aankoop en huur van didactisch en sporttechnisch materiaal met betrekking tot 
jeugdopleiding; 

• Huur van sportaccommodatie voor voetbalactiviteiten voor jeugdleden en niet 
aangesloten jeugdsporters;

• Kosten voor de opmaak van promotiemateriaal met betrekking tot de jeugdopleiding;

• Aankoop van een geïnformatiseerd softwareprogramma waarmee spelers geëvalueerd 
kunnen worden.

Voor de effectsubsidies: uiterlijk 01/11/2017

Voor de kernsubsidies: uiterlijk 15/12/2017


