GEWESTELIJKE
AUDIT
DOOR

DOUBLE PASS

i.s.m.

Double Pass heeft de ambitie om, samen met Voetbal Vlaanderen, de kwaliteit van de jeugdopleidingbinnen
deVlaamsevoetbalclubs te optimaliseren. Hoe?Door middelvan een objectieve evaluatie, adviesverstrekking
en een erkend kwaliteitslabel. Double Pass maakthierbijgebruikvaneeneigenontwikkeld,wetenschappelijk
onderbouwdenpraktijk getoetstmodel.Dit brengtdekritiekesuccesfactoren,zowelopsportief alsop
organisatorischvlak,vandejeugdopleidingobjectiefengestructureerdinkaart.
Voetbal Vlaanderen & Double Pass zijn er immers rotsvast van overtuigd dat het laten uitvoeren van een dergelijke
jeugdaudit een zeer positieve impact op de jeugdopleiding van uw club kan hebben.
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HOE VERLOOPT EEN GEWESTELIJKE AUDIT?
INSCHRIJVING

www.doublepass.com/vlaanderen

TOEGANG
PLATFORM

Aan het begin van de auditcyclus krijg je toegang tot CAMP (Club & Academy Monitoring
Platform) waar je documenten kan opladen.

CONTACTNAME

8 en 5 weken voor de audit neemt de auditor contact op met de auditverantwoordelijke
van de club.

DEADLINE INDIENEN
DOSSIER

2 weken voor de audit wordt er automatisch een kopie gemaakt van CAMP zodat de
auditor zich kan voorbereiden.

AUDIT

Interviews in de club én het volgen van twee trainingsmomenten voor 5v5 en 8v8.
Bij een gewestelijke audit worden geen wedstrijden gevolgd.

RAPPORTERING

2 maanden na de audit ontvangt u een kwalitatief rapport. Op het einde van de
auditcyclus kan u via CAMP uw score raadplegen.

QISH

Quality in Sports Happening: uitreiking van de labels en speciale awards in de maand mei
of juni.

In het rapport kan uw club de objectieve vaststellingen en aanbevelingen terugvinden die worden
geformuleerd als directe actiepunten en zo een leidraad kunnen vormen van een nieuw actieplan om de
kwaliteit van een jeugdwerking te optimaliseren.

WAT ZIJN DE MOGELIJKE RESULTATEN?
Een verkregen label is drie jaar geldig, indien uw club sneller een nieuwe audit wil laten uitvoeren
(bv. om te stijgen qua niveau) kan dit ook, maar zonder subsidie vanuit Voetbal Vlaanderen.

GOUD

GEW

5 mogelijke resultaten
= differentiatie binnen gewestelijk segment
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WAAROM MEEDOEN MET JOUW CLUB?
•
•

•
•
•

•

Totaalprijs: 1901 euro

•

Realistische audit op
maat van het
gewestelijk niveau
Actieplan met
aanbevelingen

•
•
•

Bronzen, Zilveren of Gouden
Label
Meer instroom spelertjes
en trainers
Regionale en bestuurlijke
erkenning

Praktisch online
platform CAMP

•
•
•

24/7 ondersteuning
Centraal nummer
Support mailbox

•

90% gesubsidieerd door
Voetbal Vlaanderen & Sport
Vlaanderen
Toegang tot kernsubsidies

•

Bijdrage VV: 1711 euro

Kwaliteit jeugdopleiding
omhoog
Betere omkadering
Meer fun voor de spelertjes
en minder drop-out
Doorstroming naar eerste
ploeg stimuleren

Eigen inbreng: 190 euro

Bedragen excl.BTW

WENST JOUW CLUB IN TE STAPPEN IN DIT PROJECT?
Indienjouwclubzichwenstinteschrijvenvooreenauditineenbepaaldkalenderjaarén jouwclubheeftgéénaudit
gehadindevoorbijetweekalenderjaren,dankomjeinaanmerking vooreendoorVoetbalVlaanderengesubsidieerde
audit.
• Indienuinschrijfttussen15 oktoberen15 aprildanzaluwaudit
volgendnajaar(augustus-december)plaatsvinden
• Indienuinschrijfttussen15 aprilen15 oktoberdanzaluwaudit
volgendvoorjaar(januari-maart)plaatsvinden

Schrijf je nu online in op www.doublepass.com/vlaanderen

www.doublepass.com/vlaanderen vlaanderen@doublepass.com
Baron R. de Vironlaan 130A / 102 - 1700 Dilbeek
+32 468 58 41 00

