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WEDSTRIJDREGLEMENT: JONGE LEEUWEN
Algemeen
Dit reglement bevat de voorwaarden en regels die worden toegepast voor de deelnemers
van het Jonge Leeuwen project. De Jonge Leeuwen wordt georganiseerd door de Vlaamse
Sportfederatie vzw, met zetel te 9000 Gent, Zuiderlaan 13. Deelname impliceert aanvaarding
van dit reglement.
De wedstrijd begint op 15.09.2021 en eindigt op 1.10.2022 maar kan, ongeacht die
einddatum, op elk moment worden uitgebreid, onderbroken, stopgezet of verlengd door de
organisator.
Deelname aan Jonge Leeuwen doet geen wettelijke verbintenis ontstaan uit hoofde van
Vlaamse Sportfederatie vzw. Bijgevolg is elke aansprakelijkheid vanwege de Vlaamse
Sportfederatie vzw tegenover de deelnemers uitgesloten. De Vlaamse Sportfederatie vzw
aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen. Dit
houdt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, in: aansprakelijkheid voor technische
onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of
beschadiging van gegevens tijdens of na de transmissie.
Geschillen aangaande de wedstrijd worden beslecht door de Vlaamse Sportfederatie vzw.
De beslissingen zullen finaal en bindend zijn en geen enkele deelnemer zal enig recht
hebben op een herziening of beroep.
Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of niet afdwingbaar zou worden verklaard, zal
dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.
Doel
Het Jonge Leeuwen project loopt tussen 15.09.2021 en 01.10.2022. Het gaat om een project
•
•
•

dat jongeren tussen 16 en 25 jaar uitdaagt om een plan uit te werken binnen de cluben/of federatiewerking.
waarin de Vlaamse Sportfederatie en haar sportfederaties samen deze gemotiveerde
jongeren ondersteunen bij het uitvoeren van hun projectplan.
waar twee doelen samensmelten; het ontdekken van vernieuwende ideeën en het
stimuleren van de jongeren in hun persoonlijke groei en ontwikkeling.

Om het Jonge Leeuwen project een maximale slaagkans en slagkracht te geven, krijgt de
jonge leeuw(in) de nodige steun van zijn/haar federatie en de Vlaamse Sportfederatie.
Met het Jonge Leeuwen project wil de Vlaamse Sportfederatie per jaar 15 projecten te
ondersteunen.

Vlaamse Sportfederatie
Zuiderlaan 13, 9000 Gent ı 09 396 80 60 ı info@vlaamsesportfederatie.be
www.vlaamsesportfederatie.be

Wedstrijdreglement: Jonge Leeuwen – 1 november 2021

2

Verloop
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

De kandidaat jonge leeuw(in) dient zijn/haar idee in bij zijn/haar eigen sportfederatie.
De kandidaat jonge leeuw(in) kan zowel individueel of met twee deelnemen aan
Jonge Leeuwen. Het team bestaat dus uit één of maximaal twee jongeren.
De kandidaat jonge leeuw(in) moet lid zijn van een sportclub van een deelnemende
(erkend en/of gesubsidieerde) federatie.
De federatie dient na een eigen selectieproces haar gekozen project in bij de
Vlaamse Sportfederatie vzw.
De federatie duidt een projectondersteuner aan. Hij/zij fungeert als contactpersoon
voor de jonge leeuw(in) van het project en de Jonge Leeuwen projectcoördinator van
de Vlaamse Sportfederatie vzw.
De federatie garandeert +/- 10 werkdagen ondersteuning aan de jonge leeuw(in).
De registratie van het geselecteerde project door de federatie gebeurt via de
webpagina jongeleeuwen.be vóór 20 december 2021.
Tijdens de periode van september 2021 tot september 2022
o staat de jonge leeuw(in) in voor de uitwerking van zijn/haar idee en dit in
samenwerking met zijn/haar federatie (en sportclub). Hij/zij maakt zo goed als
mogelijk vooruitgang bij de uitwerking van het idee.
o neemt de jonge leeuw(in) deel aan verscheidene inspirerende en motiverende
sessies waar hij/zij ook de andere jonge leeuwen leert kennen.
o wordt telkens één inspiratie-dag gepland in de periode januari-februari, maartapril en mei-juni. De presentatie voor de jury wordt gepland in september.
o worden workshops georganiseerd om de jonge leeuwen op weg te helpen met
hun project. Deelname aan deze workshops wordt dan ook sterk aangeraden.
In september 2022 presenteert de jonge leeuw(in) het resultaat van het project voor
een ervaren en vakkundige jury.
Met de presentatie wensen we een beeld te krijgen van het resultaat. Als het project
nog niet is afgerond zien we graag wat de volgende stappen zijn om een goede
afloop van het project te garanderen binnen de federatie. En in welke mate wordt het
project opgepikt door andere sportclubs/sporttakken?
De jury is samengesteld uit verschillende beleidsvoerders binnen de sportsector,
maar ook mensen die zelf ook creatief en innovatief zijn en mogelijks ook een
sportpersoonlijkheid.
De presentatie en/of ander ondersteunend materiaal om het project van de federatie
toe te lichten moet op voorhand doorgestuurd worden. Zo kunnen de juryleden zich
voorbereiden.
De einddatum voor het inleveren van de presentatie en/of ander ondersteunend
materiaal zal later gecommuniceerd worden.
Elke jonge leeuw(in) krijgt 10-15 minuten om het resultaat van het project voor te
stellen. Vervolgens krijgen de juryleden tijd om vragen te stellen.
De juryleden geven scores aan de gedefinieerde criteria om de winnende jonge
leeuwen te bepalen voor de vastgelegde categorieën.
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Deelname en registratie
Kandidaat jonge leeuwen bevestigen hun kandidatuur aan de federatie via het
kandidatenformulier in bijlage. De ondertekende kandidatenformulieren worden door de
deelnemende sportfederatie bijgehouden.
De deelnemer aanvaardt het wedstrijdreglement, evenals de beslissingen van de
wedstrijdjury. Die beslissingen zijn definitief en bindend.
Iedere sportfederatie, lid van Vlaamse Sportfederatie vzw, kan deelnemen aan deze
wedstrijd.
•
•
•

Het jonge leeuwen team bestaat uit één, maximum twee jongeren, beide 16 tot 25
jaar (geboren in 2005 – 1996).
De jonge leeuw(in) moet lid zijn van een sportclub van een deelnemende (erkend
en/of gesubsidieerde) federatie.
Indien het een jonge leeuwen team betreft, moeten beide lid zijn van de sportclub van
een deelnemende federatie.

De registratie van het geselecteerde project door de federatie gebeurt via de webpagina van
jongeleeuwen.be . Een link naar deze website is ook te vinden via de website van de
Vlaamse Sportfederatie. De registratie is pas compleet als alle gevraagde gegevens van
zowel de jonge leeuw(en), projectondersteuner van de federatie, als het project geregistreerd
zijn.
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Prijs
Alle deelnemende jonge leeuw(in) strijden voor de volgende categorieën:
•
•
•
•

Jonge Leeuw, hoofdprijs ter waarde van 4.000 euro
Maatschappelijk, 1.500 euro
Clubcultuur, 1.500 euro
Doorzettingsvermogen, 1.500 euro

De gewonnen prijs biedt voldoende keuzemogelijkheid zodat de jongere zijn/haar gading kan
vinden in het aanbod. De gewonnen prijs kan echter niet omgeruild worden, noch uitgekeerd
worden in contanten. Wat is het dan wel?
De jury is samengesteld uit verschillende beleidsvoerders binnen de sportsector, maar
personen met creatieve of innovatieve verwezenlijkingen én mogelijks ook een
sportpersoonlijkheid.
Deze professionele jury zal op basis van de inhoud en het resultaat van het gepresenteerde
project scores toekennen aan de volgende criteria:
Het uitgewerkte idee:
•
•
•
•
•
•
•
•

is vernieuwend en/of innoverend
kan club- en/of sporttak overschrijdend worden toegepast
heeft een duurzame werking binnen je club of federatie
zet op een kwalitatieve manier mensen aan tot sporten in clubverband
zet in op het versterken van de clubcultuur
speelt in op maatschappelijke thema’s
stimuleert samenwerking in de club en/of daarbuiten
zet in op een efficiëntere ondersteuning van de clubwerking

Aan elke criterium wordt een maximum score van 10 toegekend. De scores zullen aan de
deelnemende jongeren op het einde van het project meegedeeld worden.
De prijs van de Jonge Leeuw gaat naar het project met de hoogste totaalscore, de som van
de scores op alle criteria.
De prijs van de andere categorieën gaat naar het project met de hoogste score in de
betreffende categorie.
Indien er 2 of meerdere projecten dezelfde score behalen voor één van de vermelde
categorieën, is de hoogste som van de scores voor de criteria ‘vernieuwend en/of
innoverend’ en ‘club en/of sporttak overschrijdend’ bepalend.
Eénmaal een jonge leeuw(in) is uitgeroepen tot winnaar voor een bepaalde categorie, wordt
hij/zij uitgesloten van winst voor de andere categorieën.
Elke winnaar van een categorie en zijn/haar federatie zal meewerken aan het promoten en
de verdere ondersteuning van het project Jonge Leeuwen. Dit houdt onder andere in:
•
•
•
•

je legt een interview af met de Vlaamse Sportfederatie
je wordt gefotografeerd en de foto wordt gepubliceerd
informatie over het project, de jonge leeuw(in) en het resultaat worden gebruikt in
communicatie van de Vlaamse Sportfederatie
je deelt info over je project met geïnteresseerden

Vlaamse Sportfederatie
Zuiderlaan 13, 9000 Gent ı 09 396 80 60 ı info@vlaamsesportfederatie.be
www.vlaamsesportfederatie.be

Wedstrijdreglement: Jonge Leeuwen – 1 november 2021

5

Bijkomende niet-limitatieve toelichting bepaalde criteria:
•

•

•

zet in op het versterken van de clubcultuur, o.a.:
o werken in 2.0 context, vernieuwing, delegeren van taken
o bijdragen tot het omzetten van de clubwaarden in acties
o stimuleren de ledenbinding
stimuleert samenwerking in de club en/of daarbuiten, o.a.:
o binnen de club (bestuurders, trainers, vrijwilligers, ouders, spelers, enz.)
o buiten de club (federatie, andere sportclubs, organisaties, gemeente of stad,
enz.)
zet in op een efficiëntere ondersteuning van de clubwerking
o administratief
o organisatorisch of
o sporttechnisch

Privacy
De opgevraagde gegevens worden enkel aangewend in het kader van deze wedstrijd en
worden geenszins gebruikt of doorgegeven voor enig commercieel doel. De wedstrijd Jonge
Leeuwen wordt aanzien als een opleidingstraject, en volgt de privacyregels zoals daarvoor
beschreven in de beschrijving van de algemene verwerkingen. Via
www.vlaamsesportfederatie.be/privacy kan het integrale privacybeleid geconsulteerd
worden.
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Bijlage 1 : Kandidatenformulier

PROJECTNAAM

GEGEVENS JONGE LEEUW 1
Voornaam:
Achternaam:
E-mailadres:
GEGEVENS JONGE LEEUW 2 (OPTIONEEL)
Voornaam:
Achternaam:
E-mailadres:
GEGEVENS SPORTFEDERATIE
Naam sportfederatie:
Voornaam projectondersteuner:
Achternaam projectondersteuner:
E-mailadres projectondersteuner:
PROJECTOMSCHRIJVING
Projectomschrijving:

Doelgroep:

Ik ga akkoord met het wedstrijdreglement

Handtekening Jonge Leeuw

Handtekening Jonge Leeuw 2
(enkel indien van toepassing)
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