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SD10 Tegen het einde van de beleidsperiode draagt het Jeugdsportfonds bij tot een verhoogde kwaliteit
van de jeugdwerking in de clubs met aandacht voor stijging sportparticipatie.
Met het Jeugdfonds Zwemsport wil de Vlaamse Zwemfederatie haar aangesloten clubs, die inzetten op een
kwaliteitsvolle jeugdwerking en verhoging van de sportparticipatie van de jeugd, belonen door het toekennen van
een kwaliteitslabel en een financiële tegemoetkoming.
Gezien het succes van Jeugdfonds tijdens de beleidsperiode 2013-2016, we zien namelijk een enorme toename van
het aantal jeugdleden, van het aantal deelnemende jeugdclubs en aantal behaalde kwaliteitslabels, zal de VZF dit
project verderzetten maar wordt dit meer geïntegreerd in het algemeen beleid van de VZF, waarbij ook een duidelijke
link gelegd zal worden met ontwikkeling het IKZ systeem van de VZF.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
0D10.1 In juli 2017 beschikt de VZF over de actiepunten gebaseerd op een grondige analyse van de
jeugdsportsituatie en rekening houdend met de decretale beoordelingscriteria Jeugdsport.
In het voorjaar van 2017 is er een analyse uitgevoerd i.o.v. de Vlaamse Zwemfederatie over het
georganiseerd clubaanbod binnen de zwemsport. Naast het bekijken van de marktpositie van de VZF is er
tevens gekeken naar het sportaanbod van onze clubs (met extra aandacht voor de leeftijdsgroep 0-18j).
Deze resultaten zijn gebruikt in het jeugdfonds 2018 (aanpassing quotering opgeleide/bijgeschoolde
trainers op aantal leden) (zie reglement JF 2018 B.2./B.3.) en zijn ook meegenomen bij de opmaak van het
jeugdfonds 2019 en het IKZ (april 2020).
0D10.2 Tegen april 2020 is het meetsysteem bijgestuurd i.f.v. het IKZ
Nog geen acties voor ondernomen in 2018.
OD10.3 Gedurende de beleidsperiode 2017-2020 participeert de VZF aan de beleidsfocus Jeugdsport
In het merendeel van onze clubs is de jeugdwerking een cruciaal gedeelte van hun werking. Als VZF blijven
we onze clubs dan ook stimuleren, o.a. door middel van de ondersteuning die we krijgen van Sport
Vlaanderen, om in te zetten op het verhogen van de kwaliteit van deze jeugdwerking. We geloven dat het
JF hier een rol in kan spelen, daarom blijven we ook participeren aan de beleidsfocus Jeugdsport.
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ITEMS
Aantal clubs die
deelgenomen
hebben/aantal clubs die in
aanmerking komen
Aantal clubs die een
kwaliteitslabel behaald
hebben
Percentage van clubs die
een kwaliteitslabel behaald
hebben (t.o.v. aantal clubs
die in aanmerking komen).
Aantal druppels + verdeling

JF 2018
64 / 134

JF 2017
52 / 134

JF 2016
57 / 121

JF 2015
53 / 121

64

49

54

53

47,76%

36,57%

44,63%

43,80%

12 goud
23 zilver
29 brons

10 goud
22 zilver
17 brons

9 goud
31 zilver
14 brons

13 goud
23 zilver
17 brons

In 2018 was er terug een stijging te zien, zoals verwacht, in het aantal clubs dat deelgenomen heeft aan het
jeugdfonds en aan het aantal clubs dat effectief een kwaliteitslabel behaald heeft.
De doelstellingen die we voor 2017 gesteld hadden zijn dus bereikt.
De verwachting voor 2019 is dat deze positieve trend zich verderzet. In 2019 streven we er naar dat min.
50% van onze clubs met een jeugdwerking een kwaliteitslabel zal behalen.
Vergelijking resultaten JF 2018 t.o.v. resultaten JF 2017
ITEMS
Aantal bereikten jeugdleden
Gemiddeld* aantal jeugdleden
- 0-12
- 13-18
Gemiddeld* aantal opgeleide trainers
/lesgever in een club
Gemiddeld* aantal bijgeschoolde
trainers/lesgevers in een club

JF 2018
18.808

JF 2017
16.441

220
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166,5
43,5
12

4

3

Doordat het reglement van het JF 2018 en 2017 vrij gelijklopend was, was het ook mogelijk om een aantal
items te vergelijken. Doordat we meer clubs bereikt hebben t.o.v. 2018 is er ook een stijging van het
aantal jeugdleden. Het gemiddeld aantal opgeleide trainers/lesgevers in een club is status-quo met vorig
seizoen. Clubs die deelnemen aan het JF hebben gemiddeld 4 bijgeschoolde trainers/lesgevers in hun club
(in 2017 was dit 3).
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Cijfers uit JF 2018 die belangrijk zijn als evaluatieparameter
Gemiddelde* verhouding van aantal
zwemmers per opgeleide
trainer/lesgever
Gemiddelde* verhouding van aantal
zwemmers per bijgeschoolde
trainer/lesgever

23

62

(Gemiddeld = Percentieel 50)
Een opgeleide lesgever/trainers is iemand met een Master en/of Bachelor L.O. of iemand met een V.T.S-diploma (initiator of >)

Bovenstaande cijfers zullen in het JF van 2019 gebruikt worden als evaluatieparameter. Door te blijven
inzetten en het promoten van opleidingen en bijscholingen proberen we hier progressie in te maken.
Acties genomen in 2018
-

Het JF promoten bij clubs door oa gerichte mailing/infosessie op VJK...
Clubs actief ondersteunen bij het indienen van hun dossier.
Extra ondersteuning aanbieden voor nieuwe clubs.
Bekijken hoe we de andere sporttakken (synchro/waterpolo…) en de recreatieve clubs kunnen
stimuleren om in te stappen in dit project.

Vooruitblik naar het JF 2019
Motivering van reglementswijziging voor het Jeugdsportfonds 2019 (t.o.v. JF 2018)
In het verleden was het noodzakelijk dat grotere clubs die meerdere sporttaken aanboden een sporttak
uitkozen bij het indienen van het dossier (het was niet mogelijk om een dossier in te dienen voor hun
volledig aanbod). Aan de andere kant was het voor kleinere clubs met een beperkt aanbod (bv. enkel
zwemschool) moeilijk om een hoge score te halen en dit ondanks een goede werking. Dit seizoen is het de
bedoeling dat er een basismodule is, waar de deelnemende clubs min. 60% op moeten behalen.
Als ze dit behalen krijgen ze het kwaliteitslabel: "jeugdlabel" en kunnen ze zelf kiezen of en zo ja voor
welke druppels ze een dossier indienen. Er zijn druppels voor "Leren Zwemmen", "Competitie" en
"Recreatie". De druppels voor competitie en recreatie zijn er voor alle sporttakken (zwemmen, artistiek
zwemmen en waterpolo). Op deze manier gaan we ervan uit dat clubs die een breed aanbod aanbieden en
dus zeker inzetten op sportparticipatie hiervoor beloond zullen worden én dat daarnaast clubs die zich
eerder specialiseren maar wel goed werk leveren ook een kwaliteitslabel kunnen behalen.
Doordat we een druppel hebben per sporttak en aanbod kunnen we ook meer specifiek kijken naar de
werking van deze afbeeldingen en zo meer kwaliteitseisen specifiek voor dat aanbod vooropstellen (bv. in
competitiegroepen trainingsaanbod dat in lijn ligt met de vooropgestelde meerjarenplanning).

Doelstellingen JF 2019
-

Verder promoten van het JF omdat we als VZF ook geloven dat het JF een middel kan zijn voor clubs
waarbij ze naast een subsidie ook een tool krijgen waarmee ze hun jeugdwerking kwalitatief beter
kunnen maken. Om dit te realiseren zullen we de volgende jaren dan ook sterk inzetten op
infosessies, het delen van goodpractices en persoonlijk contact met de clubs (kan zowel op initiatief
van de federatie of op vraag van de club zelf).

Het project zal jaarlijks sowieso geëvalueerd op basis van de volgende vragen:
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-

Hebben er meer clubs deelgenomen aan het project?
Stijgt de gemiddelde score van clubs (2019 gaan we van start met een nieuw JF, dus 2019 zal dienen
voor een nulmeting op dit vlak).
Is er een stijging in het percentage van clubs (die in aanmerking komen) die een kwaliteitslabel
behalen.
Stijgt het aantal opgeleide trainers/lesgevers in een club?
Stijgt het aantal bijgeschoolde trainers/legevers in een club?
Stijgt het aantal jeugdleden (0-18 jaar) die we bereiken in het project

Daarnaast zullen we het project ook jaarlijks inhoudelijk evalueren en indien nodig aanpassen.
De bedoeling is immers dat we geleidelijk aan de kwalitatieve eisen (o.a. vereiste trainersdiploma’s die
nodig zijn om bepaalde doelgroepen te begeleiden) hoger leggen.
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