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Strategische en Operationele Doelstellingen (SD en OD)
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.

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, JF 2020 en het IKZ (april 2020).
0D10.2 Tegen april 2020 is het meetsysteem bijgestuurd i.f.v. het VZF kwaliteitssysteem.
In de periode midden 2019 en begin 2020 zijn er een aantal interne consensusvergaderingen geweest die
als einddoelstelling hadden om een, door het personeel gedragen, voorstel tot methodologie voor het VZF
kwaliteitssysteem te ontwikkelen (zie ook Jaarverslag 2019, Bestuurlijk luik). Het voorgestelde
voorontwerp van meetinstrument en de daaraan gekoppelde methoden en tools zullen in het voorjaar van
2020 worden uitgetest bij een beperkt aantal clubs. Daarnaast bekijken we in het voorjaar ook hoe we het
jeugdfonds kunnen aanpassen om een goede aanvulling te zijn op het VZF-kwaliteitssysteem. Deze
aanpassing zal dan betrekking hebben op het JF van 2021.
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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Jeugdfonds in de VZF: deelname en labels
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aantal clubs die deelnemen

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

2019

aantal clubs die label behaalden

JF 2019
72**/130*

JF 2018
64 /134

JF 2017
52/134

JF 2016
57 / 121

JF 2015
53 / 121

66

64

49

54

53

50,76%

47,76%

36,57%

44,63%

43,80%

10 goud
22 zilver
17 brons

9 goud
31 zilver
14 brons

13 goud
23 zilver
17 brons

Geen werking
12 goud
meer met
23 zilver
goud/zilver/brons 29 brons

*Voor het JF 2019 werd er een aantal instapvoorwaarden gekoppeld aan deelname van het JF. Eén instapvoorwaarde was
dat de club min. 40 jeugdleden heeft aangesloten in assist. Hierdoor kwamen er 130 i.p.v. 134 clubs in aanmerking voor
een jeugdlabel.
**2 clubs hadden enkel een dossier ingediend voor een afzonderlijk druppel. Na navraag bleken ze over onvoldoende
bewijsstukken te beschikken om het algemene label te behalen. Dit is niet conform het reglement. Daarom worden deze
2 clubs niet meegenomen in de afzonderlijke analyse van het JF 2019 (jeugdlabel en leren zwemmen).

In 2019 hebben voor de eerste maal meer dan 50% van de clubs met een jeugdwerking (met meer dan 40
jeugdleden) deelgenomen aan het jeugdfonds. Het aantal clubs dat effectief een kwaliteitslabel behaalden
is 50,7%. Hiermee behalen we net de doelstelling die we vooropgesteld hadden in 2018 (min. 50% van de
VZF-clubs met een jeugdwerking behaalt een kwaliteitslabel).
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Resultaten Jeugdfonds 2019
Vergelijkende resultaten Jeugdfonds 2019 t.o.v. 2018
ITEMS
Aantal bereikten jeugdleden
Gemiddeld* aantal jeugdleden
- 0-12
- 13-18
Gemiddeld* aantal opgeleide
trainer in een club
Gemiddeld* aantal bijgeschoolde
trainer in een club
Gemiddelde* verhouding van
aantal jeugdatleten per opgeleide
trainer
Gemiddelde* verhouding van
aantal zwemmers per
bijgeschoolde trainer/lesgever

JF 2019
18.307

JF 2018*
16.768

202
52
12

182
41
12

8

4

18

22,6

27

62

*JF 2018: Cijfers genomen van jul. 2018 en jul. 2019. In het verleden gebruikten we de gegevens van dec., maar daar het
JF afsluit in de zomer gebruiken we ook de ledencijfers van de zomer.
**Gemiddeld(e) = mediaan

Jeugdlabel

Jeugdlabel

Voor het jeugdlabel te behalen was er een min.
score van 60% nodig. (Dit is een verhoging t.o.v.
de voorgaande jaren waar 55% voldoende was om
een “druppel” te behalen).
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-

66,67% van de clubs* heeft een
jeugdverantwoordelijke met een diploma van
min. instructeur B.
100% van de clubs heeft een club-API
30% van deze API’s heeft nog geen bijscholing
gevolgd.

Kwaliteitsvolle omkadering:
Zie vergelijkende resultaten JF 2019 met JF 2018
Er is een duidelijke stijging merkbaar in het aantal
trainers dat een bijscholing gevolgd heeft.
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Leren zwemmen

Druppel leren zwemmen

Voor een druppel te behalen was er een min. score
van 65% nodig.
Score op het jeugdlabel 2019
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aantal clubs die deelgenomen hebben
aantal clubs die druppel behaalden

In de clubs die deelgenomen hebben is er
gemiddeld 1 trainer per 6 jeugdleden
61,11% van de verantwoordelijke trainers
voor deze doelgroep heeft het afgelopen
seizoen (2018-2019) een vorming (van min.
3u) gevolgd

Aanbod
70,37% van de clubs die een druppel leren
zwemmen behaalden start met het aanleren van
rugslag. Dit is in overeenstemming met de
opleidingsvisie van de VZF.

Competitie zwemmen

Druppel competitie
zwemmen

Voor een druppel te behalen was er een min. score
van 65% nodig.
Score op het jeugdlabel 2019
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80% van de verantwoordelijke trainers heeft
het afgelopen seizoen een bijscholing (min.
3u) gevolgd.
85% van de verantwoordelijke trainers voor
deze doelgroep beschikt min. over een
diploma trainer B
7 clubs hebben geen label ontvangen omdat
hun verantwoordelijke trainer niet beschikte
over een diploma van instructeur B (of hoger,
is een vereiste voor het label competitie)
6

Sportief zwemmen (recreatief zwemmen)

Druppel sportief
zwemmen

Voor een druppel te behalen was er een min. score
van 65% nodig.
Score op het jeugdlabel 2019
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78,57% van de verantwoordelijke trainers van
deze doelgroep heeft het afgelopen seizoen
een bijscholing (min. 3u) gevolgd.
33,33% van de verantwoordelijke trainers
voor deze doelgroep beschikt min. over een
diploma instructeur B zwemmen.

aantal clubs die deelgenomen hebben
aantal clubs die druppel behaalden

Competitie artistiek zwemmen

Druppel competitie
artistiek zwemmen

Voor een druppel te behalen was er een min. score
van 65% nodig.
Score op het jeugdlabel 2019
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60% van de verantwoordelijke trainers van
deze doelgroep heeft het afgelopen seizoen
een bijscholing (min. 3u) gevolgd.
40% van de verantwoordelijke trainers voor
deze doelgroep beschikt over een diploma van
instructeur B artistiek zwemmen.

aantal clubs die deelgenomen hebben
aantal clubs die druppel behaalden
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Recreatief artistiek zwemmen

Druppel recreatief
artistiek zwemmen

Voor een druppel te behalen was er een min. score
van 65% nodig.
Score op het jeugdlabel 2019

14

P75: 76%
P50: 71%
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33,33% van de verantwoordelijke trainers van
deze doelgroep heeft het afgelopen seizoen
een bijscholing (min. 3u) gevolgd.
33,33% van de verantwoordelijke trainers
voor deze doelgroep beschikt min. over een
diploma van instructeur B

aantal clubs die deelgenomen hebben
aantal clubs die druppel behaalden

Competitie waterpolo

Druppel competitie
waterpolo
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Score op het jeugdlabel 2019
P75: 71%
P50: 66%
P25: 66%
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Voor een druppel te behalen was er een min. score
van 65% nodig.

2019

25% van de verantwoordelijke trainers van
deze doelgroep heeft het afgelopen seizoen
een bijscholing (min. 3u) gevolgd.
25% van de verantwoordelijke trainers voor
deze doelgroep beschikt min. over een
diploma van instructeur B waterpolo

aantal clubs die deelgenomen hebben
aantal clubs die druppel behaalden
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Recreatie waterpolo

Druppel recreatief
waterpolo
25

Score op het jeugdlabel 2019
P75: 69%
P50: 68%
P25: 67%
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Voor een druppel te behalen was er een min. score
van 65% nodig.

Kwaliteitsvolle omkadering
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50% van de verantwoordelijke trainers van
deze doelgroep heeft het afgelopen seizoen
een bijscholing (min. 3u) gevolgd.
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Doelstelling Jeugdfonds 2020
De verwachting is dat we ook voor het jaar 2020 opnieuw een stijging krijgen in het aantal clubs die
deelnemen en in het aantal kwaliteitslabels dat clubs behalen.
Naar de toekomst toe is het de bedoeling om dit project de volgende beleidsperiode nauw te laten
samenhangen met het het VZF IKZ. Beide projecten hebben immers dezelfde hoofddoelstelling. Clubs
ondersteunen om een betere werking mogelijk te maken.
Het project zal jaarlijks sowieso geëvalueerd op basis van de volgende vragen:
-

Hebben er meer clubs deelgenomen aan het project?
Stijgt de gemiddelde score van clubs
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

Acties 2020
-

-

Via nieuwsbrieven, meegeven van tips i.v.m. het invullen van het JF 2020
Clubbezoeken inplannen
Clubs die zich opgeven om voor de eerste maal deel te nemen aan het JF 2020 of clubs die geen label
behaald hebben in 2019 zullen een uitnodiging krijgen om meer informatie in te winnen over het JF
2020
Clubs krijgen eind maart/begin april een rapportering met een overzicht van een aantal gegevens die
bekend zijn tot hiertoe (o.a. over aantal bijgeschoolde trainers/deelname competities...)
Clubs die dat wensen kunnen een clubbezoek aanvragen
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