Jeugdjudofonds 2018
Vlaamse Judofederatie vzw
Met de start van de nieuwe beleidsperiode werkte de Vlaamse Judofederatie verder aan de
opdracht jeugdsport. In 2017 werd dit voor de 5de maal georganiseerd en het was opnieuw
een succes, maar liefst 68 clubs werden weerhouden, een nieuw hoogtepunt. Met het
jeugdjudofonds tracht de Vlaamse Judofederatie via rechtstreekse subsidiëring aan de clubs,
de kwaliteit en de kwantiteit van de jeugdwerking binnen onze clubs te stimuleren. Binnen het
beleidsplan 2017-2020 worden er enkele belangrijke pijlers geformuleerd waarbij het leveren
van kwaliteit zowel op federatieniveau als op clubniveau één van de belangrijkste
aandachtspunten is. In een samenleving waar het sportaanbod steeds evolueert en steeds
uitgebreider wordt, is het immers van uiterst belang om te werken naar een kwaliteitsvolle en
vooral dynamische clubwerking. De VJF wil haar leden & clubs ondersteunen in de planning en
uitvoering van hun eigen jeugdopleiding.
LET OP: De aanvraag voor een zilveren en gouden label zijn na de vorige editie aangepast,
deze editie bevat enkele kleine wijzigingen die terug te vinden zijn in het reglement 2018.
Met het jeugdjudofonds beoogt de VJF volgende waarden:
✓ een kwalitatief verhoogd (jeugd)aanbod in de clubs
✓ meer gekwalificeerde trainers
✓ kwalitatief sportaanbod op maat van de jonge judoka
✓ meer initiatieven zowel sportief als extra sportief
✓ hogere graad van deelname aan organisaties VJF en talentenwerking, intensievere samenwerking tussen federatie en clubs
✓ aandacht voor subgroepen
✓ clubs met een jeugdvriendelijk(er) karakter zowel op trainersniveau als
bestuursniveau
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Hoe deelnemen aan het jeugdjudofonds?
Alle clubs die voldoen aan de instapvoorwaarden kunnen een dossier indienen waarin zij een
kwalitatieve jeugdsportwerking aantonen. Uiteraard hoort hierbij ook een gedetailleerde
financiële verslaggeving. Richtlijnen en deadlines zijn terug te vinden in het reglement
jeugdjudofonds 2018.
Aan de hand van de beoordelingscriteria worden de clubs punten toegekend die vervolgens
leiden tot een ranking van de deelnemende clubs en bepaling van de subsidiegrootte die
wordt toegekend.
Elke club die voldoet aan de instapvoorwaarden en succesvol deelneemt aan het
jeugdjudofonds mag zich het certificaat (erkend door de VJF) van “Jeugdvriendelijke
Judoclub VJF” toedragen. Dit certificaat geldt voor het sportjaar 2017 - 2018.
Het digitale aanvraag- en instapdocument Jeugdjudofonds 2018 is vanaf 17/03/2018
hier te vinden:
Instapvoorwaarden (LET OP: Verschillend voor GOUDEN, ZILVEREN en BRONZEN label)
Instapvoorwaarden voor het bekomen van minimaal een Bronzen label:
- De club is lid van de VJF en heeft bijgevolg een stamnummer
- Ieder actief lid van de club heeft een geldige vergunning bij de VJF
- Min. 35% van de judoka's is jonger dan 18 jaar
- De club heeft minimum 1 actieve gediplomeerde trainer
- Organigram bestuur met jeugdsportverantwoordelijke
- De club heeft een jeugdsportverantoordelijke als officiële functie binnen het clubbestuur aangesteld
(Moet zichtbaar zijn in het aangeleverde organigram)
- De club heeft de Panathlon verklaring ondertekend. U kunt de verklaring hier digitaal ondertekenen.
- De club gebruikt het label Jeugdvriendelijke Judoclub VJF Goud/ Zilver op de website vanaf de 2e
aanvraag
Extra vereiste voorwaarden voor het bekomen van een Zilveren label:
- Voldoen aan alle instapvoorwaarden voor Bronzen label (zie hierboven)
- Minimaal 250 punten behalen over het gehele formulier
Extra vereiste voorwaarden voor het bekomen van een Gouden label:
- Voldoen aan alle instapvoorwaarden voor Bronzen label (zie hierboven)
- De club werkt een visie/ missie en organigram in het kader van een jeugdsportbeleidsplan uit.
- De club heeft een duidelijk en strikt intern reglement.
- Volledig uitgeschreven jeugdsportbeleidsplan
- Volledig uitgeschreven jaarprogramma
- VZW structuur
- Minimaal 1 aangesloten trainer A of B, lid van eigen club
- Deelname aan minimaal 1 sporttechnische bijscholing
- Minimaal 600 punten behalen over het gehele formulier
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