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JEUGDSPORT	
OD601  Een groter bereik halen met het jeugdsportproject ‘Kids on Snow’ 

A60101 IMPLEMENTEREN SNOW ID IN JEUGDSPORT 
 

• Doelstelling: Implementeren in regelement 
  

• Resultaten:  De implementatie in het jeugdsport reglement wordt verschoven naar 
volgend seizoen, daar er tijdens commissievergadering niet meteen actie werd 
ondernomen om hier een regelgeving,van te maken. Echter werd er besloten om dit in 
het volgende seizoen te integreren.  

 
• Evaluatie: Dit is een win-win situatie dat we in de toekomst meer moeten uitbuiten! 

Hier trekken we als federatie aan om zoveel mogelijk clubs te overtuigen. We noteren 
een beter resultaat bij de clubs die niet zijn aangesloten aan het jeugdsportfonds.  
Onze focus ligt volgend jaar op het betrekken van deze clubs in het jeugdsportfonds.  

 
A60102 STIJGING VAN HET TOTAAL AANTAL DEELNEMERS AAN JEUGDEVENTS 
 

• Doelstelling: 5% jaarlijkse groei 
  

• Resultaten: We tekenen een groei van 2,2% op tov van 2017.  
 

• Evaluatie: We konden de stijging van 5% spijtig genoeg niet realiseren. Doch mogen 
we dit cijfer niet te negatief bekijken. Er is een club uit het fonds gestapt én er is toch 
een groei gerealiseerd. Doch dienen we dit zeker in het oog te houden naar de 
toekomst toe. Deze trend mag zich niet voortzetten.  
Hieronder voigt de grafiek aangaande de evolutie van het aantal jeugdleden binnen 
Sneeuwsport Vlaanderen. Om meer statistieken te bekijken verwijs ik naar de 
evaluatie van de subsidieaanvraag 2019, die we zullen bijvoegen als extra bij de 
rapportering.  
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A60103 PROMO VOEREN VOOR JEUGDACIVITEITEN EN JEUGDEVENTS VAN     
  DEELNEMENDE CLUBS 
 

• Doelstelling: Online promo sharen en offline distribueren van affiches overheen alle 
skipistes en sportdiensten.  
  

• Resultaten: Gem. 8.500 bereikte FB-volgers, 210 TW-volgers en 1.600 IG-volgers  
Nieuwsbrief ; Open rate gem. 23% met 62% meer clicks op de recreatief getinte posts  

 
• Evaluatie: De promovoering gebeurt te sporadisch. 

Er dient een communicatiekalender te worden aangemaakt met de opgelijste 
jeugdevents. Dit nemen we ook best mee naar de clubbezoeken in 2019. Zodanig we 
goed op voorhand weten welke initiatieven hier worden genomen door de clubs.  

 
A60104 LOGISTIEKE ONDERSTEUNING DEELNEMENDE CLUBS VOOR HUN     
  JEUGDACTIVITEITEN  
 

• Doelstelling: Ter beschikking stelling van promomateriaal en ondersteunend materiaal 
aan alle deelnemende clubs. 
  

• Resultaten:  Bovenop onderstaande financiële ondersteuning staat ons logistiek team 
altijd klaar om het nodige te doen voor de clubs. Veelal wordt hier niet zo zeer achter 
gevraagd.  We ondersteunen veelal met podia, prijzen, beachflags, banners, 
slalompalen, deelnemer hesjes,… Dit jaar hebben we ook alle vrijwilligers van de 
jeugdevents een presentje kunnen aanbieden. Een warme buff en/of muts met 
opschrift Sneeuwsport Vlaanderen.  
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Zondal Racing Team 1287  €             4.821,52  
Ice Mountain 968,5  €             3.628,32  
Freestyle Snow Valley 791  €             2.963,35  
Snow Valley 883  €             3.308,01  
Antwerp Ski Team 322,7  €             1.208,94  
Aspen 511,7  €             1.917,00  
Airborne Ski 575  €             2.154,14  
   

• Evaluatie: Dit gebeurt allemaal vlot en organisch. In de toekomst moeten we er 
misschien meer over informeren naar de clubs over wat de federatie ter beschikking 
heeft voor de deelnemende clubs. Een idee is hier om digitaal een materiaalbank aan te 
leggen die de clubs kunnen gebruiken.  

 
 

OD602  Focus Kids on Snow verbreden 

A60201 OPSPLITSEN JEUGDSPORTCRITERIA IN COMPETITIEVE EN RECREATIEVE   
 CRITERIA 

 
• Doelstelling:  Evaluatie + Bijsturing 

  
• Resultaten: Geen enkele clubs heeft beide labels kunnen verwerver. Één club heeft 

het competitieve label kunnen verwerven. Na overlegmoment JS (2019) blijkt het dat 
we de labels dienen aan te passen naar een nieuwere vorm die rechtlijniger is 
opgesteld voor de clubs. Het is nog steeds niet bekend genoeg onder de clubs dat zij 
eerder moeten inzetten op het recreatieve om zo het competitieve te kunnen 
ondersteunen. Daarenboven zit het luik “gediplomeerde trainers” met een bepaald 
(politiek) issue. Daar er veel al niet gediplomeerde VTS trainers in clubs aanwezig zijn 
scoren zij miniem op dit luik. Vanuit de federatie wordt er steeds aangemoedigd om 
trainers om te scholen naar VTS diploma’s maar dit gebeurt nog te weinig.  

 
• Evaluatie: Dit moet in de toekomst meer op de voorgrond van het Jeugdsportdossier 

komen te staan. De laagste leeftijdscategorieën tijdens wedstrijden dunnen uit. Het 
wordt voor elke club essentieel om in te zetten op een recreatief luik (de vijver) waarin 
men een doorstroming kan verwezenlijken naar het competitieve. Hierin maken we 
weer goede stappen bij de clubs die niet zijn aangesloten bij het jeugdsportfonds. We 
hopen dat in de nabije toekomst, aangesloten clubs kunnen leren van de best 
practices van de niet-aangesloten clubs (of dat de niet-aangesloten clubs zich 
aansluiten en met de punten kunnen duidelijk maken dat hun werking effectief en 
efficiënt resulteert in een beter resultaat). 

 
 

 
A60202 INVOEREN VAN INCENTIVES VOOR DEELCRITERIA COMPETITIEWERKING EN   

 RECREATIEVE WERKING 
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• Doelstelling:  Minstens 1 label per club behaald 

  
• Resultaten:  Dit is inderdaad ingevoerd en wordt positief onthaald door de 

deelnemende clubs, echter zien we niet het beoogde resultaat. Er is slechts 1 club met 
een label.  Koninklijke Skiclub Zondal heeft het competitieve label kunnen verwerven; 
Cfr. A60201 

 
• Evaluatie: Volgend jaar meer focus leggen op het behalen van beide deelcriteria. (Dmv 

meer beloning op basis van het behalen van de labels). 
We dienen hier uit een bevraging meer input te krijgen van de clubs zodanig we onze 
richting kunnen bijsturen.  
 

 
 
A60203 BEGELEIDEN COMPETITIECLUBS NAAR MEER RECREATIEVE FOCUS 
 

• Doelstelling: 10% stijging voorzien 
  

• Resultaten: Geen enkele club heeft het recreatieve label verworven. 
 

• Evaluatie: Dit dient in het volgende seizoen enorm worden geëvalueerd en aangepast. 
Ligt het aan onze te hoge deelcriteria? Of is het engagement van de clubs gedaald?   

 
 
A60204 BETREKKEN VAN RECREATIEVE CLUBS EN STAKEHOLDERS BIJ DE    

 JEUGDSPORTWERKING 
 

• Doelstelling:  Minstens 1 recreatieve club in jeugdsport 
  
 

• Resultaten: Recreatieve clubs en stakeholders zijn uitgenodigd om mee te werken aan 
het Jeugdsportdossier. Er was sprake van Snowspirit vzw die bereid was om in het 
jeugdsportfonds te stappen, daar zij een recreatieve club zijn, maar door 
omstandigheden bijna geen jeugd aantrekken met de clubwerking hebben ze het voor 
dit seizoen even achterwege gelaten. We hopen hen te kunnen bijsturen om als nog 
jeugd uit te nodigen in hun clubwerking.  

 
• Evaluatie: Geen enkele recreatieve club en/of stakeholder heeft interesse getoond.  

We hebben wel enkele nieuwe recreatieve clubs kunnen aansluiten op het einde van 
seizoen 2017-2018. Skimasters vzw is een recreatieve club mét jeugdwerking. Hun 
opstart is vlekkeloos verlopen en verwachten in te stappen in het seizoen 2019-2020 
Naar volgend jaar toe gaan we dit wederom uitsturen en promoten. 
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OD603  Kwaliteit van de jeugdsportwerking opdrijven en onderhouden 

A50301 RELATIEVE WEGING VAN KWALITEITSCRITERIA HOOG HOUDEN 
 

• Doelstelling:  Minstens 25% 
  

• Resultaten: Bereikt 
 

• Evaluatie: Dit dient zeker elk jaar goed onder controle te worden gehouden. Voor ons 
een indicator om het gehele jeugdsportfonds te herbekijken indien dit niet wordt 
bereikt. 

 
A50302 INSTAPVOORWAARDEN VOOR KWALITEIT OPDRIJVEN 
 

• Doelstelling:  Werken met verhoogde instapvoorwaarden 
  

• Resultaten: De nieuwe instapvoorwaarden worden correct toegepast door alle clubs.  
 

• Evaluatie: Het blijft duidelijk dat clubs afhankelijk zijn van de financiële steun van dit 
project. Dit wordt gebruikt als hefboom om de kwaliteit te behouden. Er werd 
geopteerd om een club niet te kunnen laten aansluiten wanneer zij geen 
gediplomeerde VTS trainers aan boord hadden. Hier is helaas negatief op gereageerd. 

 
A50303 JEUGDSPORTCOMISSIE ORGANISEREN OM INFO TE VERSPREIDEN EN HET   

 PROJECT DOORLOPEND TE EVALUEREN 
 

• Doelstelling:  Minstens 3x per seizoen organiseren 
  

• Resultaten:  Behaald 
 

• Evaluatie: Er zijn 3 jeugdsport commissie vergadering doorgegaan.  
 

• 15 juni 2017, 14 september 2017 en op 26juni 2018. Hierdoor werd de controle vanuit 
de federatie wat verstrengd, zodat de dossiers werden ingediend met een grotere 
aandacht voor nauwkeurigheid. Hier en daar werden nog enkele fouten terug 
gevonden die we samen met de club hebben kunnen rechtzetten.   
We noteren wel dat niet altijd elke club aanwezig is tijdens de 
commissievergaderingen en dat dit meestal ook zorgt voor de weinige originaliteit in 
hun jeugdevents. Hier in willen we stellen dat we volgende edities, meerdere 
jeugdsport  commissies wensen te laten doorgaan per jaar. We voelen sterk aan dat 
de focus van de federatie hier dient te liggen. Met dit project kunnen we meer 
subsidieerbare leden aanwerven, die we broodnodig hebben.  
Door personeelswijzigingen op het bureel is er gat van informatie en opvolging 
ontstaan.  


