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Bijlage 2: Subsidiereglement 2020 Jeugdsportfonds 

A. Algemene bepalingen 
Gelet op uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Overheid van 10 juni 2016 betreffende de voorwaarden 

voor het verkrijgen van een subsidie voor de beleidsfocus jeugdsport. 

Gelet op de doelstelling van het jeugdsportproject betreffende het verhogen van de kwaliteit van de 

jeugdsportwerking in de sportclubs, met bijzondere aandacht voor de verhoging van de 

sportparticipatie van de jeugd. 

Tijdens het voorbije Kid’s on Snow project (Jeugdsportdossier 2017-2020) lag de focus op het 

kwantitatieve luik met behoud en/of verhoging van de kwaliteit. Na een succesvolle afgelopen 

beleidsperiode met veel kwalitatieve progressie, zal de nadruk nu voornamelijk liggen bij het verhogen 

van de instroom van jeugdsportleden (verhoging van de sportparticipatie) en het verminderen van de 

drop-out, alsook de lastverlaging van de clubs door het implementeren van een online module in het 

ledenplatform, genaamd “SnowStarz Jeugdsportactieplan”. We willen dit bereiken via een 

sterrensyteem. Een motivatietool dat “SnowStarz-sterren” bedeeld aan clubs, gaande van 1 ster tot 

maximum 5-sterren. Het is onze bedoeling om de deelnemende clubs op recreatievlak vooral aan te 

zetten om het eigen bereik op te drijven of om het bereik van Sneeuwsport Vlaanderen mee te doen 

stijgen, alsook om de competitieve werking te omptimaliseren en een doorstroom te verkrijgen van 

recreatief participerende jeugd naar het competitieve luik. 

We introduceren in dit nieuwe Jeugdsportdossier, genaamd SnowStarz, een nieuwe wending met een 

focus op de clubaanwezigheid in het lokale sportlandschap, door de sportparticipatieve verhoging en 

de verhoging in kwalitatieve jeugdwerking nog steeds te handhaven. In eerste instantie willen we de 

deelnemende clubs (en hopelijk nieuwe clubs) stimuleren om het thema te introduceren in hun 

werking. Ieder jaar zullen de criteria uitgebreid en aangescherpt worden indien nodig, met als doel 

tegen het einde van de beleidsperiode sportethiek (via GES decreet), professionalisme en gezonde 

progresssie op verschillende manieren te verankeren in de werking van onze clubs. 
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B. Subsidievoorwaarden 
Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van subsidies omtrent het jeugdsportfonds dient de 

club aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

 

1. De club moet aangesloten zijn bij Sneeuwsport Vlaanderen vzw, Boomgaardstraat 22 bus 

27 te 2600 Berchem. 

2. De club moeten de jeugdsportbegeleiders identificeren via het ledenplatform Twizzit, met 

bijhorende digitale documentatie vanuit Votas of een kopie erkend buitenlands diploma 

(indien gediplomeerd).  

3. De club dient de attesten en/of bewijzen van bijscholing trainers te kunnen voorleggen, 

liefst digitaal via het ledenplatform. 

4. De club dient de jeugdsportbeoefenaars te identificeren via het ledenplatform. Jeugdleden 

zijn kinderen tot en met de leeftijd van 18 jaar. 

5. Het sportieve aanbod dient ingedeeld per leeftijdscategorie vermeld te zijn op de website 

van de club. 

6. Op iedere communicatie met betrekking tot de BF jeugdsport dient het logo van zowel 

Sneeuwsport Vlaanderen als Sport Vlaanderen vermeld te zijn. 

7. De club dient een rapporteringsdossier in bij Sneeuwsport Vlaanderen (via het 

ledenplatform of per email) tegen uiterlijk 30 augustus van het kalenderjaar waarvoor de 

subsidie wordt aangevraagd.  

8. Alle kosten gemaakt in het kader van BF jeugdsport (zoals bepaald in 3.3) dienen te 

worden gestaafd met originele bewijsstukken. 

9. De grootte van het subsidie bedrag zal worden bekend gemaakt na evalueren van het 

ingediende dossier volgens de vooropgestelde criteria en verdeelsleutel.  De clubs dienen 

uiterlijk op 20 december de verantwoordingsstukken binnen te brengen. Na nazicht 

hiervan volgens de bestedingsmogelijkheden zal het bedrag waar de club recht op heeft 

gestort worden op hun rekening. 

10. De clubs dienen minstens 6 van de 10 vooropgestelde doelstellingen te hebben 

gerealiseerd. 

Sportparticipatiegraad verhogen 

 

1. Organiseren van een open trainingsdag of clubdag met 10 aantal deelnemers die 

nog geen lid zijn in 1ste seizoensheflt 

(vooraf ingepland + promo opgezet ism federatie ) 

2. Organiseren van een evenement ter bevordering van de sportparticipatie in 

jeugdsport met minstens 25 deelnemers die nog geen lid zijn tijdens 1ste of 2e 

seizoenshelft 

(vooraf ingepland + promo opgezet ism federatie ) 

3. Jeugdactiviteiten (trainingen, evenementen,…) adverteren in minstens 3 

promokanalen van de club (website, nieuwsbrief, clubblad, folder, sociale media 

(telt als 1) …) 

4. Een recreatief luik in het jeugdbeleidsplan hebben 

http://www.sneeuwsportvlaanderen.be/
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Kwaliteit van de jeugdwerking verhogen 

5. Minstens 4u training organiseren per week. 

6. Training wordt gegeven door minstens 1 VTS gediplomeerde.  

7. Minstens 50% van de clubtrainers volgen bijscholingen voor clubtrainers  

8. Minstens 2 officials inschakelen in de competities 

9. Minstens 1 meerdaagse stage organiseren 

10. Het SnowID-progressieboekje standaard gebruiken in de jeugdwerking 
 

11. De clubs hebben gedragscodes voor clubleden, trainers en ouders. 

12. De clubs hebben een uitgeschreven jeugdsportbeleid. 

13. De clubs gaan er mee akkoord dat er steekproeven gehouden worden ter controle van de 

doorgegeven informatie mbt subsidiedossier. De doorgegegven informatie wordt alsook 

aangepast na controle. 

14. API aanstellen, meldpunt op de website van de club vermelden. 
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C. Verdeling van de subsidie 
1. A rato van het aantal clubs dat intekent voor het jeugdsportfonds en de score behaald 

op basis van het subsidiedossier zal de subsidie worden berekend. (verdeelsleutel).  

2. Er wordt een classificatie gehanteerd om de subsidie te verdelen over de deelnemende 

clubs. A.d.h.v. “SnowStarz-sterren” kan er per criteria gescoord worden tot het behalen 

van een SnowStarz-ster. Elke criteria dient voor 80% van de punten te worden 

volbracht vooraleer men recht heeft op een ster. De criteria zijn; 

1. Kwaliteitsvolle begeleiding en sporttechnisch kader 

2. Structuur/organisatie van de jeugdsportwerking 

3. Initiatieven ter bevordering van de jeugdsport 

4. Promotie van de jeugdsportwerking 

5. Ethisch verantwoord sporten 

Vanaf het behalen van 3 sterren wordt er een bonus van 10% toegekend op de 

totaalscore. Bij het behalen van 4 sterren wordt er 20% toegekend op de totaalscore. 

Indien er een club voldoet aan een 5-sterren classering wordt deze beloond met een 

bonus van 30% op de totaalscore.  

3. De sportclubs dienen de middelen die ze via deze subsidie hebben verkregen aan te 

wenden om de kwaliteit van de jeugdsportwerking in de clubs te verhogen met 

bijzondere aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie (instroom nieuwe 

jeugdsportleden) van de jeugd.  

De bestedingsmogelijkheden worden vastgelegd op: 

 Huur accommodatie met betrekking tot evenementen binnen jeugdsport 

o Piste 

o Vergaderzaal 

 Huur sporttechnisch materiaal met betrekking tot evenement binnen jeugdsport uit 

volgende lijst: 

o Slalompalen 

o Boormachines of boren 

o Tijdsinstallatie 

o Tubes 

o Trainingshirts 

o Rails, boxen, big air bag of ander sporttechnisch materiaal specifiek voor de 

freestyle disciplines 

o Ander sporttechnisch/didactisch materiaal waar voorafgaand schriftelijk 

goedkeuring is verleend door Sneeuwsport Vlaanderen. 

 Verplaatsingsonkosten mbt jeugdtrainingen, Skicup van Vlaanderen, Manches 

Freestylecup van Vlaanderen, Manches Freeski.be cup en andere 

jeugdsportevenementen. (Verplaatsingen voor buitenlandse stages, trainingen of 

wedstrijden gelden niet) 

o Verplaatsingen trainers (a rato de geïndexeerde Sport Vlaanderen-tarieven) 

 

http://www.sneeuwsportvlaanderen.be/
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 Aankopen didactisch en sporttechnisch materiaal mbt tot jeugdsport 

o Audiovisueel materiaal  

o Slalompalen 

o Boormachines of boren 

o Sporttrofeeën 

o Uitrusting trainers 

o Tijdsinstallatie 

o Trainingshirts 

o Rails, boxen, big air bag of ander sporttechnisch materiaal specifiek voor de 

freestyle disciplines 

o Sporttechnisch/didactisch materiaal waar voorafgaand schriftelijk 

goedkeuring is verleend door Sneeuwsport Vlaanderen. 

 Promotiemateriaal 

o Drukwerk (affiches, uitnodigingen, reclamepanelen) 

o Kosten website 

o Reclame-uitgaven 

o Snow-Id’s 

 Bijscholingen, opleidingen van jeugdtrainers die betrekking hebben op jeugdsport 

o Onder bijscholing verstaat men elke bijscholing die georganiseerd wordt in 

het kader van BF jeugdsport door Sneeuwsport Vlaanderen /VTS/Bloso of die 

door voorgaande is erkend. 

o Onder opleiding verstaat men het succesvol afgerond hebben van een 

initiator, instructeur en/of trainer A ski/snowboard en/of 

jeugdsportcoördinator bij de Vlaamse Trainersschool) 

o Tussenkomst cursusgeld VTS-opleidingen indien geslaagd  

o Tussenkomst inschrijvingsgeld bijscholingen erkend door Sneeuwsport 

Vlaanderen 

o Verplaatsingsonkosten mbt bijscholingen (a rato de geïndexeerde Bloso-

tarieven) 

 Facturen die als bewijsstuk fungeren voor de subidies dienen op naam van de club te 

staan, anders niet geldig! 
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D. Subsidie aanvraag dossier 
Het subsidie aanvraag dossier zit compleet vervat in het ledenplatform en is opgesteld volgens 

onderstaande richtlijnen op basis van 5 criteria, die elks een SnowStarz-ster omvatten: 

1. Kwaliteitsvolle begeleiding en sporttechnisch kader 

2. Structuur/organisatie van de jeugdsportwerking 

3. Initiatieven ter bevordering van de jeugdsport 

4. Promotie van de jeugdsportwerking 

5. Ethisch verantwoord sporten 

De clubsubsidie wordt berekend op basis van de gegevens en activiteiten van het vorige werkjaar zoals 

vermeld in subsidie aanvraagdossier.  

De clubsubsidie wordt evenredig verdeeld tussen de verenigingen met jeugdwerking die voldoen aan 

de subsidievoorwaarden, a rato van het totaal aantal bekomen punten. 

De beoordelingsperiode loopt van 1 juli x t.e.m. 30 juni x+1. 

 

  

http://www.sneeuwsportvlaanderen.be/


 

 

www.sneeuwsportvlaanderen.be -   +32 3 286 07 85   - info@sneeuwsport.vlaanderen   9 

Boomgaardstraat 22/27 – B2600 Berchem – Belgium 

E. Criteria 
Vervat in het ledenplatform (lees: clubplatform) van Sneeuwsport Vlaanderen, zit een module 

Jeugdsportactieplan (“SnowStarz). Hiermee kan elke club in realtime de nodige data verzamelen die 

nodig is om de richtlijnen van de 5 criteria op te volgen. Alle bewijsstukken worden als bijlage 

toegevoegd in deze online module of al dan niet verzorgd door de automatisatie van het ledensysteem.  

 

1) Kwaliteitsvolle begeleiding en Sporttechnisch kader (490 punten) 
 

80% drempel voor het behalen van een SnowStarz-ster = 392 punten 

Criterium 1.1 Werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders (Jsb) 
De jeugdsportbegeleider is een sporttechnische begeleider voor jeugdsport die actief is als trainer in 
een erkende sportvereniging. 

Sporttechnisch begeleider = iemand die training geeft.  
Jeugdsport = sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. 
Erkende sportvereniging = een vereniging die erkend is door Sneeuwsport Vlaanderen. 

Een kopie van het diploma dient verplicht bijgevoegd te worden in de module binnen het 
ledenplatform. Per jeugdsportbegeleider wordt slechts één diploma in aanmerking genomen. Een 
lijst met alle trainers van de club dient te kunnen worden geëxporteerd vanuit het ledenplatform 
(gebruik: groepen maken) 
 
o Jeugdsportbegeleider met een VTS diploma (Toptrainer, Trainer A) 

Jsb1 = 12 punten per trainer 
o Jeugdsportbegeleider met een VTS diploma (Trainer B) 

Jsb2 = 10 punten per trainer 
o Jeugdsportbegeleider met een VTS diploma (initiator), regent/bachelor of licentiaat/master LO 

Jsb3 = 8 punten per trainer 
o Jeugdsportbegeleider zonder VTS diploma (diploma ander opleidingsorgaan) na goedkeuring van 

een schriftelijke aanvraag bij Sneeuwsport Vlaanderen 
Jsb4 = 2 punten per trainer 

 

Totaal voor Jsb = Jsb1 + Jsb2 + Jsb3 + Jsb4 met een maximum van 120 punten. 

  

http://www.sneeuwsportvlaanderen.be/


 

 

www.sneeuwsportvlaanderen.be -   +32 3 286 07 85   - info@sneeuwsport.vlaanderen   10 

Boomgaardstraat 22/27 – B2600 Berchem – Belgium 

Criterium 1.2  Beschikken over een actieve jeugdsportcoördinator (Jsc) 
De jeugdsportcoördinator is een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid 
in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische 
vlak. Dit kan slechts 1 persoon zijn per club. 

Sportgekwalificeerd = erkend sporttechnisch diploma  

Jeugdsportbeleid = beleidsmatig, op training aanwezig, overleg met jeugdsportbegeleiders, 

kwantitatief bijsturen, … 

Een kopie van het diploma dient verplicht bijgevoegd te worden in de module binnen het 
ledenplatform. Per jeugdsportcoördinator wordt slechts één diploma in aanmerking genomen. 
Cumulatie van diploma’s is niet mogelijk. 
o Jeugdsportcoördinator met een VTS-diploma (Alle)  

Jsc1 = 15 punten 
o Jeugdsportcoördinator met een diploma regent/bachelor of licentiaat/master LO 

Jsc1 = 10 punten 
o Indien voorlegging van een uitgeschreven jeugdsportbeleid. 

Jsc2 = 50 punten voor het document jeugdsportbeleid 
 

 

Totaal voor Jsc = Jsc1 + Jsc2 met een maximum van 65 punten 

 
 

Criterium 1.3  Behalen van een sport specifiek diploma in voorbije werkingsjaar 
De jeugdsportbegeleider of de jeugdsportcoördinator behaalt een sport specifiek diploma of attest 
van de Vlaamse Trainersschool (VTS) of een ander getuigschrift, erkend door de VTS. Een diploma of 
attest komt in aanmerking indien het behaald werd in het voorbije werkingsjaar.  
 
Een bewijs of attest van inschrijving en deelname dient bijgevoegd te worden in de module binnen 

het ledenplatform.  

o Jeugdsportbegeleider die voorbije werkingsjaar een VTS-diploma (Alle) behaalde  
Jo1 = 15 punten per trainer 

 
 

Totaal Jo = maximum van 60 punten 

 

Criterium 1.4  Volgen van een sporttechnische bijscholing 
De jeugdsportbegeleider of de jeugdsportcoördinator volgt een sporttechnische bijscholing.  
Een bewijs of attest komt in aanmerking indien het behaald werd in het voorbije werkingsjaar.  
Een bewijs of attest van inschrijving en deelname dient bijgevoegd te worden in de module binnen 

het ledenplatform. 

o Erkende VTS-bijscholing of sporttechnische bijscholing bij een erkende instantie 
(BLOSO/VTS, Sportfederatie, provinciale of gemeentelijke sportdienst, sportregio, Instituut voor 
Sportbeheer, BVLO) 

http://www.sneeuwsportvlaanderen.be/
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Bijscholing = 20 punten/deelnemer/bijscholing 
 

Totaal voor Bijscholing = 20 x deelnemer/bijscholing met een maximum van 160 punten 

 
 

Criterium 1.5  Werken met gediplomeerde poortrechters en juryleden en georganiseerde 
competities 

Het is de taak van een club met een goede jeugdsportwerking om ervoor te zorgen dat er voldoende 
gediplomeerde medewerkers zijn die als poortrechter of jurylid kunnen functioneren op wedstrijden 
voor leden en niet-leden. Enkel medewerkers met een door Sneeuwsport Vlaanderen erkend 
diploma of certrificaat (m.a.w. die minstens door Sneeuwsport Vlaanderen werden opgeleid inzake 
wedstrijdofficials) komen in aanmerking. Zodoende: worden deze vrijwilligers mee opgenomen in de 
registratie van het ledenplatform.  
 
 

Totaal voor aantal officials = 12 punten/official  

Maximum = 85 punten 
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2) Structuur/organisatie van de jeugdsportwerking (325 punten) 

 

80% drempel voor het behalen van een SnowStarz-ster = 260 punten 

Criterium 2.1 Aantal leden aangesloten bij Sneeuwsport Vlaanderen tot en met 18 jaar 
Met het aantal aangesloten leden bedoelt men het aantal leden tot en met 18 jaar dat werd 

doorgegeven aan Sneeuwsport Vlaanderen via het ledenplatform en daarbij verzekerd is door 

Sneeuwsport Vlaanderen. 

Totaal voor aantal leden < 18 jaar = 2 punt/lid met een maximum van 100 punten 

 

Criterium 2.2  Aantal nieuwe leden aangesloten bij Sneeuwsport Vlaanderen tot en met 18 
jaar 

Met het aantal nieuwe aangesloten leden bedoelt men het aantal nieuw aangesloten leden tot en 

met 18 jaar dat voor het relevante seizoen werd doorgegeven aan Sneeuwsport Vlaanderen, 

verzekerd is door Sneeuwsport Vlaanderen, daarvoor in het voorafgaande seizoen nog geen lid was 

van Sneeuwsport Vlaanderen. 

Totaal voor aantal nieuwe leden < 18 jaar = 10 punt/lid met een maximum van 150 punten 

 

Criterium 2.3  Aantal meerdaagse stages (MS) 
Met het aantal meerdaagse stages wordt bedoeld het aantal stages dat een club aanbiedt voor 

jeugdleden. We maken hierin onderscheid tussen stages van minimum 3 dagen en minimum 5 dagen 

én binnenlandse tegenover buitenlandse stages. Bewijzen van deze weken dienen bijgevoegd te 

worden (Uitnodigingen, facturen verblijf, onkosten trainer, factuur skipassen). Een volledige 

deelnemerslijst, dient te kunnen worden teruggevonden in het ledenplatform van Sneeuwsport 

Vlaanderen. Er wordt automatisch een onderscheid gemaakt tussen niet-leden en deelnemers die 

alreeds lid zijn van de federatie. 

 

MS1 = (min) 3-daagse binnenlandse stage = 7.5 punten 

MS2 = (min) 3-daagse buitenlandse stage = 12.5 punten 

MS3 = (min) 5-daagse binnenlandse stage = 12.5 punten 

MS4 = (min) 5-daagse buitenlandse stage = 15 punten 

 

Totaal voor aantal MS = (MS1+MS2+MS3+MS4)  met een maximum van 60 punten 

 

Bij lijst met nieuwe leden die werden aangetrokken via één van deze stages:  

 3 punten per nieuw lid met een maximum van 15 punten 

Maximum = 75 punten   

http://www.sneeuwsportvlaanderen.be/
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3) Evenementen ter bevordering van de jeugdsport (855 punten) 

 

80% drempel voor het behalen van een SnowStarz-ster = 684 punten 

Clubs die samenwerken voor de organisatie van onderstaande evenementen kunnen die individueel 

inbrengen in het subsidie aanvraagdossier, op voorwaarde dat er een aanvaardbaar aantal deelnemers 

is. 

Criterium 3.1  Organisatie wedstrijden Skicup van Vlaanderen competitie en/of Freestyle 
Tour. 

Per georganiseerde wedstrijd in het regelmatigheidscriterium Skicup van Vlaanderen en/of Freestyle 

Tour. 

De uitvoering van bovenvernoemde events moet gebeuren volgens de richtlijnen en onder de 

auspiciën van Sneeuwsport Vlaanderen. 

Totaal = 15 punten per wedstrijd (Skicup van Vlaanderen en/of organiseren van een manche van 

de Freestyle Tour) 

Maximum = 30 punten 

 

Criterium 3.2  Organisatie van een wedstrijd gericht op recreatieve jeugd (niet-leden)  
Hiermee wordt het organiseren van een competitieve open wedstrijd, gericht naar de recreatieve 

doelgroep bedoeld. Geen competitielicentie nodig om deel te nemen, wel dienen de deelnemers 

correct te zijn verzekerd en/of een waiver te hebben ondertekenend dat men de risico’s van 

deelname begrijpen en zelf instaan voor het aansluiten van een gepaste verzekering alvorens de 

deelname aan het event. Het event dient daarbij steeds te worden georganiseerd volgens de 

richtlijnen en onder de auspiciën  van Sneeuwsport Vlaanderen. 

Een volledige deelnemerslijst, dient te kunnen worden teruggevonden in het ledenplatform van 

Sneeuwsport Vlaanderen. Er wordt automatisch een onderscheid gemaakt tussen niet-leden en 

deelnemers die alreeds lid zijn van de federatie. Per openwedstrijd gericht op recreatieve jeugd kan 

er slechts 1 van de 3 opties worden toegepast. 

o Wedstrijd met < 25 deelnemers 

Kt1 = 10 punten 

o Wedstrijd met >25 deelnemers 

Kt2 = 50 punten 

o Wedstrijd met >15 1ste jaars / niet-leden 

Kt3  = 100 punten 

  

Totaal = Kt1 + Kt2 + Kt3 met een maximum van 150 punten  

http://www.sneeuwsportvlaanderen.be/
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Criterium 3.3  Organisatie van evenement ter bevordering van de sportparticitpatie in 

jeugdsport 
Met organiseren van een evenement ter bevordering van de sportparticitpatie in jeugdsport wordt 

bedoeld dat men een organisatie op zich neemt van een evenement dat gericht is op personen tot en 

met 18 jaar die op het moment van het evenement nog geen lid zijn van één van de clubs van 

Sneeuwsport Vlaanderen. Dit evenement dient ook ter promotie opgenomen te worden op de website 

van de club en/of op deze van Sneeuwsport Vlaanderen. 

Gericht op niet-leden van Sneeuwsport Vlaanderen wil zeggen dat maximum 50% van de deelnemers 

aan het evenement lid mag zijn van een club van Sneeuwsport Vlaanderen. 

Jeugdsport = sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. 
 

Een volledige deelnemerslijst, dient via de inschrijfmodule (eventregistratie) van het ledenplatform 

per evenement te worden opgeladen in de module Jeugdsportactieplan (SnowStarz) binnen het 

ledenplatform. Daarenboven dienen de promotionele acties (affiches/posters) te worden opgeladen 

als bewijs. Deze deelnemerslijst dient ook te vermelden welke deelnemers reeds lid zijn van 

Sneeuwsport Vlaanderen en welke nog niet. 

Totaal = Bij inrichten van een evenement ter bevordering van de sportparticipatie in jeugdsport dat 

voldoet aan de criteria 50 punten  

 

Maximum = 150 punten 

 
Criterium 3.4  Een jeugdevenement organiseren op de World Snow Day. 
Jaarlijks organiseert de FIS een ‘World Snow Day’. Sneeuwsport Vlaanderen verwacht van elke club dat 
zij een clubevenement gericht op de jeugd en instroom organiseren in het weekend van World Snow 
Day. Een event komt pas in aanmerking als er minstens 15 niet leden deelnemen. 

 
Een volledige deelnemerslijst, dient via de inschrijfmodule (eventregistratie) van het ledenplatform 

per evenement te worden opgeladen in de module Jeugdsportactieplan (SnowStarz) binnen het 

ledenplatform. Daarenboven dienen de promotionele acties (affiches/posters) te worden opgeladen 

als bewijs. Deze deelnemerslijst dient ook te vermelden welke deelnemers reeds lid zijn van 

Sneeuwsport Vlaanderen en welke nog niet. 

Totaal = Bij inrichten van een jeugdevenement op de World Snow Day dat voldoet aan de criteria 

75 punten 

  

http://www.sneeuwsportvlaanderen.be/
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Criterium 3.5  Evenement/actie in maand van de sportclub (mei/september) 
Sport Vlaanderen organiseert 2 maal per jaar de actie ‘maand van de sportclub’. Clubs die in een van 

deze maanden een actie organiseren gericht op niet leden. Een actie komt pas in aanmerking als er 

minstens 5 niet leden deelnemen. 

Een volledige deelnemerslijst, dient via de inschrijfmodule (eventregistratie) van het ledenplatform 

per evenement te worden opgeladen in de module Jeugdsportactieplan (SnowStarz) binnen het 

ledenplatform. Daarenboven dienen de promotionele acties (affiches/posters) te worden opgeladen 

als bewijs. Deze deelnemerslijst dient ook te vermelden welke deelnemers reeds lid zijn van 

Sneeuwsport Vlaanderen en welke nog niet. 

Totaal = Bij actie in de ‘maand van de sportclub’ die voldoet aan de criteria 50 punten 

 

Criterium 3.6  Events georganiseerd door Sneeuwsport Vlaanderen ondersteunen met 
vrijwilligers 

Clubs die de events van Sneeuwsport Vlaanderen ondersteunen met actieve vrijwilligers worden 
hiervoor beloond. Deze vrijwilligers dienen mee opgenomen te worden in de registratie van het 
ledenplatform.  
 

Totaal = 5 punten per ingezette vrijwilliger tijdens competitief event (officials tijdens Skicup van 

Vlaanderen/Freestyle Tour.) 

10 punten per ingezette vrijwilliger tijdens een recreatief event georganiseerd door Sneeuwsport 

Vlaanderen. 

 

Maximum = 250 punten 

 
Criterium 3.7  Organiseren “Snow ID-dag” (150 punten) 
Hiermee wordt bedoeld dat de club een dag organiseert in het teken van de SnowID, waarbij leden 

en niet-leden getoetst worden op het huidige technische ski -of snowboard niveau.  

Deze dag dient te voeldoen aan: 

1. minimum 3 sessies van telkens 1u 

2. een gerichte communicatieve campagne ter promotie van het event 

3. gebruik van eventregistratiesysteem binnen het ledenplatform 

4. mogelijkheid tot samenwerking met externe partners (pisteuitbater, reisorganisator, …) 

Als ondersteuning, mits voldaan aan voorwaarden, kan club rekenen op: 

- Het ter plaatse afnemen van de testjes door docent Sneeuwsport Vlaanderen 

- 50 Snow ID boekjes 

- Introductie SnowID door Sneeuwsport Vlaanderen aan clubtrainers en medewerkers 

- Design van affiches of voorziening van logo’s indien nodig  

http://www.sneeuwsportvlaanderen.be/
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Een volledige deelnemerslijst, dient via de inschrijfmodule (eventregistratie) van het ledenplatform 

per evenement te worden opgeladen in de module Jeugdsportactieplan (SnowStarz) binnen het 

ledenplatform. Daarenboven dienen de promotionele acties (affiches/posters) te worden opgeladen 

als bewijs. 

 

Totaal = Bij inrichten van een Snow ID-dag dat voldoet aan de criteria 150 punten 

 

4) Promotie van de jeugdwerking (325 punten) 
 

80% drempel voor het behalen van een SnowStarz-ster = 260 punten 

Criterium 4.1:  Folder/Affiches 
Sneeuwsport Vlaanderen reikt promomateriaal (logo’s, slogans, de sterrenclassificatie, etc) die clubs 

kunnen verwerken in een folder van de club/jeugdsportwerking. Clubs kunnen hun clubinfo hierop 

publiceren. 

Deze grafische elementen dienen als bewijs te worden opgeladen in het ledenplatform. 

Totaal = 50 punten indien er een folder gemaakt wordt 

  25 punten bij publiceren van affiches over jeugdsportwerking 

 

Maximum = 75 punten 

 

Criterium 4.2: Social Media 
Sneeuwsport Vlaanderen wil vanaf dit seizoen ook het gebruik van social media aanmoedingen om 

zo meer zichtbaarheid aan de jeugdwerking te geven. 

Op elk kanaal, dient ook Sneeuwsport Vlaanderen vermeld te worden als overkoepelende federatie. 

Elk kanaal dient tijdens het seizoen een minimale werking uit te stralen zodat ook de hantering van 

social media als tool wordt gehandhaafd. Zo stellen we de voorwaarden dat men minimum 12 posts 

uitvoert per seizoen, verspreid over minimum 6 maanden.  

Totaal = 10 punten per kanaal social media (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Snapchat, 

TikTok, …) 

Max = 30 punten 

Vermelding Sneeuwsport Vlaanderen op elk kanal = 25 punten 

12 posts per seizoen met #sportersbelevenmeer #sneeuwsportvlaanderen en 

@sneeuwsportvlaanderen  

http://www.sneeuwsportvlaanderen.be/
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   80 punten 

MAX TOTAAL = 135 punten  

Criterium 4.3:  Media 
Sneeuwsport Vlaanderen spoort de clubs aan om een actievere houding naar de pers aan te nemen. 

Hiervoor belonen we elke publicatie (jeugdsport –en clubgerelateerd) in de en stellen we volgende 

voorwaarden.  

Het artikel dient sportgerelateerd te zijn met als doelgroep “jeugd”. Dit kan breed gaan, daarom 

dient de vermelding van de club of de federatie een minimum te zijn.  

 

Totaal = 15 punten per artikel  (+5 punten bij vermelding Sneeuwsport Vlaanderen) 

Maximum = 3 artikels of 60 punten 

 
Criterium 4.4:  Website 
Clubs die deelnemen aan het jeugdsportactieplan “SnowStarz” zouden een up-to-date, 

overzichtelijke website moeten hebben met actuele info.  

We stellen volgende voorwaarden op:  

- Vermelding Sneeuwsport Vlaanderen op homepage, logo is voldoende met link naar website 

Sneeuwsport Vlaanderen. (=10 punten) 

- Vermelding samenwerking met Sneeuwsport Vlaanderen in de “over ons” of “about us” 

sectie van de website. (=15 punten) 

- Tabblad met info over het jeugdsportactieplan “SnowStarz” en zijn stakeholders; zijnde, 

Sneeuwsport Vlaanderen en Sport Vlaanderen met daarbij horende weblinks. (=30 punten) 

 

Totaal = 10 punten / 15 punten / 30 punten 

Maximum = 55 punten 

http://www.sneeuwsportvlaanderen.be/
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5) Ethisch Verantwoord Sporten (160 punten) 

 

80% drempel voor het behalen van een SnowStarz-ster = 128 punten 

Criterium 5.1:  Panathlon Verklaring 
De Club heeft de Panathlon Verklaring over Ethiek en Fair Play in de Jeugdsport ondertekend. 

Zie www.panathlonvlaanderen.be  

 

Totaal = 30 punten 

 

Criterium 5.2:  Vertrouwenspersoon of Aanspreekpersoon Integriteit 
De club stelt een vertrouwenscontactpersoon (VCP) of aanspreekpersoon integriteit (API) aan voor 

alle leden van de club in geval van ongewenste omgangsvormen. 

Onder ongewenste omgangsvormen wordt seksuele intimidatie, agressie en geweld, treiteren en 

pesten, discriminatie, intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen verstaan. 

Deze persoon moet gemakkelijk bereikbaar zijn voor leden via e-mail, telefoon én face-to-face. 

Contactgegevens worden via verschillende kanalen kenbaar gemaakt aan alle leden (mailing, 

nieuwsbrief, brochure, website,…). 

Bij voorkeur wordt een man én een vrouw aangesteld. 

Indien een man én vrouw aangesteld: 10 punten extra. 

 

Totaal = 30 punten + 10 punten indien man én vrouw = MAX 40 punten 

 

Criterium 5.3:  Gezond sporten 
De club neemt een aantal regels m.b.t. gezond sporten op in het Huishoudelijk Reglement en/of de 

Gedragscode. 

Voorbeelden: 

- Regel i.v.m. frisdrank tijdens trainingen 

- Regel i.v.m. anti-doping beleid 

- Aanbevelingen i.v.m. gezonde voeding 

- Blessurepreventie 

- Antidopingbeleid 

 

Totaal =  30 punten 

 

http://www.sneeuwsportvlaanderen.be/
http://www.panathlonvlaanderen.be/
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Criterium 5.4:  G-sport 
De club neemt initiatief i.v.m. G-sport. De club stelt zijn jeugdwerking open voor G-jeugdsporters 

en/of heeft een specifiek aanbod voor G-jeugdsporters. 

Deze werking dient dan ook verankerd te zijn binnen de clubwerking die aangesloten is bij de 

federatie. M.a.w. de G-jeugdsporters zijn lid van de club en doorgegeven via het ledenplatform als lid 

van Sneeuwsport Vlaanderen. 

• Registreren van aantal aangesloten G-sporters, bij voorkeur via aangepast databestand 
• Uitbreiden van de clubwerking met G-sportinformatie, zowel intern als extern (website, 

promotie, …) 
• Organiseren van G-sport vormingen voor trainers en begeleiders ism partners (oplijsting met 

data en inschrijvingslijst) 
• Deelnemen aan een geïntegreerd sportpromotioneel event (vb. demo G-skiën op regulier 

event) 
• Openstellen van laagdrempelige activiteiten voor sporters met een beperking 

(activiteitenlijst) 
 

Totaal=  30 punten 

 

 

Criterium 5.5: Veilige sportomgeving 

De aanwezige gedragscodes voor renners, ouders en trainers bevat specifieke bepalingen i.v.m. een 

veilige sportomgeving. Volgende onderwerpen worden specifiek benoemd: 

- seksuele intimidatie 

- agressie en geweld 

- treiteren en pesten 

- discriminatie 

- intimidatie 

 

Totaal=  30 punten 

 

http://www.sneeuwsportvlaanderen.be/
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