REGLEMENT SPORT-I LABEL 2022
Bij de opstart of verdere uitbouw van een kwaliteitsvolle jeugdwerking geeft Sporta Team haar clubs
graag een duwtje in de rug met het Sport-i project. Via het Sport-i label wordt je club erkend als
jeugdvriendelijke sportclub. Je kan een gouden, zilveren of bronzen Sport-i label behalen.

DOELSTELLINGEN
Het Sport-i label loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.
Het doel van het Sport-i label is tweeledig. We willen onze clubs stimuleren om een kwalitatieve
jeugdwerking uit te bouwen en om de sportparticipatie van de jeugd te verhogen!
Clubs die voldoen aan de gestelde voorwaarden en hiervoor de nodige bewijsstukken aanleveren,
maken jaarlijks kans op het behalen van een bronzen, zilveren of gouden Sport-i label. Aan elk Sport-i
label hangt naast de erkenning ook een geldprijs vast, die de club volgens bepaalde
bestedingsvoorwaarden in haar jeugdwerking moet investeren.
De effectieve geldprijs voor het bronzen, zilveren of gouden Sport-i label is nog niet gekend. Deze
hangt immers af van de inbreng van de overheid, de kwaliteit van de dossiers en van het aantal
ingediende dossiers!

HOE DEELNEMEN
Deelnemen kan uitsluitend via het officiële inschrijvingsformulier en invuldossier. Dat kan je
terugvinden in je clubaccount op mijnbeheer.sportateam.be onder het menu ‘Sport-i label > Dossier
> Inschrijvingsformulier & invuldossier’ en mits het respecteren van de timing.
Het Sport-i label loopt per kalenderjaar:
• 1 april 2022 = uiterste indiendatum voor het officiële inschrijvingsformulier;
• 1 april 2022 = meetmoment voor Sporta om de cijfers van de clubs met jeugd te verzamelen;
• 1 april 2022 t.e.m. 31 oktober 2022 = eventuele controle ter plaatse door Sporta;
• 31 oktober 2022 = uiterste indiendatum voor officiële invuldossier;

•

LET OP: ook activiteiten of bijscholingen die plaatsvinden na 31 oktober 2022 komen uiteraard in
aanmerking, mits het toesturen van de nodige aankondigingen/inschrijvingsbewijzen bij het indienen
van het dossier. Zo zijn wij reeds op de hoogte van het initiatief/deelname en kan je later de nodige
bewijsstukken of attesten doorsturen.

november 2022 = controle en nazicht + feedback van Sporta over de goedkeuring van het
dossier + raming van het te verwachten bedrag waarop elke club mogelijks aanspraak maakt
o.b.v. de ingediende dossiers.
LET OP: deze raming is geenszins bindend en geeft slechts een schatting van de verwachte geldprijs. Als
gevolg van aanvullingen of nagekomen bewijsstukken kan het definitieve uit te keren bedrag, binnen
beperkte marges, nog wijzigen.

•
•

15 december 2022 = uiterste indiendatum van de facturen/kastickets/bankafschriften van de
besteding van de geldprijs (conform de bestedingsverplichtingen). Na goedkeuring van de
facturen zal Sporta het toegekende bedrag op de clubrekening storten;
januari 2022 = uitreiking van het Sport-i label dat vanaf dan op uw trainingslocatie kan
pronken.

Door deel te nemen aan het Sport-i label aanvaardt de club elke vorm van controle door
Sporta in verband met de aangevraagde toelage. Het afleggen van onjuiste verklaringen
kan leiden tot uitsluiting van het verkrijgen van de toelage. Indien de toelage reeds werd
uitbetaald, kan ze teruggevorderd worden.

ALGEMEEN
GDPR
Sinds 25/05/2018 is een nieuwe privacywetgeving (GDPR) van kracht die de verwerking van
persoonsgegevens beschermt. Bij deelname aan het Sport-i label moet je als club per criteria een
aantal (persoons)gegevens doorgeven aan Sporta. O.b.v. de rechtsgrond ‘gerechtvaardigd belang’ in
het kader van het verkrijgen van subsidies, ben je als club gemachtigd om de gegevens op te vragen
en door te geven aan Sporta en ben je dus in regel met de GDPR-wetgeving.
Het is hierbij wel aan te raden om dit als club te melden aan de deelnemende personen.
Onderstaand zinnetje kan je hiervoor gebruiken op bv. het inschrijvingsformulier voor het
initiatiemoment, sportkamp, jeugdtornooi,…
“In het kader van het verkrijgen van subsidies is het mogelijk dat je naam en geboortedatum
doorgegeven worden aan Sporta. Deze gegevens worden conform de toepasselijke wet- en
regelgeving verzamelt en verwerkt.”

REGLEMENT
Om in aanmerking te komen voor het behalen van een Sport-i label moet uw club voldoen aan:
• alle VERPLICHTE criteria (VC) (70 punten), in te dienen via het inschrijvingsformulier (uiterlijk op
1/04/2022)
• + minstens 1 OPTIONEEL criterium (OC), in te dienen via het invuldossier (uiterlijk op 1/10/2022).
Uw club kan desgewenst intekenen om te voldoen aan een aantal extra OPTIONELE criteria (OC). Op
die manier kan een hoger label en tevens een hogere geldprijs behaald worden. De keuze aan welke
optionele criteria een club wenst te voldoen staat vrij.

VERPLICHTE CRITERIA (70 punten)
Elke Sporta-club kan een aanvraag indienen en een subsidie uit het jeugdsportproject bekomen
indien ze voldoet aan de volgende voorwaarden:

VC 1 Inschrijvingsformulier indienen ten laatste op 1 april 2022
Het inschrijvingsformulier kan je indienen in het clubaccount van ons online platform Mijn Beheer >
clubaccount > Sport-i label > werkjaar 2022 > Dossier > Inschrijvingsformulier.

VC 2 Panathlonverklaring ondertekend hebben ten laatste op 1 april 2022
De Panathlonverklaring is een verbintenis die je als club aangaat om d.m.v. heldere gedragsregels
positieve waarden (ethisch verantwoord sporten) na te streven in de jeugdsport. Door deze
verbintenis te ondertekenen ga je als club het engagement aan om op een ethisch verantwoorde
manier te werken rond jeugdsport. De Panathlonverklaring kan je ondertekenen op de website:
http://www.ethicsandsport.com/panathlonverklaring/ondertekenen
Bevestigen in Mijn Beheer > clubaccount > Sport-i label > inschrijvingsformulier.

VC 3 Minstens 30% jeugd of minstens 10 jeugdleden zijn op 1 april 2022 aangesloten bij
Sporta Team
Definitie jeugdlid = elke persoon die in 2022 jonger is dan 18 jaar of nog 18 jaar wordt (=
geboortejaar 2004 of jonger); 18-jarigen die in 2022 19 jaar worden (geboortejaar 2003), zijn geen
jeugdlid meer. Indien je niet zeker bent of je aan dit criterium voldoet, kan je dit steeds navragen.
Bevestigen in Mijn Beheer > clubaccount > Sport-i label > inschrijvingsformulier.

VC 4 Minstens 1 gediplomeerde jeugdtrainer is op 1 april 2022 aangesloten bij Sporta
Team
Elke club beschikt op 1 april 2022 over minstens 1 aangesloten gediplomeerde jeugdtrainer in de
sporttak waarvoor je club aangesloten is bij Sporta Team. Doorgeven in Mijn Beheer > clubaccount >
Sport-i label > inschrijvingsformulier.
Gediplomeerd is:
• beschikken over een diploma Initiator of hoger van de Vlaamse Trainersschool
(het diploma Aspirant Initiator wordt niet beschouwd als een volwaardig diploma en komt
voor dit verplicht criterium niet in aanmerking),
• of Bachelor/Master Lichamelijke Opvoeding

VC 5 Minstens 1 initiatiemoment organiseren voor de jeugd
Het initiatiemoment moet voldoen aan volgende voorwaarden:
• je noemt het een opendeurdag of initiatie in alle communicatie.
• het initiatiemoment minstens 2 dagen op voorhand invullen in de Mijn Beheer-agenda om in
orde te zijn met de verzekering en om het te kunnen selecteren in het Sport-i dossier.
• het initiatiemoment staat open voor het brede jeugdpubliek en wordt aangeboden zonder
winstbejag. De opbrengst is louter kostendekkend.
• tijdens het initiatiemoment staat(n) de sporttak(ken) waarvoor je club is aangesloten bij
Sporta Team centraal en wordt(en) ze op een actieve manier beoefend.
• de initiatie of opendeurdag is eenmalig en staat onder toezicht van gekwalificeerde/ervaren
begeleiders.
• het initiatiemoment beoogt ondermeer een instroom van nieuwe leden en heeft hiertoe een
lage instapdrempel. Dat wil zeggen dat iedereen gemakkelijk kan deelnemen.
• er is geen uitslag of klassement.
• vaak voorkomende activiteiten die NIET in aanmerking komen als initiatiemoment: stages,
sportkampen, tornooien, wedstrijden, toertochten, start-to's.
• een duidelijke aankondiging (affiche, brief, flyer,…) maken van de activiteit met vermelding
van volgende gegevens en opladen in Mijn Beheer > clubaccount > Sport-i label:
o datum, plaats, uur van de initiatie
o omschrijving van de activiteit
o doelgroep = jeugd
o logo van Sporta Team (te downloaden in Mijn Beheer bij documenten)
• ten laatste 2 weken na de activiteit opladen in Mijn Beheer > clubaccount > Sport-i label:
o de deelnemerslijst met naam – voornaam – geboortedatum
o een korte schriftelijke evaluatie
o een duidelijke foto van het initiatiemoment

De club krijgt 70 punten als ze voldoet aan bovenstaande voorwaarden (VC 1 t.e.m. VC 5)

OPTIONELE CRITERIA (OC)
Om in aanmerking te komen voor het behalen van een Sport-i label moet uw club voldoen aan alle
verplichte criteria én aan minstens 1 optioneel criterium. Daarnaast kan uw club desgewenst
intekenen om te voldoen aan een aantal extra optionele criteria. Op die manier kan een hoger label
en tevens een hogere geldprijs behaald worden. De keuze aan welke optionele criteria een club
wenst te voldoen staat vrij.

OC 1 Organiseren van een jeugdtornooi of –wedstrijd1 (10 punten/tornooi of wedstrijd;
max. 20 punten)
Je kan als club maximum 2 jeugdtornooien of -wedstrijden indienen. Elk tornooi/wedstrijd is 10
punten waard. Het jeugdtornooi of -wedstrijd moet voldoen aan volgende voorwaarden:
• het jeugdtornooi/wedstrijd minstens 2 dagen op voorhand invullen in de Mijn Beheeragenda om in orde te zijn met de verzekering en om het te kunnen selecteren in het Sport-i
dossier.
• het tornooi/wedstrijd dient georganiseerd te zijn voor minstens de eigen jeugdleden,
aangesloten bij Sporta Team. Eventueel kan deze verder opengesteld worden voor
jeugdleden van andere clubs en/of niet-Sporta-leden.
• het jeugdtornooi of –wedstrijd betreft een organisatie van de club zelf; tornooien of
wedstrijden in samenwerking met Sporta Team komen hiervoor niet in aanmerking.
• tijdens het tornooi/wedstrijd staat(n) de sporttak(ken) waarvoor je club is aangesloten bij
Sporta Team centraal en wordt(en) ze op een actieve manier beoefend.
• een duidelijke aankondiging (affiche, brief, flyer,…) maken van het tornooi/wedstrijd met
vermelding van volgende gegevens en opladen in Mijn Beheer > clubaccount > Sport-i label:
o datum, plaats, uur van het tornooi/wedstrijd
o omschrijving van het tornooi/wedstrijd
o doelgroep = jeugd
o logo van Sporta Team (te downloaden in Mijn Beheer bij documenten)
• de uitslag + korte evaluatie van het tornooi/wedstrijd opladen in Mijn Beheer > clubaccount
> Sport-i label.

OC 2 Organiseren van een jeugdstage of –kamp (10 punten)
Je kan als club maximum 1 jeugdkamp of –stage indienen. De jeugdstage of –kamp is 10 punten
waard. De jeugdstage of –kamp moet voldoen aan volgende voorwaarden:
• de stage of het kamp minstens 2 dagen op voorhand invullen in de Mijn Beheer-agenda om
in orde te zijn met de verzekering en om het te kunnen selecteren in het Sport-i dossier.
• de stage/kamp dient georganiseerd te zijn voor minstens de eigen jeugdleden, aangesloten
bij Sporta Team. Eventueel kan deze verder opengesteld worden voor jeugdleden van andere
clubs en/of niet-Sporta-leden.
• tijdens de stage/kamp staat(n) de sporttak(ken) waarvoor je club is aangesloten bij Sporta
centraal en wordt(en) ze op een actieve manier beoefend.
• het jeugdstage of –kamp betreft een organisatie van de club zelf; stages of kampen in
samenwerking met Sporta Team /-vakantie, de gemeente of andere organisatie komen
hiervoor niet in aanmerking.
• de stage/kamp heeft een minimum duurloop van drie opeenvolgende dagen.
• een duidelijke aankondiging (affiche, brief, flyer,…) maken van de stage of het kamp met
vermelding van volgende gegevens en opladen in Mijn Beheer > clubaccount > Sport-i label:

1

Het organiseren van een turnfeest of een dansoptreden voor de jeugd behoort ook tot dit criteria.

•

o datum, plaats, uur van de stage of het kamp
o omschrijving van de stage of het kamp
o doelgroep = jeugd
o logo van Sporta Team (te downloaden in Mijn Beheer bij documenten)
ten laatste 2 weken na de activiteit door geven en opladen in Mijn Beheer > clubaccount >
Sport-i label:
o de deelnemerslijst met naam – voornaam – geboortedatum
o een korte schriftelijke evaluatie
o een duidelijke foto van de stage/kamp

OC 3 Organiseren van een nevenactiviteit voor de jeugd (5 punten)
Je kan als club 1 nevenactiviteit indienen. De nevenactiviteit is 5 punten waard en moet voldoen aan
volgende voorwaarden:
• de nevenactiviteit dient in hoofdzaak een ontspanningsactiviteit te zijn voor de eigen
jeugdleden. Enkele voorbeelden zijn een sinterklaasfeest, een BBQ, uitstap naar een
subtropisch zwemparadijs, …
LET OP: nevenactiviteiten waarbij ook één van de eigen sporttakken wordt beoefend, komen per
definitie NIET in aanmerking.

•
•

•

de nevenactiviteit minstens 2 dagen op voorhand invullen in de Mijn Beheer-agenda om in
orde te zijn met de verzekering en om het te kunnen selecteren in het Sport-i dossier.
een duidelijke aankondiging (affiche, brief, flyer,…) maken van de nevenactiviteit met
vermelding van volgende gegevens en opladen in Mijn Beheer > clubaccount > Sport-i label:
o datum, plaats, uur van de nevenactiviteit
o omschrijving van de nevenactiviteit
o doelgroep = jeugd
o logo van Sporta Team (te downloaden in Mijn Beheer bij documenten)
ten laatste 2 weken na de activiteit door geven en opladen in Mijn Beheer > clubaccount >
Sport-i label:
o een korte schriftelijke evaluatie
o een duidelijke foto van de nevenactiviteit

OC 4 Extra initiatiemoment organiseren voor de jeugd (10 punten)
Buiten het verplichte initiatiemoment (uit de verplichte criteria) kan je sportclub nog maximum 1
extra initiatiemoment in rekening brengen. Het extra initiatiemoment moet voldoen aan volgende
voorwaarden:
• je noemt het een opendeurdag of initiatie in alle communicatie.
• het initiatiemoment minstens 2 dagen op voorhand invullen in de Mijn Beheer-agenda om in
orde te zijn met de verzekering en om het te kunnen selecteren in het Sport-i dossier.
• het initiatiemoment staat open voor het brede jeugdpubliek en wordt aangeboden zonder
winstbejag. De opbrengst is louter kostendekkend.
• tijdens het initiatiemoment staat(n) de sporttak(ken) waarvoor je club is aangesloten bij
Sporta Team centraal en wordt(en) ze op een actieve manier beoefend.
• de initiatie of opendeurdag is eenmalig en staat onder toezicht van gekwalificeerde/ervaren
begeleiders.
• het initiatiemoment beoogt ondermeer een instroom van nieuwe leden en heeft hiertoe een
lage instapdrempel. Dat wil zeggen dat iedereen gemakkelijk kan deelnemen.
• er is geen uitslag of klassement.
• vaak voorkomende activiteiten die NIET in aanmerking komen als initiatiemoment: stages,
sportkampen, tornooien, wedstrijden, toertochten, start-to's.

•

•

een duidelijke aankondiging (affiche, brief, flyer,…) maken van de activiteit met vermelding
van volgende gegevens en opladen Mijn Beheer > clubaccount > Sport-i label:
o datum, plaats, uur van de initiatie
o omschrijving van de activiteit
o doelgroep = jeugd
o logo van Sporta Team (te downloaden in Mijn Beheer bij documenten)
ten laatste 2 weken na de activiteit door geven en opladen in Mijn Beheer > clubaccount >
Sport-i label:
o de deelnemerslijst met naam – voornaam – geboortedatum
o een korte schriftelijke evaluatie
o een duidelijke foto van het initiatiemoment

OC 5 Aansluiten van nieuwe jeugdleden na initiatiemoment (5 punten/lid; max. 50 punten)
Per nieuw jeugdlid dat wordt aangesloten krijg je 5 punten, indien men voldoet aan volgende
voorwaarden:
• het nieuwe lid heeft de initiatie gevolgd tijdens één van de gemelde initiatiemomenten (zie
VC 5 of OC 4)
• het nieuwe lid (max. 18 jaar) is reglementair aangesloten bij Sporta Team tussen 1 januari en
31 december 2022 voor jouw club.
• het aantal in rekening te brengen nieuw aangesloten jeugdleden na het volgen van een
initiatiemoment is beperkt tot maximaal 10 personen.

OC 6 Aangesloten gediplomeerde jeugdtrainer(s) (3 of 5 punten/jeugdtrainer; max. 10)
Per aangesloten gediplomeerde jeugdtrainer die voldoet aan onderstaande voorwaarden verdient de
club 3 of 5 punten. Het aantal in rekening te brengen jeugdtrainers is per club beperkt tot maximaal
10.
LET OP: De gediplomeerde jeugdtrainer opgegeven bij de verplichte criteria mag hier niet extra in rekening
gebracht worden.

Gediplomeerd is:
• beschikken over een diploma van Aspirant Initiator of hoger van de Vlaamse Trainersschool
(of een assimilatie/gelijkstelling aangevraagd via VTS) – 5pnt/jeugdtrainer
OF Bachelor/Master Lichamelijke Opvoeding – 5 pnt/jeugdtrainer,
OF attest Multimove- of Multi SkillZ begeleider – 3 pnt/jeugdbegeleider,
• gedurende een volledig sportseizoen 2022 actief zijn als jeugdsportbegeleider.
• de gediplomeerde jeugdtrainer is reglementair aangesloten bij Sporta Team voor jouw club.
• het diploma van de jeugdtrainer wordt gebruikt voor de sport(en) waarvoor de club
aangesloten is bij Sporta Team.
• training geven aan een aparte jeugdafdeling, die gescheiden is van de volwassenwerking.
• een kopie van het diploma en een schema met vermelding van de trainingsdag, -uur, en –
groep die de trainer op zich neemt door geven en opladen in Mijn Beheer > clubaccount >
Sport-i label.
LET OP: geen training- of lesvoorbereidingen insturen!

OC 7 Volgen van een VTS-opleiding (max. 15 punten/opleiding)
Per aangesloten clublid dat tijdens het projectjaar een VTS-opleiding start, verdien je als club
(afhankelijk van de gevolgde VTS-opleiding) 5, 10 of 15 punten. De opleiding voldoet aan volgende
voorwaarden:

•
•

de opleiding start tussen 1 januari en 31 december 2022.
LET OP: behaalde/uitgereikte datum geldt niet.

de opleiding is één van volgende VTS-opleidingen:
LET OP: het algemeen gedeelte komt hier NIET in aanmerking.

o
o

•
•
•

aspirant initiator (5 punten)
beroepsgerichte opleidingen: Basisredder, Duiker-Redder, Hoger Redder,
overgangsmodule van instructeur Duiken naar Duiker-Redder, overgangsmodule van
Redder aan Zee naar Hoger Redder (5 punten)
o begeleidingsgerichte opleidingen: Bewegingsanimator, Multimove- en
Sportsnackbegeleider (10 punten)
o aanvullende sporttakgerichte opleidingen: begeleiden van sporters met een
handicap, organiseren van recreatieve sportactiviteiten (10 punten)
o sporttakgerichte opleiding: initiator, instructeur/trainer B, trainer A (15 punten)
de VTS-opleiding moet relevant zijn voor de sporttak(ken) waarvoor de club aangesloten is
bij Sporta (bv. hoger redder voor een zwemclub WEL ok – initiator basket voor een
gymnastiekclub NIET ok, Multimovebegeleider maar geen Multimove aanbieden NIET ok).
het lid is reglementair aangesloten bij Sporta Team voor jouw club op het moment van de
gevolgde opleiding in 2022.
een kopie van het inschrijvings- of betalingsbewijs van de gevolgde opleiding opladen in
Mijn Beheer > clubaccount > Sport-i label.

OC 8 Volgen van een bijscholing (3 punten/bijscholing; max. 30 punten)
Per gevolgde bijscholing verdient de club 3 punten. Het aantal in rekening te brengen bijscholingen is
per club beperkt tot maximaal 10. Eenzelfde lid mag meerdere bijscholingen inbrengen.
De bijscholing moet voldoen aan volgende voorwaarden:
• de bijscholing moet plaatsvinden in 2022.
• het lid dat de bijscholing volgt is reglementair aangesloten bij Sporta Team voor jouw club in
2022 op het moment van de gevolgde bijscholing in 2022.
• de bijscholing moet kaderen binnen de jeugdwerking.
• de bijscholing moet relevant zijn voor de sporttak(ken) waarvoor de club aangesloten is bij
Sporta Team (bv. bijscholing rond EHBO is WEL ok, bijscholing rond techniek zwemmen voor
een basketbalclub is NIET ok).
• de bijscholing wordt georganiseerd door een erkende instantie:
o Sporta Team
o Sport Vlaanderen - Vlaamse Trainersschool
o Vlaamse Sportfederatie – Dynamo-project
o Provinciale Sportdienst
o andere VSF-aangesloten sportfederaties
o …
• een kopie van het bijscholingsattest opladen in Mijn Beheer > clubaccount > Sport-i label.

OC 9 Het volgen van het opleidingstraject M-factor (5 punten/jeugdcoach; max. 50 punten)
Het opleidingstraject M-Factor voorziet een bijkomende opleidingskans voor jeugdcoaches om op
een meer motiverende wijze met hun sporters om te gaan. Het opleidingstraject bestaat uit een
initiatiesessie, gevolgd door drie workshops. Coach met de M-factor is een initiatief van Ugent & KU
Leuven, samen met de Vlaamse Overheid en de sportsector (Vlaamse Sportfederatie VSF, Vlaamse
Trainersschool, ...). In de initiatiesessie worden de theoretische fundamenten toegelicht. De drie

daaropvolgende workshops zijn gericht op het versterken van de vaardigheden van jeugdcoaches.
Coaches die het ganse traject volgen ontvangen hiervoor een certificaat.
De jeugdcoaches die de inleidende initiatiesessie én de drie workshops bijwonen, krijgen een
certificaat van coach met de M-factor. Per certificaat verdient de club 5 punten. Het aantal in rekening
te brengen certificaten van coachen met de M-factor is per club beperkt tot maximaal 10.
Voorwaarden om in aanmerking te komen:
• het attest van het gehele opleidingstraject M-Factor wordt uitgereikt in 2022.
• het lid dat het ganse traject volgt is reglementair aangesloten bij Sporta Team voor jouw club
in 2022 op het moment van het opleidingstraject.
• een kopie van het “certificaat van coach met de M-factor” opladen in Mijn Beheer >
clubaccount > Sport-i label.

OC 10 Het aanbieden van Multimove, Multi SkillZ, bewegingsschool of andere
multisportinitiatieven voor de jeugd (20 punten)
Sporta Team onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en stimuleert graag de
weg naar een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Indien je club Multimove,
Multi SkillZ, bewegingsschool of een ander multisportinitiatief aanbiedt, ontvang je hiervoor 20
punten.
Multimove-clubs bieden voor 3- tot 8-jarige kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan,
waarin de focus op de algemene ontwikkeling van 12 motorische vaardigheden ligt. De club wordt op
de website van Multimove vermeld als erkende Multimove-aanbieder. Deze vermelding/erkenning
komt in aanmerking voor het lopende Sport-i jaar. Alle info over het project Multimove is terug te
vinden op https://www.sport.vlaanderen/sportactiviteiten/voor-elke-leeftijd-wat/multimove/
Multi SkillZ-clubs geven 5- tot 12-jarige kinderen de kans om op een unieke methode hun motorische
vaardigheden te ontwikkelen. Het is de manier bij uitstek om te “leren bewegen, leren sporten”.
Je kan terecht op https://www.multiskillz.com/NL/ of bij Sporta Team voor meer info. Om Multi SkillZ
te mogen aanbieden, moet je een licentie nemen om zo je Multi SkillZ Academy te starten.
Bewegingsschool en/of andere multisportprojecten dienen aan onderstaande voorwaarden te
voldoen:
• sporttakoverschrijdend initiatief dat bijdraagt aan de algemene motorische ontwikkeling van
kinderen tot en met 12 jaar.
• de verschillende bewegingsvaardigheden dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen,
roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen
en lopen, zwaaien, zich oriënteren, coördinatie, evenwicht, mobiliteit en stabiliteit,
reactiesnelheid, wendbaarheid, snelcoördinatie, ...komen aan bod.
• de doelstelling (ontwikkeling van algemene motorische vaardigheden) moet duidelijk naar
voor komen in de benaming en de externe communicatie.
• Voor deze andere activiteiten neem je contact op via team@sporta.be. Wij bekijken samen
met jullie of het initiatief hiervoor in aanmerking komt.
Officiele erkenning van Sport Vlaanderen, Sporta en/of Multi SkillZ opladen in Mijn Beheer >
Clubaccount > Sport-i label.

OC 11 Gezond en/of Ethisch Sporten + API aanstellen (max. 12 punten)
Clubs die initiatieven ondernemen om aandacht te vestigen op gezond en/of ethisch sporten en het
volgen van een bijscholing en aanstellen van een API binnen hun jeugdwerking, kunnen met dit
criterium punten verdienen. De club voegt een beschrijving toe van het genomen initiatief en staaft
dit met de nodige bewijsstukken (bv. document, foto, verwijzing naar webpagina,…) door dit op te
laden in Mijn Beheer > Sport-i label.
Gezond sporten (max. 2 initiatieven = max. 4 punten)
Voor een ruimere duiding raadpleeg de website www.gezondsporten.be
Enkele voorbeelden:
- regelmatig een item over gezond sporten (bv. letselpreventie, gezonde voeding,
trainingstips, alcohol- en drugsgebruik…) publiceren via het clubblad, website,…
- jeugdspelers sensibiliseren rond het thema gezond sporten door verwijzingen te maken
naar relevante websites als www.iksportslim.be, www.gezondsporten.be, …
Ethisch sporten (max. 2 initiatieven = max. 4 punten)
Voor een ruimere duiding bekijk de website www.ethischsporten.be of raadpleeg de brochure
“Ethiek: ook in jouw sportorganisatie”
LET OP: Het ondertekenen van de panathlonverklaring/het verplichte criteria 2 mag hier niet extra in rekening gebracht
worden.

Enkele voorbeelden:
- de sportclub informeert en sensibiliseert over de initiatieven van de Sporta: ophangen
van “Sport(a)manieren”-poster en op de website plaatsen.
https://www.sportateam.be/userfiles/media/default/sportamanieren.pdf
- de sportclub neemt naar eigen behoefte initiatieven rond ethisch sporten: ophangen van
affiches die belangrijke gedragsregels bevatten, ondertekenen van een ethisch charter
voor lesgevers rond bv. fysieke, psychische en seksuele integriteit van het kind, foto’s,
documenten, …
- de sportclub communiceert het spelreglement en gedragscodes voor spelers, trainers,
bestuur, supporters via diverse kanalen (website, bij inschrijving, clubblad, …)
- de sportclub brengt op originele manier de spelregels onder de aandacht (via cartoons,
afbeeldingen, quiz, …)
- de sportclub organiseert een fairplayactie naar jeugdleden (de meest faire speler per
ploeg, een fairplayprijs, …)
- de sportclub stelt een procedure op voor spelers die onfair gedrag vertonen (document
met procedure)
- Sport Met Grenzen Vlaggensysteem op jongerenmaat: aan de hand van twee
laagdrempelige methodieken kan je jonge sporters (12-18 jaar) met elkaar in gesprek
laten gaan over wat ze wel en niet oké vinden, en hoe ze kunnen reageren als er toch iets
misloopt. De twee methodieken zijn uitgewerkt met handige kaartjes en als volwassen
begeleider (trainer, club-API, sportouder ...) krijg je een leidraad met
achtergrondinformatie om zelf een sessie met je sporters te organiseren.
http://www.ethicsandsport.com/thema/omschrijving/seksueel_grensoverschrijdend_gedrag

Het volgen van een bijscholing en aanstellen van een API (4 punten)
Bij de API (= aanspreekpunt integriteit) van Sporta Team kan je als sporter, ouder, trainer, begeleider
of andere betrokkene terecht met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel)
grensoverschrijdend gedrag. De API is een neutraal persoon die discreet en onafhankelijk handelt.
Willen jullie ook een API aanstellen binnen jullie clubwerking? Volg dan beide bijscholingen zodat we
jullie wegwijs maken met de gepaste informatie, advies of eventuele doorverwijzing. Zo kan elke
vraag, vermoeden of klacht serieus genomen worden.
Een deelname-attest van beide bijscholingen opladen in Mijn Beheer > Clubaccount > Sport-i label.
• opleiding deel 1: Sport met grenzen
EN
• opleiding deel 2: Aan de slag als API in jouw sportclub
Na het volgen van de bijscholing kan de club een API aanstellen waar je als clublid, ouder, trainer,
begeleider, vrijwilliger of andere betrokkene terecht kan met een vraag, vermoeden of klacht over
(seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Stelt de club een vertrouwenspersoon (API) aan, dan kan je
dit noteren bij “Bestuur + rechten” in Mijn Beheer. Deze persoon zorgt samen met het bestuur voor
de bekendheid van de API en opgestelde gedragsregels.

OC 12 Geestig gezond sporten (4 punten)
Het charter ‘Ook wij sporten geestig gezond’ ondertekenen. Geestig gezond sporten wil sportclubs
en de bredere samenleving informeren en oproepen bijzondere aandacht te hebben voor kinderen
en jongeren met psychische kwetsbaarheden. Door sportclubs te ondersteunen en praktische
handvatten aan te reiken streven we naar een sportlandschap waar iedereen kan deelnemen
ongeacht achtergrond of psychische bagage. Door als sportclubs, organisatie of als individu het
charter te onderschrijven doorbreek je mee de taboes rond personen met psychische problemen in
onze samenleving. Het charter kan je ondertekenen hier ondertekenen.

OC 13 Laagdrempelige sportclub (max. 25 punten)
De eerste stap naar een sportclub is voor heel wat mensen niet gemakkelijk. Elke potentiële sporter,
en ook huidig lid, heeft baat bij een laagdrempelige sportclub. Sporta stimuleert clubs om hen
toegankelijker te maken voor (jeugd)leden door het wegwerken van participatiedrempels.
Voor meer informatie verwijzen we naar www.laagdrempeligesportclub.be.
Alle intiatieven rond laagdrempelige sportclub kan je opladen in Mijn Beheer > clubaccount > Sport-i
label.
Per oplossing die je als club aanbiedt om deze participatiedrempels weg te werken, krijg je punten.
• Inschrijving: de inschrijving is een belangrijk moment voor de ouders en verdient dus veel
aandacht. De club heeft:
o een onthaalbrochure (2 punten)
Voor een model van een goede onthaalbrochure zie:
http://www.laagdrempeligesportclub.be/1-onthaalbrochure
o een inschrijvingsmoment → aankondiging (affiche, brief, flyer,…) van het
inschrijfmoment (2 punten)
Voor een checklist van een succesvolle inschrijving zie:
http://www.laagdrempeligesportclub.be/2-inschrijvingsmoment

•

•

Financiën: de club tracht de financiële drempel te verkleinen door één van volgende
initiatieven toe te passen: gedifferentieerde tarieven, terugbetalingsmogelijkheden in kaart
te brengen, afbetalingsplan aan te bieden, ter beschikking stellen van
sportuitrusting/materiaal. aankondiging (affiche, brief, flyer, …) van toegepaste maatregel
op financieel vlak (1 punt)
Toegankelijkheid: de club organiseert specifieke initiatieven voor personen die extra
drempels ervaren:
Initiatief voor jeugd met een handicap (10 punten):
o De club staat open voor jeugd met ofwel een mentale ofwel fysieke beperking.
o De club werkt samen met een partner(organisatie).
https://konekt.be/nl/project/toolbox-maak-jouw-vereniging-inclusief
o De club kan aantonen dat de sporters begeleidt worden door ervaren
trainers/lesgevers.
▪ Aankondiging voor G-sport
▪ Korte omschrijving van jullie aanbod en de daarbijhoren
partner/organisatie/begeleider/lesgever
▪ Evaluatie van jullie aanbod voor G-sporters
Initiatief voor personen in armoede (10 punten):
o De club staat open voor jeugd behorend tot kansengroepen*.
o De club werkt samen met een sociale partner.
Voorbeelden sociale partners: De8, Demos, Buurtsport, Jespo, vzw Jong, De
Ambrassade, Uit de marge, Jes vzw, vzw Bizon, Arktos, Betonne Jeugd, …
Meer partners kan je vinden op: https://www.desocialekaart.be/
▪ Aankondiging voor personen in armoede
▪ Korte omschrijving, bewijs en evaluatie van jullie samenwerking van jullie
sociale partner
▪ Evaluatie van jullie aanbod voor personen in armoede

* We doelen hier op personen die drempels of ongelijke kansen hebben inzake sportparticipatie.
De klemtoom ligt voor ons op het bereiken van personen en groepen die omwille van
maatschappelijke- en sociale achterstelling of uitsluiting een drempel afstand ervaren om aan
sport te participeren.

OC 14 Opmaken van een strategische planning voor de jeugd (10 punten)
Je kan als club 10 punten verdienen door een degelijke en onderbouwde strategische planning voor
de jeugdleden van je club uit te werken. Een strategische planning is een planning op lange termijn.
Hierin worden de missie en de lange termijndoelstellingen van de sportclub gespecificeerd. De
strategische doelstellingen worden per jaar vertaald naar operationele doelstellingen en acties in het
jaaractieplan.
LET OP: Een beleidsplan alleen wordt niet goedgekeurd. Let op dat er zeker een actieplan en evaluatie
opgemaakt word vanuit je SWOT-analyse!

Missie: wat streef je na?
Algemene doelstelling: waarom is je club opgericht
Doelgroep

SWOT-analyse: waar moet je rekening mee houden?
Sterke en zwakke punten van de interne werking
Kansen en bedreigingen uit de externe omgeving
Beleidsplan: wat wil je bereiken?
Vertaling van de missie in concrete, meetbare doelstellingen
Het belang van de jeugd moet steeds primeren in de beleidsplannen
Actieplan: wie doet wat, wanneer en hoe?
Doelstellingen, geformuleerd in het beleidsplan, concreet uitwerken door te antwoorden op
volgende vragen:
- Wat biedt de club aan en hoe? (product)
- Wanneer? (periode)
- Door wie? (medewerkers, trainers,…)
- Waar? (plaats)
- Wat kost het? (prijs)
- Wat is de ledenprijs?
- Hoe maakt de club reclame? (promotie)
Evaluatie: wat kan er beter?

OC 15 Aantal jeugdleden is stabiel of stijgt (5 punten)
Hiermee wordt bedoeld dat het totaal aantal jeugdleden aangesloten bij Sporta Team binnen de club
stabiel blijft (of gestegen is) op 1 april t.o.v. van 1 april van het voorgaande jaar. Indien het aantal
jeugdleden om bepaalde redenen gedaald zou zijn, is een afwijking van maximaal 8% toegestaan.
Bv. Club X had op 1 april 2021 45 jeugdleden en heeft nu 43 jeugdleden. Dit is een afwijking van 4,4%
(= kleiner dan 8%).
Het ledenaantal is dus stabiel gebleven t.o.v. 2021.
Om te weten hoeveel leden je maximaal mag verliezen in 2022 t.o.v. 2021 gebruik je volgende
formule: aantal leden van 2022/12,5 = aantal leden dat men mag verliezen (afgerond naar boven).

OC 16 Bereik van de jeugdwerking op 1 april 2022 (max. 15 punten)
Sportclubs die op 1 april 2022 een bepaald aantal jeugdleden bereiken, worden extra gestimuleerd in
hun werking. Hieronder vind je de voorwaarden en het te behalen aantal punten.

•
•
•

Meetmoment van het aantal aangesloten jeugdleden = 1 april 2022
Definitie jeugdlid = elke persoon die in 2022 jonger is dan 18 jaar of nog 18 jaar moet worden
(= geboortejaar 2004 of jonger); 18-jarigen die in 2022 19 jaar worden (geboortejaar 2003),
zijn geen jeugdlid meer.
De jeugdleden zijn reglementair aangesloten bij Sporta Team.
Aangesloten jeugdleden
tussen 50 en 100
tussen 101 en 200
Meer dan 200

Te behalen punten
5
10
15

OC 17 De drop-out van het aantal jeugdleden blijft beperkt (5 punten)
De drop-out van het totaal aantal jeugdleden aangesloten bij Sporta beperkt blijft beperkt tot 20%.
Drop-out = (het aantal jeugdleden afgehaakt na 1 april 2021 t.o.v. 1 april 2022) / aantal jeugdleden
op 1 april 2021.
De leden die op 1 april 2022 niet meer tot de jeugdcategorie behoren op basis van hun leeftijd (=
geboortejaar 2003), worden niet meegeteld bij de berekening van de drop-out.
Bv. 1

Club X had op 1 april 2022 45 jeugdleden en heeft nu 46 jeugdleden.
5 leden haakten af (= 11% drop-out); er kwamen 6 leden bij.
Het aantal jeugdleden is gestegen + drop-out beperkt!

Bv. 2

Club X had op 1 april 2022 45 jeugdleden en heeft nu opnieuw 45 jeugdleden (dit is het
maximale bereik van club X).
-> 10 leden haakten af (= 22% drop-out); en er kwamen 10 leden bij.
=> 22% drop-out is meer dan 20% -> drop-out bleef niet beperkt!

CONTROLE
Bij de verplichte en optionele criteria die de club indient, dienen steeds bijlagen/bewijsstukken ter
bekrachtiging door geven te worden via Mijn Beheer > clubaccount > Sport-i label. Om na te gaan of
aan de criteria voldaan is, worden deze bijlagen afgetoetst. Kijk steeds goed na of alle gevraagde
bijlagen toegevoegd werden en of deze volledig zijn (= alle gevraagde info bevatten).
Na indiening van het invuldossier voert Sporta een eerste controle uit. Nadien wordt het resultaat via
het “overzicht” aan de club terug gekoppeld (Mijn Beheer > clubaccount > Sport-i label > invuldossier
> overzicht). Indien bepaalde stukken ontbreken of onvolledig zijn, heeft de club na de feedback van
Sporta alsnog de mogelijkheid dit binnen de bepaalde termijn in orde te brengen.

PUNTENSYSTEEM
Via het Sport-i label wordt je club erkend als jeugdvriendelijke sportclub. Je kan een gouden, zilveren
of bronzen Sport-i label behalen. De waarde van je label hangt af van het aantal punten dat je als
club hebt behaald.
De verdeling ziet er als volgt uit:
71 – 150 punten
151 – 225 punten
Meer dan 225 punten

Brons
Zilver
Goud

PUNTEN
VERPLICHTE CRITERIA
70 punten
OPTIONELE CRITERIA
max. aantal in te dienen
OC1: organiseren van een jeugdtornooi of –wedstrijd
10 punten
max. 2 tornooien/wedstrijden
OC2: organiseren van een jeugdstage of –kamp
10 punten
max. 1 stage/kamp
OC3: organiseren van nevenactiviteit voor de jeugd
5 punten
max. 1 nevenactiviteit
OC4: extra initiatiemoment voor jeugd
10 punten
max. 1 extra initiatiemoment
OC5: aansluiten van nieuwe jeugdleden
5 punten
max. 10 nieuwe jeugdleden
OC6: gediplomeerde jeugdtrainer(s)
3 of 5 punten max. 10 jeugdtrainers
- attest Multimove- of Multi SkillZ begeleider3 punten
- aspirant-initiator of hoger
- bachelor of master lichamelijke opvoeding
OC7: volgen van een VTS-opleiding:
geen beperking
- aspirant-initiator
5 punten
- beroepsgerichte opleidingen
5 punten
- begeleidingsgerichte opleidingen
10 punten
- aanvullende sporttakgerichte opleidingen
10 punten
- sporttakgerichte opleiding (NIET algemeen gedeelte)
15 punten
OC8: volgen van een bijscholing
3 punten
max. 10 bijscholingen
OC9: het volgen van het opleidingstraject M-factor
5 punten
max. 10 certificaten
OC10: het aanbieden van Multimove/Multi Skillz
20 punten
OC11: gezond en/of ethisch sporten + API
2 en/of 4 punten max. 4 initiatieven + API
OC12 : geestig gezond sporten
4 punten
OC13: laagdrempelige sportclub:
max. 1 initiatief per onderdeel
onthaalbrochure
2 punten
vast inschrijvingsmoment
2 punten
financieel laagdrempelig
1 punt
initiatiemoment jeugd met handicap
10 punten
initiatiemoment allochtonen/personen in armoede
10 punten
OC14: strategische planning
10 punten
OC15: aantal jeugdleden is stabiel of stijgt
5 punten
OC16: bereik jeugdwerking:
- 50 – 100 jeugdleden
5 punten
- 101 – 200 jeugdleden
10 punten
- 201 - … jeugdleden
15 punten
OC17: drop-out blijft beperkt
5 punten

SIMULATIE BEREKENING SUBSIDIES
Bv. 5 clubs nemen deel aan het Sport-i label. Zij behalen in totaal samen 835 punten. De totaal te
verdelen subsidiesom bedraagt €1250. In de tabel ziet u hoeveel subsidies elke club ontvangt.
Club
Club A
Club B
Club C
Club D
Club E
TOTAAL

# punten
235 punten
205 punten
175 punten
125 punten
95 punten
835 punten

subsidie
€352
€307
€262
€187
€142
€1250

FORMULE
aantal punten club x totaal te verdelen subsidiebedrag
______________________________________________
Totaal aantal punten behaald door de clubs

BESTEDINGSVOORWAARDEN
Het bedrag dat de club verdient, moet in hetzelfde jaar in de jeugdwerking geïnvesteerd worden.
Enkel activiteiten die in het betreffende kalenderjaar plaatsvinden komen m.a.w. in aanmerking. Het
is daarom belangrijk dat je de uitgaven (facturen, kasticketjes, bankafschriften, …) over het ganse
jaar, met betrekking tot de jeugdwerking al zorgvuldig bijhoudt. Sporta Team zal uitsluitend een
bedrag op de clubrekening storten voor zover hier tijdig (vóór 15 december 2022) de nodige
facturen/ kastickets/bankafschriften gebundeld werden aangeleverd (géén stavingstukken = géén
terugbetaling).
Een overzicht van de bestedingsmogelijkheden:
• inschrijvingsgeld voor een erkende bijscholing/opleiding* (Vlaamse Trainersschool –
provinciale en gemeentelijke sportdiensten – Sporta Team– Universiteiten en Hogescholen –
Dynamo, …);
*LET OP: indien er via het Clubvoordelengids van Sporta reeds inschrijvingsgelden
terugbetaald werden, mag je die niet nogmaals inbrengen voor het verdiende Sport-i bedrag.

•
•

•
•

•

•

•

aankoop of huur sportdocumentatie (boeken, fiches, video, DVD);
aankoop of huur sportmateriaal* (dat de kwaliteit van de jeugdwerking verbetert!);
wel: rackets, ballen, hesjes, vlotters, paddles, kegels, potjes
niet: T-shirts, badmutsen, trainingspakken, bekers, medailles
*LET OP: indien Sporta reeds €200 betaald heeft voor de aankoop van didactisch materiaal
dat nodig is voor Multimove-lessen, mag je voor de besteding van het verdiende Sport-i
bedrag dit niet nog eens indienen. Dit geldt ook voor het Multi SkillZ pakket.

loonkost van gediplomeerde gast- en/of clubtrainers aantoonbaar via een loonstaat; niet via
vrijwilligersvergoeding
verplaatsingsonkosten van gediplomeerde gast- en/of clubtrainers of jeugdsportcoördinator
naar jeugdactiviteiten, jeugdwedstrijden, cursussen en bijscholingen die relevant zijn voor de
beoefende sporttak en georganiseerd worden door Sporta Team of naar relevante cursussen
en bijscholingen georganiseerd door een andere erkende instantie;
huurprijs van sportaccommodatie voor jeugdtrainingen, jeugdtornooien of jeugdstage*
(huurprijs van sportaccommodatie voor reguliere trainingsuren voor senioren komt niet in
aanmerking!)
*LET OP: bij een jeugdstage, -weekend of –uitstap komen gebruikelijke kosten als vervoer,
overnachting, maaltijden, extra activiteiten… niet in aanmerking voor de besteding van het
verdiende Sport-i bedrag!

deelnameprijs aan jeugdactiviteiten georganiseerd door Sporta Team;
drukkosten voor de jeugdwerking
Bent u niet zeker, zijn er nog vragen of onduidelijkheden?
Aarzel niet contact op te nemen met het Sporta-secretariaat!

In november geeft Sporta op basis van de ingediende invuldossiers een eerste raming van het
verwachte bedrag waarop elke club mogelijk aanspraak maakt. Zo heeft de club reeds een idee van
de omvang van de geldprijs zodat de besteding hierop afgestemd kan worden.
LET OP: Deze raming is geenszins bindend! Het definitieve uit te keren bedrag kan als gevolg van aanvullingen
of nagekomen bewijsstukken, binnen beperkte marges, nog wijzigen.

