WELKE CLUBS KRIJGEN EEN
AANVRAAGFORMULIER?

In 2018 wordt voor het Jeugdsportfonds een totaalbudget van

JSF 2019

25.500 euro door de V.J.J.F. vzw en Sport Vlaanderen voorzien.
Dit budget wordt onder de deelgenomen clubs verdeeld.

Ten laatste op 15 februari 2019 krijgt u een gepersonaliseerd aanvraagformulier JSF 2019
aan. U hebt 1 maand tijd om dit aanvraagformulier verder in te vullen en indien nodig aan
te passen. Op dit formulier moeten gegevens en acties van het kalenderjaar 2018 staan.
U dient het ingevulde aanvraagformulier JSF 2019 ten laatste op 15 maart 2019
ondertekend terugsturen naar het VJJF-secretariaat.
Het VJJF-secretariaat verwerkt de aanvraagformulieren:




PUNTEN: De clubs krijgen punten voor de informatie die

Indien uw ju-jitsuclub in aanmerking komt om van

op hun aanvraagformulier staat.

het VJJF-Jeugdsportfonds subsidies te ontvangen

SCREENING: Er worden 10 clubs per jaar gescreend

dan krijgt uw ju-jitsuclub een gepersonaliseerd

(april 2018).

aanvraagformulier

TOEKENNING CLUBSUBSIDIE: De punten worden
overgezet naar euro’s en het totaalbudget wordt verdeeld



van

het

VJJF-secretariaat

toegestuurd.
Zie voorwaarden hier:

onder de deelnemende clubs.

Bewijsmaterialen: – bv. facturen, kostenstaat km-vergoeding, etc.

KWALITEITSSTERREN = onderscheiding: Het kwaliteits-

met factuurdatum van 2019.

sterrenniveau van de clubs wordt op basis van de

Afrekeningsdossier: - De gemaakte kosten moeten onder een van

gekregen punten bepaald.

de bestedingsmogelijkheden van het afrekeningsdossier passen:

Begin juni 2019 worden de toegekende bedragen gecommuniceerd

BESTEDINGSMOGELIJKHEDEN

naar de individuele clubs. Tijdens het kalenderjaar 2019 kunnen de

 Inschrijvingsgeld voor deelname aan vorming door lesgevers en/of

deelnemende clubs hun toegekende aandeel aan zaken die binnen de
bestedingsmogelijkheden passen besteden.
Uw afrekeningsdossier met bewijsmaterialen voor het JSF 2019
moet bij het VJJF-secretariaat ten laatste op 1 december 2019
ingediend worden.

1. De club is aangesloten bij de
V.J.J.F. vzw;
2. Alle leden van de club zijn lid van
de V.J.J.F. vzw;
3. De club is geen satellietclub van
een niet-aangesloten club;
4. De club heeft een aparte
jeugdgroep
Definitie ‘aparte jeugdgroep’: Er
wordt binnen de club, op
regelmatige basis door een
aparte lesgever ju-jitsu-training
gegeven aan een aparte groep
jeugd t.e.m. 18 jaar en dit aanbod
wordt op de website van de club
en op de clubfiche van de VJJFwebsite (www.vjjf.be / clubs)
geplaatst. De oefeningen zijn
specifiek aangepast aan de
jeugdgroep. Er is een minimum
van 5 aangesloten jeugdleden per
aparte jeugdgroep.
5. De club heeft minstens 1
jeugdlesgever met VTS-diploma
of -attest;
6. De club die het jaar voorafgaand
aan het jaar van aanvraag een
bedrag voor het jeugdsportfonds
toegekend kreeg maar hiervoor
geen
afrekeningsdossier
indiende, komt niet in aanmerking
voor de indiening van een
aanvraag.
7. De club moet lid zijn van een
stijlgroep die toegelaten is tot het
Jeugdsportfonds.

bestuursleden van de club.
 Verplaatsingsonkosten gastlesgevers.

CONTACT

 Verplaatsingsonkosten van gekwalificeerde* lesgevers van de club.

Drakenhoflaan 160, 2100 Deurne

 Verloning gekwalificeerde* lesgevers van de club.
 Aankoop en/of huur van kwalitatief sportmateriaal.
 Verplaatsingsonkosten naar federale jeugdactiviteiten en/of nevenactiviteiten.

Het VJJF-secretariaat controleert de afrekeningsdossiers. Maximum 1

 Kosten voor promotiemateriaal.

maand na de goedkeuring van het afrekeningsdossier wordt het

 Huur didactisch en/of sporttechnisch materiaal.

goedgekeurde bedrag uitbetaald.

 Huur accommodatie voor jeugdlessen, vormingen, etc.

tel: 03/281.16.22
e-mail: orsi@vjjf.be
website: www.vjjf.be

* gekwalificeerde lesgever beschikt
over een VTS-diploma/attest of heeft
een Bachelor- of Masterdiploma L.O.

