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Reglement recreatiesportfonds 2017 
 

1 Doelstelling van het recreatiesporfonds 

De Vlaamse atletiekliga richt een recreatiesportfonds op waarvan de middelen aangewend worden op 

Vlaamse atletiekclubs te belonen indien ze initiatieven ontplooien die hun recreatiesportwerking 

kwalitatief verbeteren. 

 

2 Beheer & toezicht 

Het beheer en toezicht gebeurt door de recreatiesportcoördinator van de Vlaamse Atletiekliga. De 

berekening van de fondsen wordt jaarlijks eind oktober voorgelegd aan de Raad van Bestuur. 

Tot het beheer en toezicht behoren:  

 Het toekennen van de fondsen na beraadslaging en berekening. 

 Het organiseren van toezicht. 

 Communicatie en bijsturing van de verschillende (club)projecten. 

 Beheren en toekennen van de recreatiesportlabels van de clubs. 

 Het vastleggen van meer gedetailleerde criteria van de deelaspecten wanneer de oorspronkelijke 

criteria onduidelijk zijn. 

 Het erkennen van projecten wanneer een onderdeel dat vereist. 

 

Het is de bedoeling dat te allen tijde een transparantie bestaat over hoe de subsidies worden verdeeld. 

Vragen hieromtrent kunnen steeds gesteld worden bij Liesl Van Barel, liesl@atletiek.be, 02/474.72.21. 

 

3 Komt uw club in aanmerking? 

In principe kan elke vereniging aangesloten bij de Vlaamse Atletiekliga gebruik maken van subsidies uit het 

Recreatiefonds. Zij dienen bijkomend aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

 Aangesloten zijn bij de VAL op 31 maart van het betreffende kalenderjaar. 

 De financiële verplichtingen hebben vervuld t.o.v. de VAL. 

 Activiteiten organiseren voor recreanten. 

 Binnen de tijdslimiet de administratieve verplichtingen vervuld hebben, voornamelijk doorgeven 

van geplande voor- en najaarssessies en deelnemerslijsten. 

 Een club kan maximaal 1 maal per jaar een financiële ondersteuning ontvangen per onderdeel. 

 Een club kan vrij kiezen voor welk onderdeel het een aanvraag wil indienen of niet. 

 

4 Toekenning van de middelen 

In 2017 wordt een totaalbudget van €50.000 ter beschikking gesteld aan de verenigingen. 

Per deelaspect worden een aantal criteria bepaald, die elk een aantal punten opleveren. Het totaal aantal 

behaalde punten over alle clubaanvragen heen bepaalt hoeveel middelen één punt waard is, vb. 50000 

punten in totaal betekent dat 1 punt €1 waard is. 

 

5 Waar en hoe indienen? 

Elke vereniging dient een aanvraag tot ondersteuning in te dienen via het enquêteformulier dat via het 

officiële bericht van 01/09/2017 kan worden geraadpleegd. 

De aanvraag loopt over de periode 1 november 2016 tot en met 31 oktober 2017 met uitzondering van de 

Start 2 Run najaar 2017, die tot het dossier voor 2018 behoort. 
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De aanvragen voor 2017 dienen te gebeuren uiterlijk 31 oktober 2017. Uiterlijk 21 november ontvangen de 

verenigingen de berekening van hun aandeel in het recreatiesportfonds. De verenigingen kunnen tot 1 

december verantwoordingsstukken indienen op basis van het kostenformulier. 

Uiterlijk 31 december wordt het bedrag op de clubrekening gestort. 

 

31/10 Indienen aanvragen door clubs 

21/11 Berekening door VAL 

01/12 Insturen kosten door clubs 

31/12 Betaling door VAL 

 

6 Bestedingsmogelijkheden 

Na toekenning van de subsidies zal er van de gesubsidieerde club een daartoe speciaal ontwikkeld 

uitgavenoverzicht worden voorzien dat op Alabus en de website kan gedownload worden. Dit 

uitgavenoverzicht geeft een aantal bestedingsmogelijkheden van financiële middelen weer voor de clubs. 

Op het uitgavenoverzicht dient dus te worden ingevuld wat er aan kosten werd besteed voor het 

betreffende onderdeel. De totaalkosten dienen minimaal gelijk te zijn met de “toegekende” subsidie. 

 

De volgende bestedingsmogelijkheden zijn bepaald: 

 Aankoop van recreatiesportmateriaal (facturen) 

 Kopieer en druk kosten 

 Deelnamekosten voor bijscholingen en opleidingen 

 Huur accommodatie (facturen) 

 Verplaatsingskosten (getekend document) 

 

Alle kosten moeten betrekking hebben op recreatiesportactiviteiten.  

De kosten die werden opgegeven op het uitgavenoverzicht moeten gestaafd worden d.m.v. bewijsstukken 

(kopie factuur, kostennota’s,...) 

Alle facturen moeten geadresseerd zijn aan de vereniging, bankuitreksels gelden niet als betalingsbewijs. 

Alleen kosten van het lopende kalenderjaar (2017) worden aanvaard. 

 

Voor alle rubrieken geldt dat geen dubbele uitbetaling kan gebeuren , bv. doordat de kosten reeds 

gesubsidieerd werden door derden (bv. gemeentelijke sportdienst, impulssubsidie, ...). Inbreuk hierop kan 

leiden tot schrapping uit het recreatiesportfonds. 

 

Verloningen worden enkel terugbetaald indien ze wettelijk werden uitgevoerd. 

 

Onenigheid en beroep 

Bij onenigheid i.v.m. een toekenning en/of een ander onderwerp, zal een beroep worden beslecht door de 

raad van bestuur van de VAL. 

 

7 Welke deelaspecten kunnen worden gesubsidieerd? 

 Deelaspect 1:  Competentie (200 punten) 

 Deelaspect 2: Aanbod (200 punten) 

 Deelaspect 3: Promotie (100 punten) 

 Deelaspect 4: Nevenactiviteiten (100 punten) 

 Deelaspect 5: Clubparticipatie (200 punten) 

 

8 Kwaliteitslabelcriteria 

De criteria tot het behalen van een kwaliteitslabel zijn als volgt: 

Kwaliteitslabel “GOUDEN RECREATIEWERKING” 

 Een minimumscore van 650 punten behalen 

Kwaliteitslabel “ZILVEREN RECREATIEWERKING” 

 Een minimumscore van 500 punten behalen 

Kwaliteitslabel “BRONZEN RECREATIEWERKING” 

 Een minimumscore van 350 punten behalen 
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9 Definities 

Gediplomeerd: 

Begeleider met een attest/diploma van jogbegeleider, aspirant initiator of begeleider met een 

gelijkwaardig of hoger trainersdiploma (maw. vanaf INI). Een diploma van bewegingsanimator komt ook in 

aanmerking. 

 

Bijscholing: 

Alle bijscholingen, die de technische en praktische trainerskennis (van de begeleider) kunnen verhogen. 

Voor bijscholingen georganiseerd door de Vlaamse Atletiekliga moet geen attest doorgestuurd worden, voor 

alle andere wel. 

 

Recreant: 

Actief aangesloten VAL-lid zonder wedstrijdvergunning. Een aansluiting in de categorie Kangoeroe (KAN) 

wordt niet in rekening genomen. 

 

Deelnemers aan start2run sessie:  

De start2runners van 0 naar 5 km, de keep-running van 5 naar 10 km en van 10 naar 15 km. Deelnemers 

worden enkel erkend bij ontvangst van een deelnemerslijst. 

Start2run najaar 2016 en voorjaar 2017 worden weerhouden. Start2run georganiseerd in najaar 2017 

(bijvoorbeeld vanaf september 2017) zal pas in dossier van 2018 worden geëvalueerd! 

 

Deelnemers aan Recreatieve trainingen voor jongeren: 

Jongeren tussen 14 en 19 jaar die deelnemen aan trainingen die volledig recreatief georiënteerd is. Dit wil 

zeggen dat ze niet samen trainen met atleten die deelnemen aan wedstrijden en dan ook onder een 

alternatieve vorm trainen. Vb: FitFree, conditietraining, spelvormen atletiek,...  

Er is geen focus op wedstrijddeelname. 

Trainingen gegeven tussen 1 november 2016 en 31 oktober 2017 worden weerhouden. 

 

Deelnemers aan Recreatieve trainingen voor volwassenen: 

Trainingen voor volwassenen die minder georiënteerd zijn op joggen. De trainingen omvatten bijvoorbeeld 

conditieoefeningen, oefenvormen atletiekdisciplines. Vb: FitFree, conditietraining,...  

Er is geen focus op wedstrijddeelname. 

Trainingen gegeven tussen 1 november 2016 en 31 oktober 2017 worden weerhouden
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10 Deelaspecten 

  Competentie (200 punten) 10.1

 De club heeft een recreatiesportcoördinator die het bestuur adviseert. (25 punten) 10.1.1

Een recreatiesportcoördinator neemt initiatief, geeft info aan andere trainers en 

nieuwe leden, is een aanspreekpunt voor andere trainers en atleten,… 

 De recreatiesportcoördinator wordt vermeld op de website van de club. (15 10.1.2

punten) 

 De club heeft recreatiebegeleider(s) met het diploma jogbegeleider of hoger 10.1.3

10.1.3.1. De club heeft 1 recreatiebegeleider met diploma (15 punten) 

10.1.3.2. De club heeft 2 recreatiebegeleiders met diploma (15 punten) 

10.1.3.3. De club heeft 3 of meer recreatiebegeleiders met diploma (20 

punten) 

 De club heeft recreatiebegeleider(s): 10.1.4

10.1.4.1. 1 begeleider per 50 recreanten (10 punten) 

10.1.4.2. 1 begeleider per 40 recreanten (10 punten) 

10.1.4.3. 1 begeleider per 30 recreanten (15 punten) 

10.1.4.4. 1 begeleider per 20 recreanten (25 punten) 

 Recreatiebegeleiders volgen bijscholingen 10.1.5

10.1.5.1. 25% van de recreatiebegeleiders volgen minstens 1 bijscholing 

per jaar (15 punten) 

10.1.5.2. 50% van de recreatiebegeleiders volgen minstens 1 bijscholing 

per jaar (15 punten) 

10.1.5.3. 25% van de recreatiebegeleiders volgen minsten 2 bijscholingen 

per jaar (20 punten) 

  Aanbod (200 punten) 10.2

Start to run 
 De club organiseert minimaal 1 start 2 run sessie (0-5 km, 5-10 km of 10-15 km), 10.2.1

enkel bij ontvangst deelnemerslijst 

10.2.1.1. In het najaar 2016 (20 punten) 

10.2.1.2. In het voorjaar 2017 (20 punten) 

 De club biedt meer dan één begeleide training aan tijdens de start 2 run sessies: 10.2.2

10.2.2.1. 2 keer per week (15 punten) OF 

10.2.2.2. Minimaal 3 keer per week (30 punten) 

 De club organiseert een start 2 run sessie 10 km (najaar 2016 en/of voorjaar 2017) 10.2.3

(10 punten) 

 De club organiseert een start 2 run sessie 15 km (najaar 2016 en/of voorjaar 2017) 10.2.4

(10 punten) 

 Er is verdere en continue begeleiding van de recreanten na de start 2 run sessie in 10.2.5

de categorie waarin het diploma behaald werd of er is integratie in een bestaande 

recreatieve loopgroep (20 punten) 

Recreatie 

 Voor joggers zijn er minimaal 2 loopgroepen opgesplitst volgens afstand en/of 10.2.6

looptempo (20 punten) 

 De club organiseert recreatieve trainingen voor jongeren van 14 tot 19 jaar in een 10.2.7

aparte NIET wedstrijd georiënteerde groep. Vb. FitFree, conditietraining,… 

(omschrijf wat dit aanbod inhoud) (20 punten) 

 De club organiseert recreatieve trainingen voor volwassenen (≠ start 2 run of ≠ 10.2.8

joggen). Vb. FitFree, conditietraining,… (omschrijf wat dit aanbod inhoud) (20 

punten) 

 De club heeft een samenwerking met derden voor integratie van kansengroepen 10.2.9

(kansarmen, allochtonen, vluchtelingen,…) vb. Mensen met vrijetijdspas, uitpas, 

kansenpas kunnen terecht op de club of samenwerking met OCMW,… (30 punten) 
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  Promotie (100 punten) 10.3

 Promotie van recreatiewerking via de website van de atletiekclub 10.3.1

10.3.1.1. Er is een aparte pagina voor de recreatiewerking met informatie 

over de werking (start 2 run, joggroepen, recreatie voor 

jongeren,…) (20 punten) 

10.3.1.2. De informatie op de recreatiepagina is up to date (info van het 

lopende sportjaar of komende jaar) (20 punten) 

 Op de website worden de juiste logo’s voor start 2 run en Iedereen Atleet gebruikt 10.3.2

(te downloaden via Alabus) (20 punten) 

 De club maakt promotie voor het volledige recreatieaanbod in 2017 (FitFree, 10.3.3

Start2 run,…) via affiches, flyers,… (kopie bezorgen) (20 punten) 

 De club maakt promotie voor het volledige recreatieaanbod via de regionale 10.3.4

media, de plaatselijke openbare of gemeentelijke instanties (kopie bezorgen) (20 

punten) 

  Nevenactiviteiten (100 punten) 10.4

 Kinderen kunnen tijdens de trainingsuren van de recreanten terecht op de club 10.4.1

voor jeugdtraining of andere opvang (20 punten) 

 De club organiseert infosessie(s) voor recreanten (gebruik hartslagmeter, 10.4.2

loopclinic, gezonde voeding, info voor/na start 2 run,…), eventueel in 

samenwerking met een partner 

10.4.2.1. Jaarlijks 1 infosessie (10 punten) OF 

10.4.2.2. Jaarlijks 2 infosessies (20 punten) 

 Er wordt jaarlijks minimaal één sportief evenement voorzien voor de recreanten 10.4.3

waaraan zijn kunnen deelnemen tegen een voordelig tarief (vb. eigen organisatie, 

uitstap met recreanten,…) of waar in groep naartoe gegaan wordt (vb. deelname 

10 miles, 20km van Brussel,…) (20 punten) 

 Er wordt jaarlijks minimaal één sociaal evenement voorzien voor recreanten (vb. 10.4.4

nieuwjaarsreceptie, bbq,…) (20 punten) 

 De club organiseert een jogging die is opgenomen in de wedstrijdkalender (20 10.4.5

punten) 

  Clubparticipatie (200 punten) 10.5

 Aantal recreanten (EXCL. KANGOEROES) met actief lidmaatschap bij de 10.5.1

atletiekclub 

10.5.1.1. Minimaal 30 clubleden zijn aangesloten als recreant (25 punten) 

OF 

10.5.1.2. Minimaal 50 clubleden zijn aangesloten als recreant (50 punten) 

OF 

10.5.1.3. Minimaal 70 clubleden zijn aangesloten als recreant (75 punten) 

OF 

10.5.1.4. Minimaal 90 clubleden zijn aangesloten als recreant (100punten) 

 Doorstroom van deelnemers start 2 run naar lidmaatschap 10.5.2

10.5.2.1. Minstens 20 deelnemers aan de start 2 run sessie per 

kalenderjaar met minimum 10% clublidmaatschap (25 punten) 

OF 

10.5.2.2. Minstens 20 deelnemers aan de start 2 run sessie per 

kalenderjaar met minimum 20% clublidmaatschap (50 punten) 

OF 

10.5.2.3. Minstens 20 deelnemers aan de start 2 run sessie per 

kalenderjaar met minimum 30% clublidmaatschap (75 punten) 

OF 

10.5.2.4. Minstens 20 deelnemers aan de start 2 run sessie per 

kalenderjaar met minimum 40% clublidmaatschap (100 punten) 

 

Met de steun van: 

 


