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1 Project
Het jeugdsportproject kadert zich binnen een ruimere jeugdwerking van Squash Vlaanderen
in samenwerking met de Vlaamse Overheid die tot doel heeft kinderen en jongeren in
kwaliteitsvolle omstandigheden te laten squashen. Om de clubs te helpen een kwaliteitsvol
aanbod voor jongeren uit te werken, biedt Squash Vlaanderen met het jeugdsportproject
ondersteuning op alle vlakken. Jaarlijks moeten de clubs allerlei initiatieven uitwerken,
geëvalueerd aan de hand van verplichte en optionele criteria met als doel het behalen van
een kwaliteitslabel voor hun club. Dit kwaliteitslabel weerspiegelt de inspanningen van de club
om een kwaliteitsvolle jeugdwerking te garanderen. Het kwaliteitslabel kan als club gebruikt
worden als uithangbord van hun kwaliteitsvolle jeugdwerking.

2 Algemene deelnamevoorwaarden
Alle squashclubs aangesloten bij Squash Vlaanderen kunnen instappen in het
Jeugdsportproject ‘Zet jeugdsquash op 1’. Van deze clubs verwacht Squash Vlaanderen dat ze
een jeugdwerking met jeugdverantwoordelijke hebben en voldoen aan de minimale
verplichte criteria (zie Erkende jeugdsquashclub) om een kwaliteitslabel en bijhorende
subsidies te mogen ontvangen. De jeugdverantwoordelijke staat in voor de communicatie van
het jeugdsportproject tussen de club en de federatie en zorgt voor een tijdige en correcte
rapportering. Alle squashclubs die deelnamen aan het jeugdsportproject 2021 en voldeden
aan de deelnamevoorwaarden krijgen bij deelname aan het jeugdsportproject 2022 het
kwaliteitslabel “Erkende jeugdsquashclub 2021”.

Hoe verdien ik een kwaliteitslabel jeugdsport als squashclub?
Erkende jeugdsquashclubs in 2021
De clubs die reeds deelnamen aan het
jeugdsportproject 2021 krijgen het
kwaliteitslabel ‘Erkende jeugdsquashclub’.
Inschrijven voor het jeugdsportproject
2022 kan via dit online formulier.

Eerste maal deelnemende squashclub
De club heeft nog geen kwaliteitslabel.
Inschrijven voor het jeugdsportproject
2022 via het online formulier.

3 Deelname procedure en deadlines
1. Na goedkeuring van het jeugdsportproject door Sport Vlaanderen verspreidt Squash
Vlaanderen in december/januari informatie over de aanvang van het
jeugdsportproject. Alle squashclubs vullen ten laatste op 31 januari 2022 het online
deelname formulier in.
2. Alle deelnemende clubs krijgen een clubbezoek, ter ondersteuning en met extra
informatie over het jeugdsportproject, in januari of februari van het desbetreffende
jaar. De datum wordt bepaald in overleg met Squash Vlaanderen.

3. De communicatie voor het jeugdsportfonds zal gebeuren via
de jeugdverantwoordelijken van de ingeschreven
squashclubs. Via deze link kan de jeugdverantwoordelijke
zich laten opnemen in een WhatsApp groep om extra
reminders te kunnen ontvangen of scan de QR-code:

4. De club engageert zich om alle documenten door te sturen naar
lennert@squashvlaanderen.be voor 30 november 2022. Deze documenten omvatten
bewijsstukken ter ondersteuning van het behalen van de verplichte en optionele
criteria. Om als clubs een kwaliteitslabel te behalen dienen alle documenten tijdig
ingediend te worden. Laattijdige inzendingen worden niet geaccepteerd.
5. Het jeugdsportfonds wordt gerealiseerd dankzij de steun van Sport Vlaanderen en een
financiële bijdrage van Squash Vlaanderen (eigen inbreng 25% van het project). Het
maximaal toegewezen subsidiebedrag dat bepaald wordt door Sport Vlaanderen gaat
naar de deelnemende squashclubs volgens de subsidieverdeelsleutel. Uiterlijk 20
december 2022 zal de club door Squash Vlaanderen op de hoogte gebracht worden
van het uiteindelijk toegewezen subsidiebedrag. Hierna zal Squash Vlaanderen de
betaling uitvoeren.
6. De club is verplicht de toegewezen subsidies te besteden volgens de
bestedingsverplichting.

4 Kwaliteitslabels + criteria

1

• Erkende jeugdsquashclub

2

• All-steps jeugdsquashclub

3

• All-round jeugdsquashclub

4

• All-stars jeugdsquashclub

4.1 Kwaliteitslabel ‘Erkende jeugdsquashclub’
Een erkende jeugdsquashclub is een squashclub met een jeugdwerking en
jeugdverantwoordelijke en voldoet minimaal aan volgende voorwaarden op 30 november
2022:
-

-

Voldoet aan volgende 3 verplichte criteria:
o Minimum ledenaantal van 10 jeugdleden.
o Minimaal lesaanbod van 20 lesweken waarvan minstens 1x6 weken in het
voorjaar en 1x6 weken in het najaar gegeven worden.
o Minimaal 1 gediplomeerde trainer (Initiator of hoger) bij Squash Vlaanderen.
Behaalt minimaal 8 optionele criteria die bijdragen aan het creëren van een
kwalitatieve en jeugdvriendelijke omgeving.

4.2 Kwaliteitslabel ‘All-steps jeugdsquashclub’
Een all-steps jeugdsquashclub is een squashclub met een jeugdwerking,
jeugdverantwoordelijke en een jaarlijks squashaanbod voor alle recreatieve spelers onder de
18 jaar. Een all-steps jeugdsquashclub voldoet minimaal aan volgende voorwaarden op 30
november 2022:
-

Voldoet aan volgende 4 verplichte criteria:
o Minimum ledenaantal van 20 jeugdleden.
o Minimaal lessenaanbod van 20 weken op jaarbasis waarvan minstens 1x6
weken in het voorjaar en minstens 1x6 weken in het najaar.
o Minimaal 1 gediplomeerde trainer (initiator of hoger) bij Squash Vlaanderen.

-

o De squashclub behaalt met zijn jeugdleden minstens 20 tornooideelnames
aan het recreatieve ‘Decathlon/Aquarius circuit’of gevorderde ‘Dunlop circuit’
georganiseerd door Squash Vlaanderen. Bekijk hier wanneer er tornooien
gepland staan.
Behaalt minimaal 12 optionele criteria die bijdragen aan het creëren van een
kwalitatieve en jeugdvriendelijke omgeving.

4.3 Kwaliteitslabel ‘All-round jeugdsquashclub’
Een all-round jeugdsquashclub is een squashclub met een jeugdwerking,
jeugdverantwoordelijke, een jaarlijks squashaanbod voor alle recreatieve en competitieve
spelers onder de 18 jaar. Een all-round jeugdsquashclub voldoet minimaal aan volgende
voorwaarden op 30 november 2022:
-

-

Voldoet aan 6 verplichte criteria:
o Minimum ledenaantal van 32 jeugdleden.
o Minstens 8 van de jeugdleden hebben een leeftijd van 4-10 jaar en spelen
bijgevolg minisquash of doen aan Multimove in de club.
o Minimaal recreatief lessenaanbod van 20 weken op jaarbasis waarvan
minstens 1x6 weken in het voorjaar en minstens 1x6 weken in het najaar.
Daarnaast wordt er ook een competitief lessenaanbod voorzien voor de
gevorderde spelers van minstens 12 weken. Waarvan minstens 1x6 weken in
het voorjaar en 1x6 weken in het najaar.
o Minimaal 2 gediplomeerde trainers (initiator en Instructeur B) bij Squash
Vlaanderen. De trainer(s) die het competitief lessenaanbod voorziet volgt in
2022 minstens 1 sport specifieke bijscholing vanuit Squash Vlaanderen of de
Vlaamse trainersschool.
o De squashclub behaalt met zijn jeugdleden minstens 50 tornooideelnames aan
het recreatieve ‘Decathlon/Aquarius circuit’ of gevorderde ‘Dunlop circuit’
georganiseerd door Squash Vlaanderen.
o Minstens 25% van de jeugdleden van en boven 12 jaar nemen op jaarbasis
minstens 1x deel aan het recreatieve ‘Decathlon/Aquarius circuit’ of
gevorderde ‘Dunlop circuit’ georganiseerd door Squash Vlaanderen. Bekijk hier
wanneer er tornooien gepland staan.
Behaalt minimaal 16 optionele criteria die bijdragen aan het creëren van een
kwalitatieve en jeugdvriendelijke omgeving.

4.4 Kwaliteitslabel ‘All-stars jeugdsquashclub’
Een all-stars jeugdsquashclub is een squashclub met een jeugdwerking,
jeugdverantwoordelijke en een jaarlijks squashaanbod voor alle recreatieve en competitieve
spelers onder de 18 jaar. Een all-stars jeugdsquashclub voldoet minimaal aan volgende
voorwaarden op 30 november 2022:
-

Voldoet aan 7 verplichte criteria:
o Minimum ledenaantal van 50 jeugdleden.
o Minstens 10 van de jeugdleden hebben een leeftijd van 4-10 jaar en spelen

-

bijgevolg minisquash of doen aan Multimove in de club.
o Minimaal recreatief lessenaanbod van 20 weken op jaarbasis waarvan
minstens 1x6 weken in het voorjaar en minstens 1x6 weken in het najaar.
Daarnaast wordt er ook een competitief lessenaanbod voorzien voor de
gevorderde spelers van minstens 12 weken. Waarvan minstens 1x6 weken in
het voorjaar en 1x6 weken in het najaar.
o Minimaal 3 gediplomeerde trainers (initiator of hoger) bij Squash Vlaanderen.
De trainer(s) die het competitief lessenaanbod voorziet volgt in 2022 minstens
1 sport specifieke bijscholing vanuit Squash Vlaanderen of de Vlaamse
trainersschool.
o De squashclub behaalt met zijn jeugdleden minstens 75 tornooideelnames aan
het recreatieve ‘Decathlon/Aquarius circuit’ of gevorderde ‘Dunlop circuit’
georganiseerd door Squash Vlaanderen.
o Minstens 25% van de jeugdleden van en boven 12 jaar nemen op jaarbasis
minstens 1x deel aan het recreatieve ‘Decathlon/Aquarius circuit’ of
gevorderde ‘Dunlop circuit’ georganiseerd door Squash Vlaanderen. Bekijk hier
wanneer er tornooien gepland staan.
o De club heeft een jeugdbestuur of vertakking in het hoofdbestuur, een
jeugdsportcoördinator en aanspreekpersoon integriteit (zie optionele criteria
1.1, 1.2 en 1.3).
Behaalt minimaal 20 optionele criteria die bijdragen aan het creëren van een
kwalitatieve en jeugdvriendelijke omgeving.

5 Verdere afhandeling
5.1 Rapportering
Het jeugdsportproject 2022 loopt van 1 december 2021 tot en met 30 november 2022.
30 november 2022 is de uiterste deadline voor clubs om te voldoen aan alle voorwaarden van
een bepaald kwaliteitscriteria en om alle vereiste documenten, die aantonen dat deze
voorwaarden behaald zijn, door te sturen naar lennert@squashvlaanderen.be.
Deze documenten omvatten bewijsstukken ter ondersteuning van het behalen van de
verplichte en optionele criteria. Om als club een kwaliteitslabel te behalen dienen alle
documenten tijdig ingediend te worden. Laattijdige inzendingen worden niet geaccepteerd.
De rapportering wordt opgesplitst in twee categorieën. Ten eerste de handmatige
rapportering door de sportclub. Deze documenten moet de jeugdverantwoordelijke/het
jeugdbestuur van de club zelf invullen en doorsturen naar Squash Vlaanderen voor het
verstrijken van de deadline op 30 november. Dit zijn alle documenten die niet vernoemd
worden in de automatische rapportering door Squash Vlaanderen. Ten tweede is er de
automatische rapportering door Squash Vlaanderen. Onderdelen die onder de automatische
rapportering vallen worden door Squash Vlaanderen opgevolgd en worden 2 weken voor de
deadline ter bevestiging en controle doorgestuurd naar de clubs. De club heeft uiterlijk tot 30
november om deze gegevens te controleren.
Volgende onderdelen vallen onder de automatische rapportering van Squash Vlaanderen:

1. Drop-out gegevens (ledenbestand op 31/07), totaal aantal aangesloten jeugdleden en
aantal jeugdleden 4-10 jaar.
2. Aantal tornooideelnames per club aan tornooien uit het recreatieve
‘Decathlon/Aquarius circuit’ of gevorderde ‘Dunlop circuit’ georganiseerd door Squash
Vlaanderen en het aandeel unieke jeugdleden van 12 jaar of ouder die deelnemen aan
jeugdtornooien vernoemt in de verplichte criteria van de kwaliteitslabels met
uitzondering van het kwaliteitslabel ‘erkende jeugdsquashclub’.
Alle rapporteringsdocumenten staan op de website van Squash Vlaanderen op deze pagina.

5.2 Evaluatie rapportering
In de periode tussen 1 december en 20 december wordt de rapportering van de clubs en de
voorwaarden voor een kwaliteitslabel gecontroleerd door het secretariaat van Squash
Vlaanderen.

5.3 Toekenning kwaliteitslabel
Uiterlijk 20 december 2022 zal de club door Squash Vlaanderen op de hoogte gebracht
worden van het behaalde kwaliteitslabel voor het jaar 2022 en het toegewezen
subsidiebedrag.
Na toewijzing van een kwaliteitslabel krijgt de club het recht dit kwaliteitslabel te vermelden
in hun club. Vb: de club heeft in 2022 het kwaliteitslabel ‘all-round jeugdquashclub’ behaald.
In 2023 ontvangt de club het kwaliteitslabel ‘all-round jeugdsquashclub 2022’.
Dit kwaliteitslabel geeft de club het recht de hieraan verbonden voordelen te gebruiken als
promotiemiddel.
Deze voordelen omvatten:
- Het gebruik van dit kwaliteitslabel in de naamgeving van de club.
- Het gebruik van dit kwaliteitslabel in de naamgeving van de club op sociale media.
- Het gebruik van de profielfoto frame op sociale media.
- Het gebruik van de omslagfoto op sociale media.
- Het gebruik van het kwaliteitslabel logo.
- Het gebruik van de kwaliteitslogo sticker.
- Het gebruik van het kwaliteitslabel in andere settings.

5.4 Subsidieverdeelsleutel
Het jeugdsportfonds wordt gerealiseerd dankzij de steun van Sport Vlaanderen en een
financiële bijdrage van Squash Vlaanderen (eigen inbreng 25% van het project). Het
toegewezen subsidiebedrag dat bepaald wordt door Sport Vlaanderen gaat naar de
deelnemende squashclubs volgens de subsidieverdeelsleutel. Na de evaluatie van de
rapportering en toekenning van het kwaliteitslabel zal Squash Vlaanderen het toe te wijzen
subsidiebedrag per club berekenen. Elke club ontvangt op jaarbasis minimaal de toelage
verbonden aan het behaalde kwaliteitslabel vermeerderd met een variabele toelage berekend
op basis van de punten behaalt in de optionele criteria en het aantal nieuwe jeugdleden en

drop-out.
-

-

Kwaliteitslabel verbonden subsidiebedrag (behaald in 2022):
o Erkende jeugdsquashclub: €400
o All-steps jeugdsquashclub: €600
o All-round jeugdsquashclub: €800
o All-stars jeugdsquashclub: €1000
Variabele subsidiebedrag:
o Berekend op basis van de punten behaald in de optionele criteria.
o Berekend op basis van het aantal nieuwe leden en de drop-out op 16 november
2022, 2 weken voor de deadline.
o Het behaalde aantal punten per club wordt omgezet naar een percentage van
het totaal aantal punten behaald door alle clubs samen. Dit percentage bepaalt
welk deel van het overig toe te wijzen subsidie bedrag wordt opgeteld bij het
kwaliteitslabel verbonden subsidiebedrag.

➔ Totaal subsidiebedrag = kwaliteitslabel verbonden bedrag + variabele bedrag

5.5 Bestedingsverplichting
De uitgekeerde subsidies moeten verplicht besteed worden aan jeugdsport en moeten een
duidelijke meerwaarde bieden aan de kwaliteit van de jeugdwerking binnen de squashclub.
De sportclubs die in het jaar 2022 subsidies ontvangen via de beleidsfocus jeugdsport
verbinden zich ertoe dit subsidiebedrag ook te besteden in het jaar 2022. De mogelijke
bestedingen zijn opgenomen in onderstaande bestedingenlijst.
-

-

Een gediplomeerde lesgever/scheidsrechter die actief is in de club. Hieronder valt
enkel en alleen verenigingswerk, studentenovereenkomst, arbeidscontract,
zelfstandige, Sportwerk Vlaanderen.
Verplaatsingskosten in functie van het jeugdsportproject.
Kosten van zowel fysiek als digitaal promotiemateriaal, digitale kosten website en
aankoop gadgets die jeugd gerelateerd zijn.
Aankoop van minisquashmateriaal of sportmateriaal specifiek voor de jeugd.
Aankoop van didactisch materiaal voor jeugdsport.
Huur van de courts en infrastructuur specifiek voor de jeugd.
Inschrijvingsgeld VTS-cursus of clinic/bijscholing.

Lijst met geldige verantwoordingsstukken:
- Facturen: op naam van de club en met duidelijke vermelding ‘jeugdsport’.
- Ondertekende onkostennota’s met duidelijke vermelding ‘jeugdsport’.
- Andere boekhoudkundige bewijzen zoals een overschrijvingsbewijs met duidelijke
vermelding ‘jeugdsport’.

5.6 Extra beloningen jeugdsportclubs
Squashclubs die deelnemen aan het jeugdsportproject kunnen naast het verkrijgen van een

kwaliteitslabel ook aanspraak maken op extra beloningen vanuit Squash Vlaanderen. De
extra beloningen worden onderverdeeld in 2 categorieën: deelname afhankelijke
beloningen en resultaat afhankelijke beloningen.
-

-

Deelname afhankelijke beloning:
o Elke deelnemende club krijgt 2 dozen minisquashballen (1x3 rood en 1x3
oranje).
Prestatie afhankelijke beloningen:
o Per 20 deelnames aan tornooien uit het jeugdcircuit krijgt de club 1 doos
extra squashballen of mini squashballen naar keuze. Vb: de squashclub heeft
45 deelnames, dan krijgt de club 2 extra dozen squashballen of mini
squashballen naar keuze.
o De club met het meeste aantal nieuwe leden op 30 november 2022 zal in
2023 de gastheer zijn van de dag van de jeugdsquash georganiseerd in
samenwerking met Squash Vlaanderen en de gastclub.

5.7 Wijze van controle en evaluatie van de sportclubs door SQV
De sportclubs zijn niet langer verplicht om de verantwoordingsstukken (die de subsidies
verantwoorden volgens de lijst van bestedingsmogelijkheden) op jaarbasis en zonder
aanvraag van Squash Vlaanderen te bezorgen aan Squash Vlaanderen, maar Squash
Vlaanderen voert jaarlijks een steekproefsgewijze controle uit op haar sportclubs. De
steekproef bevat jaarlijks minstens 10% van de begunstigde sportclubs. Squash Vlaanderen
kan hier extra controle-elementen aan toevoegen (bv. een hogere jaarlijkse steekproef of een
verklaring op eer van de sportclubs). Als de sportclub voor deze steekproef geselecteerd wordt
zijn ze wel verplicht alle verantwoordingsstukken van elke besteding bij Squash Vlaanderen in
te dienen. De verantwoordingsstukken moeten bewijs leveren dat de bestedingen van de
subsidies conform de bestedingsmogelijkheden zijn.
De maximale subsidie die de club kan ontvangen in jaar x is gelijk aan de totale kosten van
de club in het desbetreffende jaar. Indien de sportclub meer kosten gemaakt heeft dan de
voor hen berekende subsidie krijgt de club de volledige subsidie, op basis van de
subsidieverdeelsleutel, uitbetaald. Indien de sportclub minder kosten gemaakt heeft dan de
voor hen berekende subsidie krijgt de club een maximum subsidie gelijk aan de kosten die
gemaakt zijn op basis van de lijst met bestedingsmogelijkheden. Het overige deel van de
subsidie wordt in dit geval procentueel verdeeld aan andere clubs op voorwaarde dat ze er
de kosten voor hebben gemaakt.
Indien een club onvoldoende, onreglementaire of na de deadline verantwoordingsstukken
voorlegt, met een vermindering van het te subsidiëren bedrag als gevolg, zal ook
bovenstaande regeling van toepassing zijn.

6 Optionele criteria
Optionele criteria voor het behalen van een kwaliteitslabel
Kwaliteitslabel 'Erkende jeugdsquashclub': minimaal 8 criteria behalen
Kwaliteitslabel 'All-steps jeugdsquashclub': minimaal 12 criteria behalen
Kwaliteitslabel 'All-round jeugdsquashclub': minimaal 16 criteria behalen
Kwaliteitslabel 'All-stars jeugdsquashclub': minimaal 20 criteria behalen

Criteria + omschrijving

Punten

Max
Rapportering
Punten

1. Basiswerking jeugd - 90 punten
1.1 Jeugdsportcoördinator

5

5

In de club is een jeugdsportcoördinator actief. De jeugdsportcoördinator is
de leidinggevende van de trainers, staat in voor de planning van de
lessenreeksen, de leerplannen, inschrijvingen jeugdtornooien,.. Met
andere woorden coördineert hij het sportieve gebeuren van de jeugd in de
club. Deze persoon kan meerdere functies hebben in de club (niet voor allstars jeugdsquashclub).

1.2 Aanspreekpersoon integriteit

via formulier
‘Basiswerking
jeugd’
5

5

In de club is een API aanwezig en de club kan aantonen dat dit op
voldoende wijze gecommuniceerd is (via website/communicatie naar
clubleden). Deze persoon kan meerdere functies hebben in de club, maar
kan nooit als trainer actief geweest zijn in de club (niet voor all-stars
jeugdsquashclub).

1.3 Jeugdbestuur of vertakking jeugd in hoofdbestuur
a) In de club is een jeugdbestuur actief waarvan minstens de
jeugdverantwoordelijke deel uitmaakt. Het jeugdbestuur houdt zich
voornamelijk bezig met het niet-sportieve gebeuren en alle
nevenactiviteiten. Zij tekenen het beleid van de jeugdwerking.
b) De jeugdverantwoordelijke maakt deel uit van het hoofdbestuur van de
club en verdedigt de belangen van hun jeugdsport. Jeugdsport is hierdoor
een vast punt op de agenda van het hoofdbestuur (aantonen via verslagen
hoofdbestuur)(niet voor all-stars jeugdsquashclub).

1.4 Aanwezigheid gediplomeerde trainers (o.b.v. diploma)
a) Sporttechnisch:
- 3 ptn per Start2Coach
- 5 ptn per initiator
- 10 ptn per instructeur B
- 15 ptn per trainer B
b) Sportoverschrijdend:
- 3 ptn per multimove/multiskills begeleider
- 5 ptn per bachelor LO/bachelor Sport en Bewegen/Master LO & BW.
(De diploma's hoger onderwijs en universiteitsdiploma’s zijn niet
combineerbaar met de sporttechnische opleidingen).
Voorwaarden om in aanmerking te komen:
- Minstens 5 trainingen per jaar geven (actieve trainers).
- Diploma of bewijs van inschrijving moet tijdig doorgestuurd worden.
- Er zit geen enkele inactieve trainer in de lijst.
vb: De erkende jeugdsquashclub heeft 1 initiator, 1 instructeur B en 3 spelers die
zich ingeschreven hebben voor een Start2Coach cursus die reeds gestart is/nog van

Bij wijziging

Bij wijziging
via formulier
‘Basiswerking
jeugd’

a) = 20
b) = 10

20

Bij wijziging
via formulier
‘Basiswerking
jeugd’
bewijs via
verslagen
vergadering

50

bij wijziging
via formulier
‘Basiswerking
jeugd’
bewijs
a.d.h.v.
diploma’s.

start moet gaan. De club krijgt 1x5 ptn (initiator) en 1x10 ptn (instructeur B). De
overige 3 spelers hun punten worden toegekend onder optioneel criteria:
‘opleidingen’.

1.5 Publieke communicatie

10

10

De club heeft een permanente communicatie over de aanwezigheid van
een jeugdwerking naar de buitenwereld toe. Dit kan bijvoorbeeld via een
pagina/brochure op de clubsite, de gemeente en/of een onderhouden
sociale media pagina.

2. (Sportief) Clubaanbod - 270 punten

via formulier
‘Basiswerking
jeugd’

Punten

2.1 Competitie & tornooien

Max
Rapportering
Punten
50
Jaarlijks

De club organiseert een officieel jeugdtornooi in de club. Deze tornooien
zijn uitsluitend toegankelijk voor jeugdleden en volgen de reglementen van
Squash Vlaanderen.
a) Tornooien vanuit Squash Vlaanderen
- 20 ptn voor een tornooi uit het Dunlop circuit
- 20 ptn voor een tornooi uit het Decathlon/Aquarius circuit
- 15 ptn voor een provinciaal kampioenschap (minstens 20 deelnemende
jeugdleden)
b) Tornooien vanuit de squashclub
- 20 ptn voor een officieel clubtornooi voor jeugd.

2.2 Squashstage of squashkamp

Via formulier
‘clubaanbod’

25

50

De club organiseert een (externe) squashstage of squashkamp met
minstens 10 deelnemers (afwijkingen hiervan moeten aangevraagd
worden bij het secretariaat van Squash Vlaanderen).
Deze activiteit omvat minstens 4 van de 5 weekdagen, dit kunnen halve of
volle dagen zijn.
Tijdens deze activiteit is er elke dag minstens 1 gediplomeerde (min.
initiator) trainer aanwezig per 30 jeugdleden.
De activiteiten tijdens deze stage zijn voornamelijk squashgericht. Andere
nevenactiviteiten tijdens de stage tellen niet mee om andere criteria te
behalen.

2.3 Minisquash (enkel voor erkende jeugdsquashclub & All-steps
jeugdsquashclub)

Bij wijziging

Jaarlijks
Via formulier
‘clubaanbod’
bewijs via
jaarplanning

15

30

De club geeft een minisquash lessenreeks aan jeugdleden onder de 10 jaar.
Deze lessenreeks bestaat uit minstens 6 opeenvolgende lesweken.

Jaarlijks
Via formulier
‘clubaanbod’
bewijs via
jaarplanning

2.4 Multimove (enkel voor erkende jeugdsquashclub & All-steps
jeugdsquashclub)
De club geeft een multimove/multiskills lessenreeks aan jeugdleden onder
de 10 jaar. Deze lessenreeks bestaat uit minstens 6 opeenvolgende
lesweken.

15

30

Jaarlijks
Via formulier
‘clubaanbod’
bewijs via
jaarplanning

2.5 Squash 57
De club geeft Squash 57-lessenreeksen van minstens 6 weken voor de
beginnende en meest recreatieve jeugdspelers. Per uitzondering moet de
lesgroep slechts voor minstens 33% uit jeugdleden bestaan onder de 18
jaar indien deze lesgroep uitsluitend uit gezinsleden bestaat.

5 ptn per
groep

30

Via formulier
‘clubaanbod’

vb: Een gezin met 1 kind zal als lesgroep meegerekend kunnen worden aan het
jeugdsportproject.

2.6 Interne competities

10

30

De club organiseert een vrijblijvende interne competitie op clubniveau.
Enkel jeugdleden uit de club zijn toegankelijk voor deze laagdrempelige
interne competitievormen.
Dit kan gaan over een clubkampioenschap, een zelf georganiseerd tornooi,
boxcompetitie, andere formats. Dit kan gespreid zijn over meerdere dagen.
Het gaat hier enkel over squashactiviteiten met een competitief karakter
en zijn uitsluitend bedoeld voor jeugdleden.

2.7 Begeleiding van jeugdspelers op jeugdtornooien

2 per

5

De club organiseert initiatieven voor het behoud van hun jeugdleden. Deze
initiatieven kunnen zowel een sportief als niet-sportief karakter hebben.
De initiatieven hebben jeugdspelers als hoofddoelgroep of dragen bij tot
de jeugdwerking.
Enkele voorbeelden: uniform clubkledij, fundraising activiteiten voor en
door jeugdspelers, activiteiten op thema/feestdagen, gezelschapsavonden,
dropping,..
Rapportering via een beschrijving van de activiteit.

3. Promotie - 110 punten
3.1 Opendeurdag
De club organiseert een opendeurdag. Dit is een dag waarop de club haar
deuren openstelt voor zowel leden als niet-leden. Deze opendeurdag duurt
minimum 2 uur waarop er gratis initiaties gegeven zullen worden aan
jeugdspelers. De lesuren van de opendeurdag kunnen niet samenvallen
met de lesuren van de initiatielessen.
De initiatie wordt gegeven door minstens 1 gediplomeerde (min. initiator)
trainer.
Deze opendeurdag moet gecombineerd worden met minstens 1 initiatief
om nieuwe leden te bekomen en deze te motiveren om lid te worden. vb:
Op de opendeurdag kan je lid worden aan een korting van 10%.

bewijs via
jaarplanning
Jaarlijks
Via formulier
‘clubaanbod’

50

De jeugdspelers worden tijdens jeugdtornooien begeleid door hun
begeleider
trainers. De tornooien die in aanmerking komen zijn alle officiële tornooien
per
vanuit SQV:
tornooi
- Dunlopcircuit
- Decathlon/Aquarius circuit
- Clubtornooien
- Kampioenschappen (Provinciaal, Vlaams, Belgisch)
De begeleider is in het bezit van een officieel trainersdiploma (min.
initiator) of heeft een start2coach opleiding gevolgd.

2.8 Kwaliteitsinitiatieven voor behoud van leden

Jaarlijks

bewijs via lijst
van
deelnemers
of
tornooitabel
Jaarlijks
Via formulier
‘begeleiding
jeugdspelers’

30

jaarlijks
Via formulier
‘clubaanbod’

Punten
10

Max
Rapportering
Punten
20
Jaarlijks
via formulier
‘promotie’
bewijs via lijst
met
aanwezigen

3.2 Initiatielessen

5

20

De club organiseert initiatielessen voor jeugdspelers van minstens 3 uur in
totaal. Niet-leden kunnen gratis 3 proeflessen volgen zodat ze kunnen
kennismaken met de sport. Deze lessen worden gegeven door een
gediplomeerde (min. Initiator) trainer. Er moet gebruik gemaakt worden
van aangepast materiaal voor jeugd zoals een bal aangepast aan het
niveau, een squashbril en rackets.

3.3 Samenwerking met MOEV (scholen)

via formulier
‘promotie’
bewijs via lijst
met
aanwezigen
10

30

De club werkt samen met een school. Deze samenwerking kan op
verschillende manieren tot stand komen:
a) De club gaat initiatielessen geven op de school.
b) De school komt voor een initiatie tijdens de sportlessen naar de club.
c) De school komt voor een sportdag een heel dag les volgens in de club.
De lessen worden gegeven door een gediplomeerde (min. initiator) trainer.

3.4 Gebruik opblaasbare courts

bewijs via lijst
met
aanwezigen
20

20

Maand van de jeugdsport (oktober)

10

10

4.1 Externe bijscholingen
De trainer volgt een bijscholing of clinic georganiseerd door Squash
Vlaanderen, Sport Vlaanderen, de Vlaamse Trainersschool of andere
partners van Sport Vlaanderen.
De bijscholing draagt bij tot expertise binnen de jeugdwerking van de club
of de eigen expertise als lesgever.
Mogelijke thema's zijn: pedagogische, didactische, squash specifiek,
verantwoord & gezond sporten, scheidsrechter en sportbeleid en
sportmanagement.

Bij wijzigingen
bewijs via
screenshot
website /
communicatie

10

De club neemt deel aan de maand van de jeugdsport door Squash
Vlaanderen. De club bezorgt Squash Vlaanderen tijdig (volgens
communicatie van Squash Vlaanderen) foto en beeldmateriaal van
jeugdlessen/jeugdactiviteiten die gegeven worden in de club. Deze worden
dan gepubliceerd op de sociale media kanalen van Squash Vlaanderen.

4. Vorming - 340 punten

Jaarlijks
via formulier
‘promotie’

De club heeft materiaal in de club beschikbaar voor haar leden om dit uit
te lenen. Deze uitleendienst is gratis voor jeugdleden, maar kan wel
werken op basis van een waarborg systeem. De uitleendienst bevat op zijn
minst volgende materialen aangepast aan jeugd:
- Squashracketten
- Squashballen
- Squashbrillen
Er wordt actief gecommuniceerd over de aanwezigheid van de
uitleendienst op de clubsite, social media of via mail.

3.6

Jaarlijks
via formulier
‘promotie’

Squash Vlaanderen heeft 2 opblaasbare minisquashcourts ter beschikking
die gebruikt kunnen worden tijdens de minisquashlessen. We raden aan
om de huur van de opblaasbare minisquashcourts twee maanden voor de
activiteit aan te vragen.

3.5 Uitleen inventaris

Jaarlijks

10

Jaarlijks
via formulier
‘promotie’
bewijs via lijst
met
aanwezigen

Punten
10

Max
Rapportering
Punten
100
Jaarlijks
Via formulier
‘vorming’
bewijs van
inschrijving

4.2 Opleiding jeugdscheidsrechter
De spelers tot en met 18 jaar volgen een scheidsrechtersopleiding vanuit
Squash Vlaanderen (SQV) of via het World Squash officiating (WSO)
platform.
a) 1 ptn per WSO level 0 (online, gratis, altijd)
b) 3 ptn per level 1 SQV (spelregelavonden elk jaar in elke provincie) en
level 1 WSO (online, altijd)
c) 5 ptn per level 2 SQV (tornooi & interclub scheidsrechter, eenmaal per
jaar) en level 2 WSO (online, altijd)

4.3 Opleiding Start2coach

a)= 1
b)= 3
c)= 5

50

Via formulier
‘vorming’
bewijs van
inschrijving

10

50

Deze persoon volgt de opleiding start2coach.
Deze opleiding is het nieuwe algemeen gedeelte van de initiator cursus
met focus op pedagogische en didactische elementen. De cursus duurt 15
uur en is blended learning van praktijk en e-learning. Iedereen kan deze
laagdrempelige opleiding volgen. Met deze opleiding kan de opgeleide
start2coach samen onder toezicht van een gediplomeerde trainer (min.
initiator) lesgeven en het lesgeven ondersteunen op een kwalitatieve
manier.
De punten worden toegekend vanaf de officiële inschrijving van de
persoon. Hij/zij moet het diploma dus nog niet behaald hebben.

4.4 Opleiding initiator

bewijs van
inschrijving

20

60

30

60

bewijs van
inschrijving
Jaarlijks
Via formulier
‘vorming’

5

De club organiseert zelf een bijscholing in de eigen club. De lesgever moet
niet noodzakelijk uit de club komen.
Mogelijke bijscholingen:
- Bijscholing voor trainers: minisquash, squash, multimove, start2coach
- Bijscholingen voor jeugdleden en ouders: squashreglement & fairplay op
en naast het veld, hoe ga ik als ouder het best om met een zoon/dochter
die competitie speelt.
Minimale voorwaarde:
- De opleiding en of bijscholing staat in het thema van en draagt bij tot het
jeugdsportproject.
- De volledige inhoud & aanwezigheidslijst wordt opgeladen.
- Staat open voor alle leden van de club en duurt minstens 2 uur.
- Moet op voorhand 'erkenning' krijgen van Squash Vlaanderen, indien het
niet binnen de bovenvermelde opties valt.

5. Ethiek, diversiteit en gelijke kansen - 140 punten

Jaarlijks
Via formulier
‘vorming’

Na het behalen van het diploma initiator squash of gelijkgesteld te zijn als
initiator squash is het mogelijk om een cursus instructeur B squash te
volgen.
De punten worden toegekend vanaf de officiële inschrijving van de
persoon. Hij/zij moet het diploma dus nog niet behaald hebben.

4.6 Bijscholing binnen de club

Jaarlijks
Via formulier
‘vorming’

Vanuit de opleiding start2coach of zonder vooropleiding is het mogelijk om
een initiatorcursus squash te volgen. Start2coach is een onderdeel van de
opleiding initiator dus personen die deze cursus reeds gevolgd hebben,
krijgen een vrijstelling voor dit onderdeel.
De punten worden toegekend vanaf de officiële inschrijving van de
persoon. Hij/zij moet het diploma dus nog niet behaald hebben.

4.5 Opleiding Instructeur B

Bij wijziging

20

bewijs van
inschrijving
Jaarlijks
Via formulier
‘vorming’
bewijs via lijst
met
aanwezigen

Punten

Max
Rapportering
Punten

5.1 Publiceren gedragscodes

10

10

Bij wijziging

5

30

Jaarlijks

De club publiceert de gedragscodes voor spelers, trainers en
clubbestuurders op hun website of social media.
Daarnaast worden de gedragscodes jaarlijks actief gecommuniceerd naar
de leden van de club en worden ze opgehangen in de club.

5.2 Vlaggenspel ICES op jongerenmaat (12-18 jarigen)
De club beschikt over het vlaggenspel voor jongeren: sport met grenzen op
jongerenmaat. Indien de club niet over dit spel beschikt, koopt de club dit
spel (€22) hier aan.
De club speelt dit spel met zijn jeugdleden als activiteit op sportstages,
sportkampen of als extra activiteit voor of na een training.

5.3 Opleiding volgen vlaggensysteem ICES

via formulier
‘eth, div &
GK’

5

15

Clubbestuurders, sportbegeleiders en trainers kunnen een korte
opleiding/bijscholing volgen over deze tool. Het vlaggensysteem is een
handig instrument om aan de hand van 6 criteria lichamelijk, seksueel en
psychisch grensoverschrijdend gedrag correct in te schatten.

5.4 Toolkit grensoverschrijdend gedrag voor sportclubs

via formulier
‘eth, div &
GK’

Per stap

Deze toolkit bestaat uit 6 stappen en per stap zijn er een aantal
a) = 5
ondersteunende instrumenten. Afhankelijk van de capaciteit en het
b) = 10
engagement binnen jouw club kan je basisacties (a) nemen, iets meer doen c) = 15
(b) of een totaalaanpak (c) uitwerken.
Stap 1: maak GG bespreekbaar
a) Zet GG op de agenda van het clubbestuur
b) Maak een risicoanalyse
c) Stel een clubvisie SGG op
Stap 2: stel een club-API aan.
a) Zie punt 1.2: aanspreekpersoon integriteit
Stap 3: implementeer gedragscodes
a) zie punt 5.1: publiceren gedragscodes
Stap 4: integreer een handelingsprotocol
a) publiceer & integreer het door Squash Vlaanderen opgestelde
handelingsprotocol op de website/social media pagina van de club.
Stap 5: bepaal een aanwervingsbeleid voor vrijwilligers
a) gedragscode toelichten en ondertekenen
b) referenties checken en kennismakingsgesprek voeren
c) uittreksel strafregister opvragen
Stap 6: informeer en verspreid
a) info- of welkomstbrochure.

bewijs via lijst
met
aanwezigen
jaarlijks

50

bewijs via lijst
met
aanwezigen
Bij wijziging
via formulier
‘eth, div &
GK’
bewijs via
documenten
uit toolkit
ICES

5.5 Extra activiteiten fairplay

5

10

De club organiseert andere fairplay activiteiten die bovenstaand niet
vernoemd worden. Vraag op voorhand aan Squash Vlaanderen of de
activiteit al dan niet toegelaten wordt.
Vb: fairplay speler van de maand, tornooi,…

5.6 Initiatieven i.f.v. de democratisering voor jeugdleden

via formulier
‘eth, div &
GK’
5

20

De club neemt initiatieven i.f.v. de democratisering voor jeugdleden.
- Verlaagd lidgeld <12 jarigen
- Verlaagd lidgeld <18 jarigen
- Gratis jeugdactiviteiten voor leden vs. niet leden
- Maandelijks afbetalingsplan voor jeugdleden uit kans groepen.

5.7 Initiatieven i.f.v. goede doelen
De club organiseert initiatieven voor jeugdspelers in samenwerking met en
voor een goed doel. Dit goed doel is gericht naar jongeren onder de 18jaar.

jaarlijks

bij wijziging
via formulier
‘eth, div &
GK’

5

5

jaarlijks
via formulier
‘eth, div &
GK’
bewijs via lijst
met
aanwezigen

7 Slotbepalingen
1. Squash Vlaanderen verbindt zich er toe om de aangesloten squashclubs op de hoogte te
brengen van iedere wijziging van het reglement van het jeugdsportfonds.
2. Iedereen die suggesties heeft om de werking van het jeugdsportfonds te verbeteren kan
deze
sturen
naar
de
verantwoordelijke
jeugdsport
Lennert
Jansen
(lennert@squashvlaanderen.be).
3. Dit reglement werd aangepast op basis van de aanbevelingen van de
beoordelingscommissie jeugdsport en de jaarlijkse feedback van de deelnemende clubs.
4. Squash Vlaanderen verbindt zich er toe om de aangesloten squashclubs op de hoogte te
brengen van iedere wijziging van het reglement van het jeugdsportfonds.
5. Iedereen die suggesties heeft om de werking van het jeugdsportfonds te verbeteren kan
deze sturen naar Lennert Jansen (lennert@squashvlaanderen.be).
6. Dit reglement werd aangepast op basis van de aanbevelingen van de
beoordelingscommissie jeugdsport en de jaarlijkse feedback van de deelnemende clubs.

