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Financiële tussenkomst voorzien voor de jeugdwerking in de 
clubs door de Provinciale jeugdcommissie ( 2018-2019) 

Hieronder vindt U het reglement met betrekking tot de tussenkomst voor de activiteiten van het 
seizoen 2018/2019. Alle activiteiten tussen 01/07/2018 en 30/06/2019 komen in aanmerking voor 
onze actie van dit seizoen. 
Het totaal aantal punten zal worden bekeken in verhouding tot het totaal beschikbare bedrag, 
zijnde €3500. Hierdoor ontstaat er een coëfficiënt, die zal gebruikt worden om het toegewezen 
bedrag per club te bepalen. De afrekening zal plaatsvinden in de loop van juli/augustus 2019. 
 
Wat wordt er van de club verwacht? 
Alles m.b.t. de puntjes 1, 2, 3 en 6 zal door de jeugdcommissie automatisch worden geregistreerd. 
Daarvoor hoeft de club dus niet te doen. 
Om aanspraak te maken op subsidies m.b.t. de puntjes 4 en 5 dient de club ons de informatie te 
bezorgen ten minste 1 maand vóór de aanvang van de activiteit. De activiteiten moeten dus zo 
snel mogelijk meegedeeld worden en dit ten laatste op 1 mei 2019. Alle informatie moet u 
bezorgen aan Bjorn Neirinck, via email Bjornneirinck@hotmail.com. 
 
Enkele afspraken : 

- Frauduleuze meldingen hebben totale uitsluiting van de subsidie tot gevolg. 
- Laattijdige inzendingen zullen niet worden aanvaard. 

 
Tussenkomst jeugdwerking - Reglement : 

 
1) Aantal jeugdleden aangesloten bij de VTTL op 30/04/2019 : per 3 spelers 1 punt. 
2) Aantal ploegen in jeugdinterclub en -12 jarige competitie: per ploeg 10 punten. 
3) Aantal aanwezige deelnemers aan : 

- Het Provinciaal Criterium/Kampioenschap Jeugd: per speler 1 punt. 
- Het Provinciaal 3-delig jeugdliga : per speler 1 punt. 
- Het Vlaams Jeugdcriterium voor -12 jarigen: per speler 1 punt. 
- Sportkamp van de VTTL: per speler 1 punt 
- Het Nationaal Jeugdcriterium: per speler 2 punten. 
- De Belgische Kampioenschappen Jeugd: per speler 2 punten. 

4) Jeugdtraining in de club voor aangesloten leden bij VTTL : 1 punt per 10 uur. Er wordt rekening 
gehouden met een periode van max. 40 weken. 
5) Zelf inrichten van jeugdstages die ook openstaan voor jeugdspelers die geen lid zijn van de 
eigen club : 4 punten per dag, en 1 punt per aanwezige gediplomeerde trainer in combinatie met 
een groep van 10 spelers. 
6) Het gratis ter beschikking stellen van een zaal ter ondersteuning van de provinciale 
jeugdwerking. Er wordt rekening gehouden met een periode van max. 40 weken. 

- Wekelijks een zaal ter beschikking stellen voor een provinciale training: 1 punt/week 
- Meer dan 1 maal per de week een zaal ter beschikking stellen voor provinciale trainingen: 

1,5 punten/week 
- De zaal ter beschikking stellen voor een organisatie van de provinciale jeugdcommissie ( 

jeugdliga, -12 jarige competitie,…) : 10 punten 
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