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TRAINERS- EN OPLEIDINGSFONDS FROS (TOFF) REGLEMENT 
2020-2021 

 

INLEIDING 
Wekelijks zetten duizenden trainers/lesgevers hun beste beentje voor in onze sportclubs. Ze zijn dan ook 
onmisbaar, want zonder hen zou er geen sportaanbod zijn en dus ook geen clubs.  Met of zonder diploma, ze 
zijn allemaal belangrijk.   
Omdat Fros haar clubs wil helpen om het aantal opgeleide en gediplomeerde trainers/lesgevers in de club te 
verhogen, werd het Trainers- en OpleidingsFonds Fros (TOFF) in leven geroepen.  Hierbij kunnen Vlaamse 
Fros-clubs jaarlijks in aanmerking komen voor een financiële toelage door te werken aan het opleiden en/of 
inzetten van gediplomeerde trainers/lesgevers in de eigen club.  Ze moeten daarvoor voldoen aan 2 
basisvoorwaarden en de vragenlijst samen met de nodige stavingsdocumenten aanleveren. Het gaat om 
subsidies die Fros volledig met eigen middelen financiert en die uitsluitend aangewend worden voor de 
vermelde doelstelling (zie onderaan). 
 
De basisvoorwaarden om in aanmerking te komen voor het fonds zijn opgenomen in dit TOFF-Reglement.  De 
grootte van de toelage per club is nog niet gekend en is gekoppeld aan de score op een vragenlijst die werd 
opgedeeld in 3 deelaspecten (“Trainers/lesgevers”, “Opleidingen/bijscholingen” en “Initiatieven voor 
trainers/lesgevers”).  Afhankelijk van het aantal en de kwaliteit van de ingediende dossiers (aantal punten op de 
vragenlijst, aangeleverde stavingsdocumenten,…) kan een club dan een deel van de middelen bekomen.  Fros 
vraagt in het kader van dit Trainers- en Opleidingsfonds specifiek aandacht voor nieuw opgeleide 
trainers/lesgevers (niveau VTS-initiator). 
 
Indien één van de artikels in dit reglement onduidelijk blijkt of indien je met specifieke vragen zou blijven zitten, 
aarzel dan niet de Fros-website te bezoeken en/of te mailen naar TOFF@fros.be. 
 

DOELSTELLING 
Het TOFF dient om de kwaliteit van de trainers/lesgevers bij de Vlaamse Fros-clubs te ondersteunen en uit te 
bouwen.  Meer specifiek is het de bedoeling om bij de clubs: 

- het aantal gediplomeerde trainers/lesgevers te verhogen en dus meer lesgevers op te leiden; 
- gediplomeerde trainers/lesgevers te behouden; 
- meer gediplomeerde trainers/lesgevers aan te trekken; 
- de kwalificatiegraad van bestaande trainers/lesgevers te verhogen (bv. van initiator naar instructeur B) 

 

BASISVOORWAARDEN 
In principe kan elke Vlaamse Fros-club (en clubs uit het Brussels Hoofdstedelijk gewest) gebruik maken van 
subsidies uit het TOFF.  De basisvoorwaarden voor deelname zijn:  
1. Aangesloten zijn bij Fros op 1 oktober van het jaar van inschrijving voor het TOFF. 

Je club dient ten laatste op 1 oktober de aansluiting via het clubportaal in orde gebracht te hebben, en het  
daaraan gekoppelde lidgeld dient gestort te zijn. 

2. Op regelmatige basis een sporttak aanbieden die op de sporttakkenlijst staat.  
Je club heeft een aanbod van ongeveer 30 weken per sportseizoen, in een sporttak die op de 
sporttakkenlijst staat.  Neem contact op met Fros (TOFF@fros.be) als je niet zeker bent of je sporttak op 
deze lijst staat of niet. 
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DEELNEMEN 
Ten laatste op 20 oktober 2020 de deelname van je club bevestigen op het Fros clubportaal (My.Fros.be). 
Kies bovenaan in het menu onder ‘Diversen’: ‘Trainers- en OpleidingsFonds (TOFF)’ en klik op ‘Inschrijven voor 
TOFF’.  Na de bevestiging van de inschrijving zal je van ons meer info ontvangen vanaf wanneer je je dossier 
kan indienen (zie volgende punt). 

 
De vragenlijst en bijhorende stavingsdocumenten dienen ten laatste op 31 mei 2021 volledig ingevuld en 
ingediend te worden via het Fros Clubportaal (My.Fros.be).  Kies bovenaan in het menu onder ‘Diversen’: 
‘Trainers- en OpleidingsFonds (TOFF)’, en vervolgens ‘TOFF vragenlijst’.  Vul elke vraag in, laad waar gevraagd 
de stavingsdocumenten op en klik op ‘Indienen’.  Zorg ervoor dat de trainerslijst op het clubportaal (overzicht 
van de aangesloten actieve trainers/lesgevers en hun hoogste kwalificatie) up-to-date is! 
 

TIMING 
 20 SEPTEMBER 2020    verzending Reglement TOFF 2020 naar alle clubs. 
 20 OKTOBER 2020   uiterste inschrijvingsdatum. 
 1 APRIL 2021   vragenlijst wordt opengesteld op het clubportaal => dossier kan ingevuld  

      worden. 
 31 MEI 2021   uiterste indiendatum voor de vragenlijst en geactualiseerde lijst aangesloten  

      lesgevers. 
 JULI-AUGUSTUS 2021  verwerking en controle dossiers en toekenning punten en toelage. 
 SEPTEMBER 2021   goedkeuring van de berekening van de fondsen door de RvB van Fros. 
 10 OKTOBER 2021   definitieve afrekening en uitbetaling van het subsidiebedrag per club1. 

 

BEHEER EN TOEZICHT 
Het beheer en toezicht gebeurt door de sporttechnische en administratieve coördinatoren van Fros.  Bij twijfel 
beslissen zij over de goedkeuring van de stavingsdocumenten en toewijzing van de punten.  De berekening van 
de fondsen wordt jaarlijks in september voorgelegd aan de RvB van Fros. 
 
Tot het beheer en toezicht behoren:  

 Het toekennen van de fondsen na beraadslaging en berekening.  
 Het organiseren van toezicht.  
 Beheren en toekennen van de punten/score o.b.v. de ingevulde vragenlijst.  
 Vastleggen van meer gedetailleerde criteria van de deelaspecten wanneer de oorspronkelijke criteria 

onduidelijk zijn 
 
Het is de bedoeling dat er te allen tijde een transparantie bestaat over hoe de subsidies worden verdeeld. 
Vragen hieromtrent kunnen steeds gesteld worden via TOFF@fros.be – 03/286 58 39. 
 
Door deel te nemen aan het TOFF aanvaardt de club elke vorm van controle door Fros Multisport Vlaanderen 
vzw i.v.m. 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. 
 
 

 
1 Het bedrag kan enkel toegekend worden indien de betreffende club nog aangesloten is bij Fros op 1 oktober van het jaar dat volgt op de inschrijving 
voor het TOFF. 
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UITLEG VRAGENLIJST 
Hieronder vind je de 3 deelaspecten en bijhorende uitleg over de gestelde vragen waarop je club punten kan 
scoren en op basis waarvan de grootte van de toelage bepaald zal worden. 
 

Deelaspect 1: Trainers/lesgevers 

VRAAG 1: Welke diploma’s hebben de actieve trainers/lesgevers in je club?  
UITLEG: Vul/pas de trainerslijst (overzicht van de aangesloten actieve trainers/lesgevers en hun hoogste 
kwalificatie) op het clubportaal aan waar nodig en vermeld bij elke gediplomeerde trainer/lesgever het hoogst 
behaalde diploma.  Zorg ervoor dat deze lijst up-to-date is.   
 

 Voor deze vraag kan de club volgende punten verdienen*: 1 punt voor een lesgever zonder diploma, 3 
punten voor een lesgever met een niet door Sport Vlaanderen erkend sporttechnisch diploma, 3 punten 
voor VTS Aspirant Initiator, 10 punten voor VTS Initiator/Bachelor LO, 12 punten voor VTS Instructeur 
B, Trainer B of Master LO en 14 punten voor VTS Trainer A. 
 

VOORWAARDEN: 
• De lesgever is aangesloten bij Fros en geeft op regelmatige basis les in de club. 
• Onder erkend diploma wordt verstaan VTS-Initiator, Instructeur B, Trainer B, Trainer A in de sporttak 

waarvoor de club is aangesloten bij Fros, of Bachelor/Master LO (of gelijkgesteld). 
 
 
* OPMERKING! 
Bij de totale eindscore worden volgende variabelen nog in rekening genomen: 
 
1. Trainersgraad:  
Dit is het aantal gediplomeerde trainers/lesgevers gedeeld door het ledenaantal (vastgesteld door Fros op 31 
mei 2021).  We streven daarbij naar een norm van 1 gediplomeerde trainer/lesgever per 50 leden.   
=> Clubs die de norm van 1/50 halen scoren 10 punten extra.   
=> Clubs die hierop 1/25 halen krijgen 20 punten extra. 
 
2. Evolutie: 
Clubs die op 31 mei 2020 geen actieve gediplomeerde trainer/lesgever hadden maar wel min. 1 op 31 mei 
2021, ontvangen hiervoor 30 punten extra.  Deze punten zijn - indien van toepassing - cumuleerbaar met 
opmerking 1 (trainersgraad). 
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Deelaspect 2: Opleidingen – bijscholingen 

VRAAG 2: Was je club aanwezig op een erkende bijscholing voor sportclubbestuurders? 
UITLEG: In de bijscholing worden op bestuurlijk en administratief niveau items behandeld met betrekking tot de 
clubwerking. 
 

 Op deze vraag kan je club 2 punten scoren per gevolgde bijscholing (met een max. van 5 bijscholingen). 
 
VOORWAARDEN: 
• Een afgevaardigde van de club is aanwezig op de bijscholing. 
• De afgevaardigde van de club is aangesloten bij Fros. 
• De bijscholing heeft plaatsgevonden tussen 1 juni 2020 en 31 mei 2021. 
• De bijscholing werd georganiseerd en/of erkend door VTS (bv. Dynamoproject, ICES). 
• Het bewijs van inschrijving/deelname is bezorgd aan Fros. 

 
 
 
VRAAG 3: Aan hoeveel erkende sportgerelateerde bijscholingen hebben de trainers/  
lesgevers van je club deelgenomen?  
UITLEG: Onder een sportgerelateerde bijscholing verstaan we bijscholingen die inhoudelijk zowel het 
fysieke/gezonde (vb. ‘Getfit2sport’, ‘Houdingstraining’) als het mentale (vb. ‘Coach met de M-factor’) aspect 
behandelen.  Bijscholingen voor het bestuurlijke kader van een club komen hiervoor niet in aanmerking.  Voor 
een overzicht van de bijscholingen die georganiseerd worden door de Vlaamse Trainersschool (oa. VTS Plus) 
verwijzen we naar de website www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/opleiden-en-
bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/.  Neem contact op met Fros (TOFF@fros.be) om te weten of 
een bijscholing hiervoor in aanmerking komt. 
 

 Per lesgever die een erkende bijscholing gevolgd heeft scoort de club 3 punten.  Bv: 2 lesgevers die 
eenzelfde bijscholing volgen = 6 punten, 1 lesgever die 2 verschillende bijscholingen volgt = 6 punten). 

 
VOORWAARDEN: 
• De betreffende lesgever(s) is/zijn aangesloten bij Fros en staat/staan vermeld op de trainerslijst in het 

clubportaal 
• De bijscholing heeft plaatsgevonden tussen 1 juni 2020 en 31 mei 2021. 
• De bijscholing werd georganiseerd en/of erkend door VTS (VTS Plus, Dag van de Trainer, bijscholingen 

Fros,…). 
• Het bewijs van inschrijving/deelname is bezorgd aan Fros. 
 

 

http://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/
http://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/
mailto:TOFF@fros.be


    
 

E-mail: info@fros.be  | Website: www.fros.be 
Telefoon: 03 286 07 60 | Openingsuren: ma – vrij van 9u tot 12u 

Adres: Boomgaardstraat 22 bus 35, 2600 Berchem 

 
VRAAG 4: Hoeveel leden van je club zijn ingeschreven voor/hebben deelgenomen aan een 
VTS-cursus?  
UITLEG: Voor een overzicht van de VTS-cursussen verwijzen we naar de website van de Vlaamse 
Trainersschool www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-vts-
opleiding-op-jouw-maat/ 
  

 Hierop kan je club per lid dat is ingeschreven/heeft deelgenomen aan een VTS-cursus 20 punten 
scoren. 

 
VOORWAARDEN: 
• Het betreffende lid is aangesloten bij Fros en staat vermeld op de trainerslijst op het clubportaal 

(My.Fros.be). 
• De cursus is relevant voor de sporttak waarvoor de club is aangesloten bij Fros en is min. niveau Initiator.  
• De cursus moet gestart zijn tussen 1 juni 2020 en 31 mei 2021. 
• Het bewijs van inschrijving/deelname is bezorgd aan Fros. 

 
 
 

Deelaspect 3: Initiatieven voor trainers/lesgevers 

VRAAG 5: Welke initiatieven werden binnen de club genomen om trainers/lesgevers/leden 
te motiveren om een opleiding te volgen, of om gediplomeerde trainers/lesgevers aan te  
trekken en/of te behouden? 
UITLEG: Het gaat om initiatieven zoals bv. het volgen van een toeleidingstraject (*) naar een VTS-cursus, het 
inzetten van gediplomeerde trainers/lesgevers via Sportwerk Vlaanderen, gediplomeerde trainers/lesgevers 
uitwisselen met andere sportclubs, ze vergoeden voor de trainingen/lessen die ze geven, een 
teambuilding/huldiging/etentje voor hen organiseren, enz. 
 
(*) Neem contact op met Fros (TOFF@fros.be) om te weten welke toeleidingstrajecten voor jouw sport worden 
georganiseerd.  Het gaat om o.a. de Gasshuku (ju-jitsu), de Skateboardacademy (skateboard) en het 
Inleidingstraject Initiator Schieten (sportschieten). 
 

 Op deze vraag kan je club 2 punten scoren per initiatief (met een max. van 5 initiatieven). 
 

VOORWAARDEN: 
• Het initiatief moet aantoonbaar zijn (beschrijving en promotie). 
• Het initiatief moet doorgaan tussen 1 juni 2020 en 31 mei 2021.  
• Deelname aan het TOFF-project wordt hier niet bijgerekend. 
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PUNTEN 
Hieronder vind je een overzicht van de punten die de club per vraag kan behalen. 
  
Deelaspect 1: Trainers/lesgevers 
V1: diploma’s actieve trainers/lesgevers  

- geen diploma 1 ptn  
- niet erkend sporttechnisch diploma 3 ptn 
- VTS Aspirant Initiator 3 ptn  
- VTS Initiator/Bachelor LO 10 ptn  
- VTS Instructeur B/Trainer B/Master LO 12 ptn 
- VTS Trainer A 14 ptn  

 
 Extra - Trainersgraad 
 gediplomeerde trainers/lesgevers tov ledenaantal 10 ptn als 1/50 
 gediplomeerde trainers/lesgevers tov ledenaantal 20 ptn als 1/25 
 
 Extra - Evolutie 
 van 0 naar min. 1 gediplomeerde trainers/lesgever 30 ptn 
 
Deelaspect 2: Opleidingen - bijscholingen 
V2: aanwezigheid op erkende bijscholing sportclubbestuurders 2 ptn per bijscholing (max. 10 ptn) 
V3: deelgenomen aan erkende sportgerelateerde bijscholingen 3 ptn per trainer/lesgever per bijscholing 
V4: ingeschreven voor/deelgenomen aan VTS-opleiding 20 ptn per trainer/lesgever 
 
Deelaspect 3: Initiatieven voor trainers/lesgevers 
V5: Initiatieven mbt (gediplomeerde) trainers/lesgevers 2 ptn per initiatief (max. 10 ptn) 
 

 
 
 

VOORBEELD 
Hieronder geven we een voorbeeld van hoe de subsidies verdeeld worden, afhankelijk van de scores op de 
vragenlijst en de totaalsom van de subsidie: 
Vb. Totaalsom subsidie: €25.000 
Som van scores van alle deelnemende clubs: 2500 ptn 
Score jouw club: 50 ptn 
 Toegekend subsidiebedrag aan jouw club:  50 x 25.000 =  €500 
     2500 
 

 


