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Reglement Fros Fonds 2023 
Inleiding  
Fros lanceert vanaf 2023 het Fros Fonds dat al haar reeds bestaande fondsen (Fros Jeugdsportfonds, 
Trainers- en Opleidingsfonds Fros en Multisportfonds) bundelt in één groot fonds. Fros zal clubs, die 
inzetten op kwaliteitsvolle begeleiding, jeugdsport en/of multisport, blijven aanmoedigen en 
ondersteunen. Door de verschillende fondsen samen te voegen, creëren we een aantal voordelen voor 
de deelnemende clubs zoals; 

• Nog maar één dossier per club; 
• Vereenvoudiging van timings en deadlines; 
• Meer overzicht = meer uit je dossier halen! 

Wekelijks zetten zoveel sportclubs hun beste beentje voor om al hun leden te voorzien van een aanbod 
dat mensen aan het bewegen of aan het sporten zet. Fros wil haar clubs hierbij een financieel duwtje 
in de rug geven; of je nu een grote of kleine club bent, een erkende sporttak aanbiedt of niet, een 
beginnende of reeds duurzame clubwerking hebt, … Neem daarom een kijkje naar de 
basisvoorwaarden - die opgenomen werden in dit reglement van het Fros Fonds - om te weten te 
komen of je club al dan niet in aanmerking komt. 

De grootte van de toelage per club is niet op voorhand gekend en is gekoppeld aan een vragenlijst. 
Afhankelijk van het aantal en de kwaliteit van de ingediende dossiers (aantal punten op de vragenlijst, 
aangeleverde stavingsdocumenten, …) kan een club een deel van de financiële middelen bekomen. 
Fros zal geen verantwoording voor gemaakte kosten opvragen, maar we gaan er wel van uit dat deze 
financiële middelen, na ontvangst, terug geïnvesteerd zullen worden in kwaliteitsvolle begeleiding, 
jeugdsport en/of multisport. 

Indien één van de artikels in dit reglement onduidelijk blijkt of indien je met specifieke vragen zou 
blijven zitten, aarzel dan niet om de Fros-website te bezoeken en/of te mailen naar subsidies@fros.be. 

Doelstelling 
Het Fros Fonds dient om de kwaliteit en de omvang van de trainers/lesgevers en de jeugdwerking 
binnen je club te ondersteunen en/of (verder) uit te bouwen. Daarenboven bieden we, als dé 
multisportfederatie, ook extra steun voor de opstart en/of uitwerking van brede motorische 
initiatieven of het aanreiken van een multisportaanbod (= verschillende sporttakken) binnen je club.    

Basisvoorwaarden 
In principe kan elke Vlaamse Fros-club (en clubs uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) gebruik 
maken van subsidies uit het Fros Fonds.  

Het Fros Fonds bestaat uit 3 verschillende onderdelen waarbij voor ieder onderdeel verschillende 
basisvoorwaarden gelden. De onderdelen vullen elkaar aan en mogen niet volledig los van elkaar 
gezien worden.  
 
Per onderdeel gelden er verschillende basisvoorwaarden: 

 

  

https://fros.be/sportclubs/subsidies/
mailto:subsidies@fros.be
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Om deel te nemen aan Deel 1 – Trainers/lesgevers en opleidingen 

1. Minstens 15 aangesloten leden hebben op 1 april. 
Je club dient ten laatste op 1 april de aansluiting via het clubportaal in orde gebracht te hebben, 
en het daaraan gekoppelde lidgeld van minstens 15 leden dient gestort te zijn. 
 

2. Minstens 1 gediplomeerde en/of opgeleide trainer/lesgever hebben op 1 april. 
De trainer/lesgever dient te voldoen aan volgende voorwaarden: 
 

• Op 1 april aangesloten zijn bij de club én bij Fros; 
• Beschikken over een diploma van Initiator, Instructeur B, Trainer B of Trainer A van de 

Vlaamse Trainersschool (of gelijkgesteld) of Bachelor/Master Lichamelijke Opvoeding. 
Voor sporten die geen erkende VTS-opleiding hebben (bv. Ultimate Frisbee, 
Bewegingsschool, …) kan een sporttechnisch, pedagogisch of begeleidingsgericht 
diploma ook. Om te weten te komen of een diploma in aanmerking komt, neem contact op 
met subsidies@fros.be;  

• Training geven in de sport(en) waarvoor de club aangesloten is bij Fros. 
 
STAVINGSDOCUMENTEN: 
 

• Zorg dat het ‘Overzicht trainers’ in het Fros Clubportaal up-to-date is (voorbeeld);    
• Sporten die geen erkende VTS-opleiding hebben: een kopie van het sporttechnische, 

pedagogische of begeleidingsgerichte diploma. 
 

Om deel te nemen aan Deel 1 – Trainers/lesgevers en opleidingen + Deel 2 – 
Jeugdsport1 

1. Voldoen aan bovenstaande voorwaarden (Deel 1). 
2. Minstens 15 aangesloten jeugdleden hebben op 1 april. 

Een jeugdlid is elke persoon die in 2023 jonger is dan 18 jaar (geboortejaar 2006 of later). 
 

3. Beschikken over een API (AanspreekPunt Integriteit; vertrouwenspersoon). 
Je club heeft iemand aangesteld waarbij leden terecht kunnen voor persoonlijke en vertrouwelijke 
vragen. De API dient te voldoen aan volgende voorwaarden:  
 
STAVINGSDOCUMENTEN:  
 

• Zorg dat tegen 1 april alle gegevens van de API ingevuld zijn in het Fros Clubportaal (bij 
‘Algemeen + Adresgegevens’);  

• Duidelijke vermelding van de API op de communicatiekanalen van de club. 
 

 
1 Deelnemen aan Deel 2 – Jeugdsport kan enkel door ook deel te nemen aan Deel 1 – Trainers/lesgevers en opleidingen.  

mailto:subsidies@fros.be
https://fros.be/wp-content/uploads/2023/02/Overzicht-trainers.png
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Om deel te nemen aan Deel 1 – Trainers/lesgevers en opleidingen + Deel 2 – 
Jeugdsport + Deel 3 – Multisport2 

1. Voldoen aan bovenstaande voorwaarden (Deel 1 en Deel 2). 
2. Op regelmatige basis een aanbod hebben rond brede motorische ontwikkeling (niet 

sporttak-specifiek) voor personen jonger dan 18 jaar. 
Je club heeft een aanbod van ± 30 weken per sportseizoen van bewegingsvormen die niet op 
louter 1 sporttak gericht zijn, maar wel op de algemene brede motorische ontwikkeling van de 
doelgroep jonger dan 18 jaar, zoals bv. multimove, bewegingsschool, specifieke initiatieven die 
inzetten op basisvaardigheden. In dit aanbod moet gebruik gemaakt worden van elk van de 12 
fundamentele basisvaardigheden OF elk van de 11 leerlijnen vastgelegd binnen Coach4skills.  
 
Neem contact op met subsidies@fros.be als je niet zeker bent of jouw aanbod hieraan voldoet. 
 
STAVINGSDOCUMENTEN: een jaarplanning via het Excel-sjabloon, aangeleverd door Fros. 
Download het sjabloon hier of via onze website (Fros Fonds > Tools en sjablonen).    
 
EN/OF 
 

3. Op regelmatige basis meerdere sporttakken (min. 3) aanbieden voor personen jonger 
dan 18 jaar.   
Je club heeft een aanbod van ongeveer ± 30 weken per sportseizoen van meerdere sporttakken 
(min. 3), waarbij in elke sporttak minstens 10 les-/trainingsmomenten worden aangeboden.  Bij 
twijfel zal door Fros bekeken worden of de aangeboden sporten effectief als verschillende 
sporttakken beschouwd kunnen worden. 
 
STAVINGSDOCUMENTEN: een jaarplanning via het Excel-sjabloon, aangeleverd door Fros. 
Download het sjabloon hier of via onze website (Fros Fonds > Tools en sjablonen).  
 

Deelnemen 
STAP 1: Ten laatste op 1 april 2023 de deelname van je club bevestigen op het Fros clubportaal 
(my.fros.be). Van zodra je inschrijving door ons is geregistreerd en je club voldoet wel degelijk aan de 
basisvoorwaarden, ontvang je van ons een bevestiging van deelname + verdere informatie.   
 
STAP 2: Ten laatste op 15 oktober 2023 het volledige dossier indienen bij Fros (vragenlijst, 
trainers- en ledenlijst Fros Clubportaal en nodige stavingsdocumenten). De wijze waarop dit 
ingediend moet worden, zal ten laatste op 1 augustus 2023 gecommuniceerd worden naar alle 
deelnemende clubs. 

 

 
2 Deelnemen aan Deel 3 – Multisport kan enkel door ook deel te nemen aan Deel 1 – Trainers/lesgevers en opleidingen én 
Deel 2 – Jeugdsport.  

https://fros.be/multisport/
https://fros.be/multisport/
https://fros.be/multisport/
mailto:subsidies@fros.be
https://fros.be/wp-content/uploads/2023/02/Sjabloon-jaarplanning-BMO.xlsx
https://fros.be/sportclubs/subsidies/
https://fros.be/wp-content/uploads/2023/02/Sjabloon-jaarplanning-Multisport.xlsx
https://fros.be/sportclubs/subsidies/
https://my.fros.be/
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Timing 
• FEBRUARI 2023 Verzending reglement Fros Fonds 2023 naar alle clubs. 
• 1 APRIL 2023  Uiterste inschrijfdatum. 
• 1 AUGUSTUS 20233 Vragenlijst wordt opengesteld – dossier kan ingevuld worden. 
• 15 OKTOBER 2023 Uiterste indiendatum voor de vragenlijst. 
• OKTOBER 2023  Verwerking dossiers en toekenning punten en toelage. 
• 24 NOVEMBER 2023 Goedkeuring van de berekening door het Bestuursorgaan van Fros. 
• 31 JANUARI 2024 Definitieve afrekening en uitbetaling van het subsidiebedrag4 

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 het Bestuursorgaan van 
Fros. 

Tot het beheer en toezicht behoren:  
 

• Toekennen van de fondsen na beraadslaging en berekening.  
• 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 subsidies@fros.be. 

Door deel te nemen aan het Fros Fonds 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Uiterste datum voor de openstelling van de vragenlijst voor het Fros Fonds. Clubs worden op de hoogte gebracht van zodra 
de vragenlijst beschikbaar is. 
4 Het bedrag kan enkel toegekend worden indien de betreffende club nog aangesloten is bij Fros op 1 januari van het jaar dat 
volgt op de inschrijving voor het Fros Fonds.  

mailto:subsidies@fros.be
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Uitleg vragenlijst 

Deel 1 – Trainers/lesgevers en opleidingen 
VRAAG 1: Welke VTS-diploma’s (of gelijkgesteld) hebben de actieve 
trainers/lesgevers in je club?  
UITLEG: Per actieve trainer/lesgever die voldoet aan onderstaande voorwaarden kan de club volgende 
punten verdienen: 15 punten voor VTS Initiator/Bachelor LO, 20 punten voor VTS Instructeur B, 
Trainer B of Master LO en 25 punten voor VTS Trainer A (*).  
 
VOORWAARDEN:  

• De betreffende trainers/lesgevers zijn aangesloten bij Fros en staan vermeld op de trainerslijst 
in het clubportaal; 

• 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). 

 
(*) Bij de totale eindscore worden volgende variabelen nog in rekening genomen: 
 
1. Trainers/lesgeversgraad 
  
Dit is het aantal VTS-gediplomeerde trainers/lesgevers gedeeld door het ledenaantal (vastgesteld 
door Fros op 31 mei 2023).  We streven daarbij naar een norm van 1 gediplomeerde trainer/lesgever 
per 50 leden.  Clubs die de norm van 1/50 halen verdienen 10 punten extra, clubs die hierop 1/25 
halen verdienen 20 punten extra. 
 
2. Extra VTS-gediplomeerde trainers/lesgevers 
 
Clubs die vorig jaar deelgenomen hebben aan het TOFF, JSF of MSF kunnen 5 extra punten verdienen 
per extra VTS-gediplomeerde trainer/lesgever t.o.v. vorig jaar.  
 
 
STAVINGSDOCUMENTEN: zorg dat het ‘Overzicht trainers’ in het Fros Clubportaal up-to-date is 
(voorbeeld).   

 
  

https://fros.be/wp-content/uploads/2023/02/Overzicht-trainers.png
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VRAAG 2: Hoeveel actieve trainers/lesgevers zonder diploma of met een 
sporttechnisch, pedagogisch of begeleidingsgericht diploma, dat niet voldoet aan 
vraag 1, zijn er actief in je club? 
UITLEG: Per actieve trainer/lesgever die voldoet aan onderstaande voorwaarden kan de club 1 tot 10 
punten verdienen:   
 

• Geen diploma: 1 punt (max. 10 punten); 
• Interne of buitenlandse diploma’s of Aspirant Initiator: 3 punten; 
• Begeleidingsgerichte diploma’s zoals bewegingsanimator, multimove < 9 jaar, … : 5 punten; 
• Aanvullende sporttakgerichte diploma’s: begeleiden van sporters met een handicap, 

begeleiden van sportende senioren, … : 5 punten; 
• Pedagogisch diploma’s: bachelor kleuter-, lager- of secundair onderwijs: 10 punten; 
• Bachelor Sport en Bewegen: 10 punten. 

 
VOORWAARDEN:  

• De betreffende trainers/lesgevers zijn aangesloten bij Fros en staan vermeld op de trainerslijst 
in het clubportaal; 

• Het diploma van de trainers/lesgevers moet relevant zijn voor de sport(en) waarvoor de club 
is aangesloten bij Fros.  

STAVINGSDOCUMENTEN: een kopie van het diploma van elke actieve trainer/lesgever + zorg dat 
het ‘Overzicht trainers’ in het Fros Clubportaal up-to-date is (voorbeeld).  

 

VRAAG 3: Hoeveel erkende sporttechnische of sportgerelateerde bijscholingen 
zijn er door de actieve trainers/lesgevers gevolgd? 
UITLEG: Hieronder verstaan we bijscholingen die inhoudelijk het fysieke (bv. houdingstraining), 
gezonde (bv. Getfit2sport) of mentale (bv. Coach met de M-factor) aspect voor sporters behandelen. 
Voor éénzelfde lid mogen meerdere bijscholingen in rekening gebracht worden. Per bijscholing kan je 
club 2 punten verdienen.  

VOORWAARDEN: 

• De betreffende trainers/lesgevers zijn aangesloten bij Fros en staan vermeld op de trainerslijst 
in het clubportaal; 

• De bijscholing moet plaatsvinden tussen 16 oktober 2022 en 15 oktober 2023;  
• De bijscholing wordt georganiseerd door een erkende instantie: Fros, Sport Vlaanderen - 

Vlaamse Trainersschool (bv. Dag van de Trainer) of een bij VSF aangesloten sportfederatie. 

STAVINGSDOCUMENTEN: een kopie van elk bijscholingsattest of een VOTAS-overzicht.  
 

 

 

  

https://fros.be/wp-content/uploads/2023/02/Overzicht-trainers.png
https://fros.be/sportclubs/trainer-opleidingen/
https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/
https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/
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VRAAG 4: 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: Hieronder verstaan we:  
 

• Volgen of organiseren van een toeleidingstraject naar een VTS-cursus; 
• Inzetten van gediplomeerde trainers/lesgevers via Sportwerk Vlaanderen; 
• Uitwisselen van gediplomeerde trainers/lesgevers met andere sportclubs; 
• Vergoeden of belonen van trainers/lesgevers; 
• Organiseren van een teambuilding/huldiging/etentje/… voor trainers/lesgevers; 
• … 

 
Op deze vraag kan je club 2 punten verdienen per initiatief (max. 10 punten). 
 
VOORWAARDEN: 

• Het initiatief moet doorgaan tussen 16 oktober 2022 en 15 oktober 2023. 

STAVINGSDOCUMENTEN: alle communicatie (mail, link naar website of sociale media, flyer/affiche, 
uitnodiging, …) over de initiatieven. 

 

VRAAG 5: Hoeveel erkende, bestuurlijke bijscholingen zijn er gevolgd door de 
clubmedewerkers? 
UITLEG: Per gevolgde bijscholing verdient je club 2 punten. Voor éénzelfde lid mogen meerdere 
bijscholingen in rekening gebracht worden. Let op: sportgerelateerde bijscholingen komen hier niet in 
aanmerking (zie vraag 3). 

VOORWAARDEN:  

• De betreffende clubmedewerkers zijn aangesloten bij Fros en zijn actief betrokken bij de 
werking van de club; 

• De bijscholing (geen infosessie!) moet plaatsvinden tussen 16 oktober 2022 en 15 oktober 
2023;  

• De bijscholing wordt georganiseerd en/of erkend door de VTS (bv. Vlaamse Sportfederatie 
(VSF), ICES, …) of andere erkende instanties (bv. hogescholen en universiteiten).  

STAVINGSDOCUMENTEN: een kopie van het deelname-attest of een VOTAS-overzicht. 
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Deel 2 – Jeugdsport 
VRAAG 1: Hoeveel jeugdleden zijn er bij je club aangesloten? 
UITLEG: Afhankelijk van het aantal jeugdleden dat - op 31 augustus voor kalenderclubs of 15 oktober 
voor seizoensclubs - is aangesloten bij de club, kan er 5 tot 100 punten verdiend worden. 

Aangesloten jeugdleden Punten 
15-50 5 
51-100 15 
101-200 25 
201-500 50 
>500 100 

 

VOORWAARDEN: 

• De betreffende jeugdleden zijn aangesloten bij Fros; 
• Meetmoment = 31 augustus voor kalenderclubs en 15 oktober voor seizoensclubs; 
• Een jeugdlid is elke persoon die in 2023 jonger is dan 18 jaar (geboortejaar 2006 of later). 

Clubs die vorig jaar hebben deelgenomen aan het JSF kunnen 5 extra punten verdienen, wanneer 
ze in totaal 10%  (afgerond naar boven) meer jeugdleden hebben aangesloten t.o.v. vorig jaar. 

 

VRAAG 2: Hoeveel gediplomeerde trainers/lesgevers voor de jeugd zijn er actief 
in je club? 
UITLEG: Een trainer/lesgever voor de jeugd geeft training aan een aparte jeugdafdeling. Per 
trainer/lesgever die voldoet aan onderstaande voorwaarden kan de club volgende punten verdienen: 
15 punten voor VTS Initiator/Bachelor LO, 20 punten voor VTS Instructeur B, Trainer B of Master LO 
en 25 punten voor VTS Trainer A.  

VOORWAARDEN: 

• De betreffende trainers/lesgevers voor de jeugd zijn aangesloten bij Fros en staan vermeld op 
de trainerslijst in het clubportaal; 

• Het diploma van de trainers/lesgevers voor de jeugd moet relevant zijn voor de sport(en) 
waarvoor de club is aangesloten bij Fros; 

• De trainers/lesgevers voor de jeugd staat in het clubportaal specifiek aangevinkt als 
jeugdtrainer; 

• 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). 

• Training geven aan een aparte jeugdafdeling, die gescheiden is van de volwassenwerking. 

STAVINGSDOCUMENTEN: zorg dat in het clubportaal de ‘Trainingsuren’ (mét trainingsgroepen erbij 
vermeld - voorbeeld) en het ‘Overzicht trainers’ (voorbeeld) volledig is aangevuld.    

 

https://fros.be/wp-content/uploads/2023/02/Trainingsuren.png
https://fros.be/wp-content/uploads/2023/02/Overzicht-trainers.png
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VRAAG 3: Hoeveel afzonderlijke trainingsgroepen (o.b.v. leeftijd of niveau) zijn er 
bij de jeugd? 
UITLEG: Trainingsgroepen zijn groepen van jeugdsporters die o.b.v. leeftijd of technisch/tactisch 
niveau ingedeeld zijn. Afhankelijk van het aantal trainingsgroepen kan je club 5 tot 15 punten 
verdienen.  

Aantal trainingsgroepen Punten 
2-5 5 
6-10 10 
>10 15 

 

VOORWAARDEN:  

• De trainingsgroepen trainen op verschillende momenten (andere dagen/uren) en/of locaties. 

STAVINGSDOCUMENTEN: zorg dat in het clubportaal de ‘Trainingsuren’ (mét trainingsgroepen erbij 
vermeld - voorbeeld) en het ‘Overzicht trainers’ (voorbeeld) volledig is aangevuld.    

 

VRAAG 4: Hoeveel trainingsuren worden er per week voor de jeugd aangeboden 
(alle trainingsgroepen samen)?  
UITLEG: Trainingsuren zijn uren tijdens dewelke training gegeven wordt aan een trainingsgroep, al 
dan niet op dezelfde locatie. Indien er op hetzelfde moment op een andere locatie ook training gegeven 
wordt aan één of meerdere trainingsgroepen (of op hetzelfde moment op dezelfde locatie aan 
meerdere trainingsgroepen), tellen deze dus extra. Afhankelijk van het aantal trainingsuren kan je club 
5 tot 15 punten verdienen.  

Aantal trainingsuren Punten 
4-10 5 
11-30 10 
>30 15 

 

VOORWAARDEN:  

• Tijdens de betreffende trainingsuren wordt er training gegeven aan jeugd. 

STAVINGSDOCUMENTEN: zorg dat in het clubportaal de ‘Trainingsuren’ (mét trainingsgroepen erbij 
vermeld - voorbeeld) en het ‘Overzicht trainers’ (voorbeeld) volledig is aangevuld.    

 

  

https://fros.be/wp-content/uploads/2023/02/Trainingsuren.png
https://fros.be/wp-content/uploads/2023/02/Overzicht-trainers.png
https://fros.be/wp-content/uploads/2023/02/Trainingsuren.png
https://fros.be/wp-content/uploads/2023/02/Overzicht-trainers.png
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VRAAG 5: Beschikt je club over een jeugdsportcoördinator?  
UITLEG: Een jeugdsportcoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van het jeugdsportbeleid 
(opleiding, organisatie, communicatie) in de club. Indien de club over een jeugdsportcoördinator 
beschikt, kan je club hiervoor 10 punten verdienen.  

VOORWAARDEN:  

• De betreffende jeugdsportcoördinator is aangesloten bij Fros en staat op de trainerslijst in het 
clubportaal specifiek aangevinkt als jeugdsportcoördinator; 

• De jeugdsportcoördinator wordt vermeld op de communicatiekanalen van de club.  

STAVINGSDOCUMENTEN: zorg dat het ‘Overzicht trainers’ in het Fros Clubportaal up-to-date is 
(voorbeeld).   

 

VRAAG 6: Beschikt je club over een jeugdsportbeleidsplan?  
UITLEG: Een jeugdsportbeleidsplan is een dynamisch plan waarin o.a. de missie en de korte en lange 
termijndoelstellingen van de sportclub voor de jeugd beschreven staan. Extra uitleg over de 
noodzakelijke inhoud van een dergelijke strategische planning kan je terugvinden op de Fros-website. 
Indien je club beschikt over een dergelijk jeugdsportbeleidsplan kan je club hiervoor 20 punten 
verdienen.  

VOORWAARDEN:  

• Het jeugdsportbeleidsplan bevat minstens een evolutie van jeugdleden en trainers, een 
jeugdvisie en doelstellingen en/of acties voor de jeugdwerking op korte en lange termijn, met 
timing;  

• Het jeugdsportbeleidsplan mag deel uitmaken van het algemene beleidsplan van de club. 

STAVINGSDOCUMENTEN: een kopie van het up-to-date jeugdsportbeleidsplan. 

 

VRAAG 7: Beschikt je club over een ontwikkelingsplan?  
UITLEG: Een ontwikkelingsplan is een plan waarbij er per niveau/leeftijd/trainingsgroep beschreven 
staat welke einddoelen beoogd worden, rekening houdend met de psychische en fysieke ontwikkeling 
van de sporter. Een voorbeeld van een dergelijk ontwikkelingsplan kan je terugvinden op de Fros-
website. Indien je club beschikt over een ontwikkelingsplan kan je club hiervoor 20 punten verdienen.   

VOORWAARDEN:  

• Het ontwikkelingsplan bevat duidelijk omschreven einddoelen/vaardigheden die gekoppeld 
zijn aan niveaus/leeftijdsgroepen en de psychische en fysieke ontwikkelingsfase van de 
sporter.  

STAVINGSDOCUMENTEN: een kopie van het ontwikkelingsplan. 

 

https://fros.be/wp-content/uploads/2023/02/Overzicht-trainers.png
https://fros.be/wp-content/uploads/2021/02/sjabloon-Fros-Jeugdsportbeleidsplan.pdf
https://fros.be/wp-content/uploads/2021/02/JSF-Fros-Voorbeeld-ontwikkelingsplan.pdf
https://fros.be/wp-content/uploads/2021/02/JSF-Fros-Voorbeeld-ontwikkelingsplan.pdf
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VRAAG 8: Heeft je club-API (=AanspreekPunt Integriteit; vertrouwenspersoon) 
een specifieke API-opleiding gevolgd?  
UITLEG: De aangeduide vertrouwenspersoon heeft de erkende opleiding tot club-API gevolgd. 
Hierdoor wordt zijn/haar rol als aanspreekpersoon binnen de club versterkt. Hiervoor kan je club 20 
punten verdienen.  

VOORWAARDEN:  

• De bijscholing tot club-API werd gegeven door een erkende instantie (VSF, ICES, Fros of een 
andere erkende sportfederatie of sportdienst). 

STAVINGSDOCUMENTEN: een geldig attest van deelname aan de bijscholing tot club-API + zorg dat 
deze opgeleide club-API de persoon is die aangevuld staat in het Fros Clubportaal (voorbeeld). 

 

VRAAG 9: Heeft je club initiatieven genomen in het kader van ethisch sporten?  
UITLEG: Hieronder verstaan we specifieke initiatieven die zorgen voor een veilig en plezierig 
sportklimaat. Voorbeelden van initiatieven zijn: 

• Deelname aan de Vlaamse Week tegen Pesten (met initiatieven als de WAT WAT Detox 
Challenge, STIP IT of het Donkere Gedachten kaartspel); 

• De organisatie van een Fairplay-infoavond voor ouders; 
• Het gebruik van het doeboek ‘Time-Out tegen Pesten’; 
• … 

Per initiatief kan je club 5 punten verdienen, met een maximum van 20 punten.  

VOORWAARDEN:  

• Het initiatief heeft betrekking op één of meerdere ethische aspecten van sportbeleving 
(Fairplay, plezierbeleving, sport met grenzen, …); 

• Het initiatief moet plaatsvinden tussen 16 oktober 2022 en 15 oktober 2023.  

STAVINGSDOCUMENTEN: alle documentatie en/of communicatie (mail, link naar website of sociale 
media, flyer/affiche, uitnodiging, …) dat aantoont dat de club actief initiatieven heeft genomen i.h.k.v. 
ethisch sporten. 

 

  

https://fros.be/wp-content/uploads/2023/02/Voorbeeld-Club-API.png
https://kieskleurtegenpesten.be/
https://www.ethischsporten.be/tools_pagina/doeboek-time-out-tegen-pesten/
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VRAAG 10: Neemt je club maatregelen in het kader van gezond sporten bij 
jongeren?  
UITLEG: Met maatregelen i.h.k.v. gezond sporten bedoelen we maatregelen die specifiek inzetten op 
het medisch verantwoord sporten (zowel preventief als curatief). Voorbeelden van maatregelen zijn:  

• Maak je sportclub rookvrij (download je starterskit en maak jouw sportclub rookvrij); 
• Een voedingsbeleid in de sportclub; 
• Ga aan de slag met blessurepreventie (bv. Ga voor een 10!);  
• Bescherm je tegen de zon bij smeerweer (bv. #smeerweer); 
• Samenwerking met een medische partners (bv. lokale kinesitherapie praktijk); 
• … 

Per maatregel die je club neemt, kan je club 5 punten verdienen met een maximum van 20 punten. 

VOORWAARDEN: 

• Het initiatief heeft betrekking op één of meerdere gezondheidsaspecten;  
• Het initiatief moet plaatsvinden tussen 16 oktober 2022 en 15 oktober 2023.  

STAVINGSDOCUMENTEN: alle documentatie en/of communicatie (mail, link naar website of sociale 
media, flyer/affiche, uitnodiging, …) dat aantoont dat de club actief maatregelen heeft genomen i.h.k.v. 
gezond sporten.  

 

VRAAG 11: Heeft je club initiatieven genomen in het kader van inclusief sporten? 
UITLEG: Hieronder verstaan we specifieke initiatieven die de club toegankelijk maken voor iedereen, 
ook voor mensen met een aandoening, mensen met een lage sociaal-economische status, mensen met 
een migratieachtergrond, … Voorbeelden van initiatieven zijn:  

• Kortingstarief voor mensen met een kansenstatuut (bv. UiTPAS); 
• Club openstellen/aangepast aanbod voor G-sporters; 
• Samenwerking met OCMW, Demos, Buurtsport, Jespo, …; 
• Anderstalige lessenreeks aanbieden; 
• … 

Per initiatief kan je club 5 punten verdienen, met een maximum van 20 punten.  

VOORWAARDEN: 

• Het initiatief heeft betrekking op één of meerdere aspecten van inclusief sporten (personen 
met een mentale/fysieke beperking, jongeren uit een kwetsbare situatie, …); 

• Het initiatief moet plaatsvinden tussen 16 oktober 2022 en 15 oktober 2023.  

STAVINGSDOCUMENTEN: alle documentatie en/of communicatie (mail, link naar website of sociale 
media, flyer/affiche, uitnodiging, …) dat aantoont dat de club actief initiatieven heeft genomen i.h.k.v. 
inclusief sporten. 

 

https://www.generatierookvrij.be/maak-ook-jouw-sportclub-rookvrij
https://www.gezondleven.be/settings/vrije-tijd/sportclubs/een-voedingsbeleid-in-de-sportclub
https://gezondsporten.be/thema/blessurepreventie
https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/preventie/smeerweer
https://www.uitpas.be/
https://demos.be/
https://www.jespo.be/
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VRAAG 12: Hoeveel jeugdwedstrijden of -stages worden door je club 
georganiseerd?  
UITLEG: Een jeugdwedstrijd of -stage staat los van de jeugdtrainingen en dient georganiseerd te zijn 
voor minstens de eigen jeugdleden. Eventueel kan deze organisatie opengesteld zijn voor jeugdleden 
van andere clubs en/of niet Fros-leden. Per jeugdwedstrijd of -stage kan je club 2 punten verdienen, 
met een maximum van 20 punten.  

VOORWAARDEN:  

• De jeugdwedstrijden of -stages moet doorgaan tussen 16 oktober 2022 en 15 oktober 2023; 
• Tijdens de jeugdwedstrijd of -stagedag wordt(en) de sporttak(ken) waarvoor de club is 

aangesloten bij Fros actief beoefend;  
• Een jeugdstage duurt maximum 2 opeenvolgende dagen. Vanaf 3 opeenvolgende dagen telt 

de jeugdstage mee bij vraag 13 ‘jeugdsportkamp’. 

STAVINGSDOCUMENTEN: een overzicht van de clubkalender (met data en locaties) voor de jeugd + 
alle communicatie (mail, link naar website of sociale media, flyer/affiche, uitnodiging, …) over de 
jeugdwedstrijden of -stages. 

 

VRAAG 13: Organiseert je club jaarlijks een jeugdsportkamp?  
UITLEG: Een jeugdsportkamp is een organisatie waarbij gedurende minstens 3 opeenvolgende dagen 
trainingen (en nevenactiviteiten) aangeboden worden aan eenzelfde groep jongeren. Per sportkamp 
kan je club 5 punten verdienen, met een maximum van 30 punten.  

VOORWAARDEN:  

• Het jeugdsportkamp moet doorgaan tussen 16 oktober 2022 en 15 oktober 2023; 
• De sporttechnische leiding gebeurt door een VTS-gediplomeerd lid van de club;  
• Tijdens het jeugdsportkamp staat(n) de sporttak(ken) waarvoor je club is aangesloten bij Fros 

centraal;  
• Het jeugdsportkamp wordt georganiseerd door de club zelf of in samenwerking met een 

andere instantie (bv. sportdienst) waarbij de club de sporttechnische begeleiding voorziet; 
• Een jeugdsportkamp duurt min. 3 opeenvolgende dagen (met/zonder overnachting).  

STAVINGSDOCUMENTEN: alle communicatie (mail, link naar website of sociale media, flyer/affiche, 
uitnodiging, …) over het jeugdsportkamp. 
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VRAAG 14: Hoeveel nevenactiviteiten voor de jeugd organiseert je club?  
UITLEG: Hieronder verstaan we alle activiteiten voor jeugdleden die los staan van jeugdtrainingen,  -
wedstrijden en -stages. Voorbeelden van nevenactiviteiten zijn: 

• Sinterklaasfeestje; 
• Acties voor het goede doel organiseren (bv. wafelenbak); 
• Initiatieven om de clubkas te spijzen (bv. kinderdisco);  
• Uitstap naar pretpark, zoo, …;  
• … 

Per nevenactiviteit kan je club 2 punten verdienen, met een maximum van 10 punten.  

VOORWAARDEN: 

• De nevenactiviteiten moeten doorgaan tussen 16 oktober 2022 en 15 oktober 2023; 
• Nevenactiviteiten worden georganiseerd voor minstens de eigen jeugdleden; 
• Nevenactiviteiten zijn een aanvulling op het reguliere sportaanbod van de club. 

STAVINGSDOCUMENTEN: alle documentatie en/of communicatie (mail, link naar website of sociale 
media, flyer/affiche, uitnodiging, …) over de nevenactiviteiten. 

 

VRAAG 15: Organiseert je club jaarlijks een opendeurdag of initiatiemoment(en) 
voor de jeugd?  
UITLEG: Een opendeurdag of initiatiemoment geeft de mogelijkheid aan niet-jeugdleden om de sport 
en/of de club te leren kennen, al dan niet via actieve participatie. Door bv. de organisatie van een 
lessenreeks of deelname aan de jaarlijkse ‘Week van de Sportclub’ (september) kan je als club 
bovendien genieten van extra promotie hieromtrent. Per initiatief kan je club 5 punten verdienen, met 
een maximum van 15 punten.  

 Tip: tijdens specifieke initiatiemomenten of opendeurdagen e.d. die als doel hebben de 
clubsporttak te promoten, is de verzekering voor de deelnemers gratis dankzij de Fros 
ééndagsverzekering, mits de activiteit vooraf bekend gemaakt wordt bij Fros via leden@fros.be.  

VOORWAARDEN:  

• De opendeurdag/initiatiemoment(en) moet(en) doorgaan tussen 16 oktober 2022 en 15 
oktober 2023;  

• Tijdens de opendeurdag/initiatiemoment(en) staat(n) de sporttak(ken) waarvoor je club is 
aangesloten bij Fros centraal.  

STAVINGSDOCUMENTEN: alle documentatie en/of communicatie (mail, link naar website of sociale 
media, flyer/affiche, uitnodiging, …) over de opendeurdag/initiatiemoment(en). 

 

  

mailto:leden@fros.be
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VRAAG 16: Via welke kanalen wordt het clubaanbod gepromoot? 
UITLEG: De club beschikt over een up-to-date website, maakt gebruik van sociale media (Facebook, 
Instagram, Twitter, …) en/of gebruikt andere middelen als flyers of affiches in functie van communicatie 
en promotie van de club. Per kanaal kan je club 5 punten verdienen met een maximum van 20 punten. 

VOORWAARDEN: 

• De communicatie bevat alle noodzakelijke gegevens over de club (contactgegevens, aanbod, 
doelgroep(en), trainingsmomenten, trainingslocatie(s), …); 

• Het Fros-logo is duidelijk zichtbaar op de communicatiekanalen; 
• De communicatiekanalen zijn openbaar (bv. geen privégroepen op Facebook of WhatsApp 

groepen).  

STAVINGSDOCUMENTEN: alle up-to-date communicatie/promotie kanalen (URL van website, link 
naar Facebook-pagina, link naar Instagram-pagina, kopie van flyers of affiches, …) waarop het Fros-
logo vermeld staat. 

 

VRAAG 17: Hoeveel samenwerkingsverbanden heeft je club aangegaan in het 
kader van een kwalitatief sportaanbod? 
UITLEG: De club beschikt over aantoonbare samenwerkingsverbanden met partners die bijdragen aan 
de kwaliteit van het sportaanbod. Voorbeelden van samenwerkingsverbanden zijn:  

• Onderwijsinstelling i.h.k.v. accommodatie, naschoolse opvang, …; 
• Sportclubs i.h.k.v. trainers, opleidingen, brede motorische ontwikkeling, …;  
• Specialisten i.h.k.v. blessurepreventie, G-sport, ethisch sporten, …;  
• Sportdiensten i.h.k.v. promotie, accommodatie, …;  
• … 

Door de samenwerking is er garantie of vooruitgang van kwaliteit in de sportbeleving van de 
deelnemers. Per samenwerkingsverband kan je club 5 punten verdienen met een maximum van 30 
punten. 

VOORWAARDEN: 

• De samenwerking heeft betrekking op één of meerdere aspecten van een kwalitatieve 
sportbeleving;  

• De samenwerking wordt duidelijk benoemd via de communicatiekanalen van de club.  

STAVINGSDOCUMENTEN: alle documentatie en/of communicatie waarin de samenwerking wordt 
verduidelijkt (mail, link naar website of sociale media, flyer/affiche, …).  

 

  

https://fros.be/over-ons/logo/
https://fros.be/over-ons/logo/
https://fros.be/over-ons/logo/
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VRAAG 18: Heeft je club initiatieven genomen om ouders bij de sportbeoefening 
van de aangesloten jeugdleden te integreren/activeren?  
UITLEG: Hiermee bedoelen we specifieke initiatieven die ouders betrekken bij de sportbeoefening van 
hun kind in de club. Voorbeelden van initiatieven zijn:  

• Het aanbieden van sportmogelijkheden gelijktijdig met de kinderen;  
• Ouder-kind trainingsmomenten; 
• Organisatie van een ouderraad; 
• Inzetten op sportouders aan de hand van tools, infosessies, …;  
• Inschakelen van ouders als hulp bij transport, nevenactiviteiten, wedstrijdbegeleiding, …; 
• … 

Je club kan hiervoor 10 punten verdienen.  

VOORWAARDEN:  

• Het initiatief moet doorgaan tussen 16 oktober 2022 en 15 oktober 2023;  
• Het initiatief zorgt er effectief voor dat ouders van de aangesloten jeugdleden ingezet, 

betrokken en/of geactiveerd worden bij de sportclub.  

STAVINGSDOCUMENTEN: alle documentatie en/of communicatie (mail, link naar website of sociale 
media, flyer/affiche, uitnodiging, …) dat aantoont dat de club actief initiatieven heeft genomen i.h.k.v. 
sportouders.   

 

VRAAG 19: Welke initiatieven werden binnen de club genomen om vrijwilligers 
te betrekken, te behouden en te bedanken? 
UITLEG: Hieronder verstaan we:  

• Organiseren van teambuilding/huldiging/etentje voor vrijwilligers; 
• Vergoeden/belonen van vrijwilligers; 
• Het opstellen van een vrijwilligersbeleid binnen de club;  
• … 

Het heeft geen betrekking tot het inzetten van trainers i.f.v. het lesgeven, maar wel tot de algemene 
clubwerking en nevenactiviteiten. Per initiatief kan je club 2 punten verdienen, met een maximum van 
10 punten.  

VOORWAARDEN: 

• Het initiatief moet doorgaan tussen 16 oktober 2022 en 15 oktober 2023.  
 

STAVINGSDOCUMENTEN: alle communicatie (mail, link naar website of sociale media, flyer/affiche, 
uitnodiging, …) over de initiatieven. 

 

  

https://www.ethischsporten.be/themas/sportouders/
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Deel 3 – Multisport 

3A. Multisport - aanbod rond brede motorische ontwikkeling voor 
personen jonger dan 18 jaar 
VRAAG 1: Hoeveel leden maken gebruik van het aanbod rond brede motorische 
ontwikkeling? 
UITLEG: Afhankelijk van het aantal leden dat - op 31 augustus voor kalenderclubs of op 15 oktober 
voor seizoensclubs - aangesloten is bij de club, kan je 5 tot 100 punten verdienen. 
 

Aangesloten leden Punten 
15-50 5 
51-100 20 
101-200 50 
> 201 100 

 

VOORWAARDEN: 

• De betreffende jeugdleden zijn aangesloten bij Fros; 
• Meetmoment = 31 augustus voor kalenderclubs en 15 oktober voor seizoensclubs; 
• Een jeugdlid is in dit geval elke persoon die in 2023 jonger is dan 18 jaar (geboortejaar 2006 

of later). 
 

VRAAG 2: Werkt de club met specifiek opgeleide trainers/lesgevers voor het 
begeleiden van het aanbod rond brede motorische ontwikkeling voor de 
doelgroep jonger dan 18 jaar, en zoja, welke?  
UITLEG: Per actieve trainer/lesgever die voldoet aan onderstaande voorwaarden kan de club 5 tot 25 
punten verdienen:  
 

• Erkende begeleidingsgerichte diploma’s voor < 9-jarigen:  
Multimove- en sportsnackbegeleider en/of Multi SkillZ Coach: 25 punten; 

• Bachelor/Master LO, of Bachelor Sport en Bewegen/kleuteronderwijs/lager onderwijs:  
25 punten; 

• VTS Initiator in een sporttak: 10 punten; 
• Interne of buitenlandse opleiding voor < 9-jarigen: bv. Monkey Moves: 10 punten; 
• Begeleidingsgerichte diploma’s: bewegingsanimator: 5 punten. 

VOORWAARDEN:  

• De betreffende trainers/lesgevers zijn aangesloten bij Fros en staan vermeld op de trainerslijst 
in het clubportaal; 

• Het diploma van de trainer/lesgever wordt gebruikt voor het aanbod rond brede motorische 
ontwikkeling. 

STAVINGSDOCUMENTEN: een kopie van het diploma van elke actieve trainer/lesgever + zorg dat 
het ‘Overzicht trainers’ in het Fros Clubportaal up-to-date is (voorbeeld).  

https://fros.be/wp-content/uploads/2023/02/Overzicht-trainers.png
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VRAAG 3: Hoeveel initiatieven neemt de club om de doelgroep zoveel mogelijk 
aan te spreken (bv. gebruik mascotte, werken met thema’s, …)?  
UITLEG: Plezierbeleving bij kinderen speelt een cruciale rol in de start van een gezonde en levenslange 
sport en bewegingsparticipatie. Als club kan je verschillende initiatieven nemen om deze 
sportbeleving bij kinderen te bevorderen door te werken met bv. storytelling, mascottes, thema’s, … 
die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en/of door bv. ouders positief te betrekken, extra 
prioriteit te schenken aan liefde voor bewegen i.p.v. leren bewegen, …  
Per initiatief kan je club 5 punten verdienen, met een maximum van 20 punten.  
 
VOORWAARDEN:  

• Het initiatief heeft betrekking op één of meerdere aspecten van sportbeleving bij kinderen (bv. 
verbeelding aanspreken, ouders positief betrekken, holistische aanpak, …).  

 
STAVINGSDOCUMENTEN: alle documentatie en/of communicatie (mail, link naar website of sociale 
media, flyer/affiche, uitnodiging, …) over de initiatieven. 
 

VRAAG 4: Heeft je club een initiatief dat doorstroming naar multisport en/of 
specifieke sporttakken stimuleert?  
UITLEG: Via tools zoals bv. het SportKompas van Sport Vlaanderen laat je kinderen aan de hand van 
wat ze leuk vinden en aan de hand van beweegoefeningen ontdekken voor welke sport(en) ze aanleg 
hebben. Initiatieven als deze hebben als doel een gerichtere doorstroom binnen/naar 
sportverenigingen, minder drop-out en vooral veel succesbeleving en een levenslange 
sportparticipatie. Indien jouw club initiatieven neemt rond dergelijke doorstroming (ev. in 
samenwerking met partners zoals een gemeentelijke sportdienst of lokale sportclubs), kan je club 
hiervoor 20 punten verdienen.  
 
VOORWAARDEN:  

• Het initiatief beoogt de aansluiting/doorstroom van jeugdleden naar multisport of naar één of 
verschillende sporttak(ken) binnen en/of buiten de eigen club; 

• Het initiatief wordt vrijblijvend aangeboden zonder winstoogmerk. 
 
STAVINGSDOCUMENTEN: alle documentatie en/of communicatie (mail, link naar website of sociale 
media, flyer/affiche, uitnodiging, …) met duidelijke omschrijving van de inhoud van de initiatieven en 
eventuele samenwerkingen. 
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3B. Multisport – aanbod van minstens 3 sporttakken voor personen 
jonger dan 18 jaar  
VRAAG 1: Voor hoeveel verschillende sporttakken heeft de club een aanbod op 
regelmatige basis? 
UITLEG: Per sporttak kan je club 10 punten verdienen.  
 
VOORWAARDEN:  

• Subdisciplines van een sport tellen niet mee als aparte sporttak;  
• Een sporttak moet minstens 15 actieve jeugdleden hebben om in aanmerking te komen; 
• Een aanbod hebben van ± 30 weken per sportseizoen/jaar waarbij in elke sporttak min. 10 les-

/trainingsmomenten worden aangeboden. De sporttakken moeten niet aaneensluitend 
worden gegeven, mogen onderbroken zijn in tijd/periode;  

• Het divers aanbod is terug te vinden op de communicatiekanalen van de club (website, 
infobrochure, …).  

 
VRAAG 2: Hoeveel leden maken gebruik van het multisportaanbod? 
UITLEG: Multisportleden zijn leden die minstens 3 verschillende sporttakken beoefenen binnen jouw 
club. Afhankelijk van het aantal leden dat - op 31 augustus voor kalenderclubs of 15 oktober voor 
seizoensclubs - aangesloten zijn bij de club, kan je 5 tot 100 punten verdienen. 
 

Aangesloten jeugdleden Punten 
15-50 5 
51-100 20 
101-200 50 
> 201 100 

 
VOORWAARDEN: 

• De betreffende jeugdleden zijn aangesloten bij Fros; 
• Het jeugdlid beoefent minstens 3 verschillende sporttakken binnen de club;  
• Een jeugdlid is in dit geval elke persoon die in 2023 jonger is dan 18 jaar (geboortejaar 2006 

of later). 

STAVINGSDOCUMENTEN: zorg dat de verschillende sporttakken, dat een lid beoefent in de club, 
aangeduid staan op lid-niveau in het Fros Clubportaal (voorbeeld).  

 

  

https://fros.be/wp-content/uploads/2023/02/Voorbeelde-meerdere-sporttakken-lid.png
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VRAAG 3: Werkt de club met VTS-gediplomeerde trainers/lesgevers voor de 
verschillende aangeboden sporttakken? 
UITLEG: De VTS-gediplomeerde trainers/lesgevers worden ingeschakeld voor het multisportaanbod. 
Per actieve trainer/lesgever voor de jeugd, die voldoet aan onderstaande voorwaarden, kan de club 
volgende punten verdienen: 15 punten voor VTS Initiator/Bachelor LO, 20 punten voor VTS Instructeur 
B, Trainer B of Master LO en 25 punten voor VTS Trainer A.  
 
VOORWAARDEN: 

• De betreffende trainers/lesgevers zijn aangesloten bij Fros en staan vermeld op de trainerslijst 
in het clubportaal; 

• Het diploma van de trainers/lesgevers voor de jeugd wordt gebruikt voor de sport(en) 
waarvoor de club is aangesloten bij Fros; 

• De trainer/lesgever staat in het clubportaal specifiek aangevinkt als jeugdtrainer; 
• 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). 
• Training geven aan een aparte jeugdafdeling, die gescheiden is van de volwassenwerking. 

STAVINGSDOCUMENTEN: zorg dat in het clubportaal de ‘Trainingsuren’ (mét trainingsgroepen erbij 
vermeld - voorbeeld) en het ‘Overzicht trainers’ (voorbeeld) volledig is aangevuld.   

  

VRAAG 4: Neemt je club initiatieven om haar leden te stimuleren om deel te 
nemen aan meerdere sporttakken binnen de club? 
UITLEG: Hieronder verstaan we bv.:  
 

• De mogelijkheid bieden om binnen de club kosteloos te kunnen overschakelen van de ene 
naar de andere sporttak;  

• Een wekelijks aanbod geven aan de leden waarbij ze de mogelijkheid krijgen om te kunnen 
kiezen/wisselen van sporttak;  

• Elke aangeboden sporttak openstellen voor verschillende leeftijden; 
• … 

 
Per initiatief kan je club 5 punten verdienen, met een maximum van 20 punten.  
 
VOORWAARDEN:   

• Het initiatief heeft betrekking op het stimuleren van leden om meerdere sporttakken te 
beoefenen binnen de club.  

STAVINGSDOCUMENTEN: alle communicatie (mail, link naar website of sociale media, flyer/affiche, 
uitnodiging, …) over de initiatieven.  

 

  

https://fros.be/wp-content/uploads/2023/02/Trainingsuren.png
https://fros.be/wp-content/uploads/2023/02/Overzicht-trainers.png
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PUNTEN 

Hieronder vind je een overzicht van de punten die de club per vraag kan behalen. 

Deel 1 – Trainers/lesgevers en opleidingen 
V1: Diploma actieve trainers/lesgevers   

• VTS Initiator/Bachelor LO 15 ptn 
• VTS Instructeur/Trainer B/Master LO 20 ptn  
• VTS Trainer A 25 ptn  

Extra – Trainers/lesgeversgraad 

• Gediplomeerde trainers/lesgevers t.o.v. ledenaantal 10 ptn als 1/50 
• Gediplomeerde trainers/lesgevers t.o.v. ledenaantal 20 ptn als 1/25 

+ 5 ptn per extra gediplomeerde trainer t.o.v. vorig jaar 

V2: Trainers/lesgevers met sporttechnisch/pedagogisch/begeleidingsgericht diploma (niet in vraag 1) 

• Geen diploma 1 pt (max. 10 ptn)  
• Intern/buitenlands diploma 3 ptn 
• Aspirant Initiator 3 ptn  
• Begeleidingsgerichte diploma’s 5 ptn  
• Aanvullende sporttakgerichte diploma’s 5 ptn  
• Pedagogische diploma’s 10 ptn 
• Bachelor Sport en Bewegen 10 ptn  

V3: Sportgerelateerde bijscholingen trainers/lesgevers  2 ptn per bijscholing 
V4: Initiatieven m.b.t. trainers/lesgevers 2 ptn per initiatief (max. 10 ptn) 
V5: Bestuurlijke bijscholingen clubmedewerkers 2 ptn per bijscholing 
 

Deel 2 – Jeugdsport 
V1: Aantal jeugdleden  

• 15 tot 50 5 ptn 
• 51 tot 100 15 ptn 
• 101 tot 200 25 ptn 
• 201 tot 500 50 ptn 
• meer dan 500 100 ptn  

+ 5 ptn indien min. 10% (afgerond naar boven) meer jeugdleden t.o.v. vorig jaar 

V2: Diploma actieve trainers/lesgevers voor de jeugd 

• VTS Initiator/Bachelor LO 15 ptn 
• VTS Instructeur/Trainer B/Master LO 20 ptn  
• VTS Trainer A 25 ptn  
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V3: Afzonderlijke trainingsgroepen 

• 2 tot 5 5 ptn 
• 6 tot 10 10 ptn 
• meer dan 10 15 ptn 

V4: Aantal trainingsuren  

• 4 tot 10 5 ptn 
• 11 tot 30 10 ptn 
• meer dan 30 15 ptn 

V5: Jeugdcoördinator 10 ptn 
V6: Jeugdsportbeleidsplan 20 ptn 
V7: Ontwikkelingsplan 20 ptn 
V8: API-bijscholing 20 ptn 
V9: Initiatieven i.h.k.v. ethisch sporten 5 ptn per initiatief (max. 20 ptn) 
V10: Maatregelen i.h.k.v. gezond sporten 5 ptn per maatr. (max. 20 ptn) 
V11: Initiatieven i.h.k.v. inclusief sporten 5 ptn per initiatief (max. 20 ptn) 
V12: Wedstrijden of stages 2 ptn per w./st (max. 20 ptn) 
V13: Jeugdsportkampen 5 ptn per kamp (max. 30 ptn) 
V14: Nevenactiviteiten 2 ptn per activiteit (max. 10 ptn) 
V15: Opendeurdag/initiatiemoment(en) 5 ptn per initiatief (max. 15 ptn) 
V16: Promotiekanalen 5 ptn per kanaal (max. 20 ptn) 
V17: Samenwerkingsverbanden 5 ptn per SWV (max. 30 ptn) 
V18: Integratie/activatie ouders  10 ptn 
V19: Initiatieven m.b.t. vrijwilligers 2 ptn per initiatief (max. 10 ptn) 
 

Deel 3 – Multisport 

3A. Multisport - aanbod rond brede motorische ontwikkeling voor 
personen jonger dan 18 jaar 
V1: Aantal leden BMO 

• 15 tot 50 5 ptn 
• 51 tot 100 20 ptn 
• 101 tot 200 50 ptn 
• Meer dan 201  100 ptn 

V2: Trainers/lesgevers met specifieke opleiding BMO    

• Erkende begeleidingsgerichte diploma’s < 9-jarigen 25 ptn 
• Bachelor/Master LO/Sport en Bew./Kleuter/Lager Ond. 25 ptn  
• VTS Initiator in een sporttak 10 ptn  
• Interne/buitenlandse opleiding < 9-jarigen 10 ptn  
• Begeleidingsgerichte diploma’s 5 ptn 

V3: Initiatieven m.b.t. doelgroep 5 ptn per initiatief (max. 20 ptn) 
V4: Initiatief doorstroming 20 ptn    
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3B. Multisport – aanbod van minstens 3 sporttakken voor personen 
jonger dan 18 jaar  
V1: Aantal sporttakken 10 ptn per sporttak 
V2: Aantal leden multisportaanbod 

• 15 tot 50 5 ptn 
• 51 tot 100 20 ptn 
• 101 tot 200 50 ptn 
• Meer dan 201  100 ptn 

V3: Diploma actieve trainers/lesgevers  

• VTS Initiator/Bachelor LO 15 ptn 
• VTS Instructeur/Trainer B/Master LO 20 ptn  
• VTS Trainer A 25 ptn  

V4: Initiatieven i.h.k.v. stimulatie leden 5 ptn per initiatief (max. 20 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: 

Totaalsom subsidie = € 3.000  
Som van scores van alle deelnemende clubs = 1.000 ptn 

Score van jouw club = 150 ptn  

→ Toegekend subsidiebedrag aan jouw club:  150 x 3.000 =  € 450 
      1.000 

 

INFO & TOOLS 

Surf naar  www.fros.be/sportclubs/subsidies voor meer info over het Fros Fonds, handige tools, 
eenvoudige sjablonen en nog veel meer. Daarnaast kan je met vragen steeds mailen naar 
subsidies@fros.be. 

https://fros.be/sportclubs/subsidies/
mailto:subsidies@fros.be

