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Vlaamse Tafeltennisliga vzw

Rapportering beleidsfocus jeugdsport 2020
Project Jeugdsterren

Regelgevend kader 

Decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector.

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot vaststelling van de algemene erkennings- en 
subsidiëringsvoorwaarden voor de georganiseerde sportsector.

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de 
georganiseerde sportsector inzake de vaststelling van de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de 
uitvoering van de beleidsfocussen jeugdsport, laagdrempelig sportaanbod, innovatie en sportkampen.

Contactpersoon beleidsfocus jeugdsport

Jo Willems
jowillems@vttl.be
+32 473 23 61 32
+32 2 527 53 72

WERKINGSVERSLAG 2020

Werkingsverslag 2020
Geüploade documenten
Werkingsverslag2020_BFjeugdsportVTTL.pdf

Tijdstip upload: 15/03/2021 12:27

AANTAL DEELNEMERS/SPORTCLUBS 2020

Aantal aangesloten sportclubs en leden (toestand op ledendatum 2020)

Aantal sportclubs met jeugdleden
141

Aantal sportclubs zonder jeugdleden
29

Totaal aantal sportclubs
170

Aantal jeugdleden
2588

Aantal niet-jeugdleden
6463

Totaal aantal leden
9051

Raming aantal deelnemers/sportclubs (subsidieaanvraag)

Aantal sportclubs
75

Max. aantal sportclubs o.b.v. 
reglement jeugsportfonds
95

Aantal jeugdleden
1800

Aantal niet-aangesloten jongeren
200

Totaal aantal deelnemers
2000
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Aantal deelnemers/sportclubs (rapportering)

Aantal sportclubs
78

Max. aantal sportclubs o.b.v. 
reglement jeugsportfonds
89

Aantal jeugdleden
2183

Aantal niet-aangesloten jongeren
1492

Totaal aantal deelnemers
3675

Bemerkingen aantal deelgenomen sportclubs en deelnemers 2020 (optioneel)
Het maximaal aantal sportclubs dat kon deelnemen in 2020 o.b.v. het reglement bedroeg 89. Met 78 
deelnemende clubs neemt bijna 90% van de clubs die in aanmerking komen voor dit project ook effectief 
deel. Dat is het grootste aantal sinds de opstart van het project. Er waren hierbij 5 clubs die het jaar 
voordien niet hadden deelgenomen.
Van het aantal jeugdleden die reeds lid zijn van een club namen er 2183 deel op een totaal van 2653 
aangesloten jongeren.
Voor niet-aangesloten jongeren zijn er 4 initiatieven (1 initiatief van de VTTL en 3 van de clubs):
- Benjamindagen: er werden door de VTTL 15 benjamindagen georganiseerd. Hierop werden 90 
deelnemers verwelkomd.
- Organisatie van sportkamp door clubs i.s.m. de gemeente: Er werden 53 sportkampen georganiseerd 
waarbij er in totaal 581 deelnemers werden bereikt die nog geen lid waren van een club.
- Organisatie van opendeurdag door clubs voor jeugd jonger dan 12 jaar: er werden 63 opendeurdagen 
georganiseerd waarbij er in totaal 635 deelnemers werden bereikt die nog geen lid waren van een club.
- Organisatie van een scholentornooi door clubs voor jeugd tornooi dan 12 jaar: er werden 11 tornooien 
georganiseerd waarbij er in totaal 186 deelnemers werden bereikt.
Sinds 2019 worden de reële aantallen geregistreerd. Die liggen hoger dan de geschatte aantallen van de 
jaren voordien. Er is wel een lichte daling t.o.v. 2019 aangezien er minder initiatieven waren door corona. 
Geplande evenementen konden wel in rekening worden gebracht (en die zijn opgenomen in de cijfers 
hierboven). In 2020 namen er 1492 niet-aangesloten leden deel.

Lijst deelgenomen sportclubs 2020

Lijst deelgenomen sportclubs 2020
Geüploade documenten
DeelgenomenSportclubs2020_BFjeugdsport VTTL.xlsx

Tijdstip upload: 4/03/2021 18:06

BEOORDELINGSCRITERIA 2020

Criterium 1

Beschrijf de relatie tussen het budget van het jeugdsportproject 2020, de inhoud, de behaalde  resultaat en het 
aantal jeugdsporters, al dan niet aangesloten leden, dat werd bereikt in 2020.

Criterium 1
Zie document "Het jeugdsportproject overzicht 2020" voor een totaal overzicht.
De Vlaamse Tafeltennisliga ontvangt een maximale subsidie van 31.591,10 euro. Bovenop dat bedrag brengt 
de federatie zelf nog eens 25% in (i.e. 7.897,78 euro). 15% van de ontvangen 31.591,10 euro werd als 
overhead (kosten) gereserveerd. Het totaal jeugdsportfonds (financiële middelen dat verdeeld worden 
onder de 78 deelnemende clubs) bedroeg in 2020: 34.750,21 euro.
De club die de grootste subsidie ontving was TTC Meerdaal met 1.128,96 euro. Fair Play Peer ontving het 
laagste bedrag met 133,78 euro. Het maximaal aantal clubs dat kon deelnemen in 2020 o.b.v. het reglement 



Datum indiening rapportering: 29/03/2021 11:19
Datum laatste wijziging rapportering: 29/03/2021 11:19

bedroeg 89. Met 78 deelnemende clubs nam ook bijna 90% effectief deel. Dat is het grootste aantal sinds de 
opstart van het project. Er waren hierbij 5 clubs die het jaar voordien niet hadden deelgenomen.
Van het aantal jeugdleden dat reeds lid is van een club namen er 2183 deel op een totaal van 2653 
aangesloten jongeren.
Voor niet-aangesloten jongeren zijn er 4 initiatieven (1 initiatief van de VTTL en 3 van de clubs):
- Benjamindagen: er werden door de VTTL 15 benjamindagen georganiseerd. Hierop werden 90 deelnemers 
verwelkomd.
- Organisatie van sportkamp door clubs i.s.m. de gemeente: Er werden 53 sportkampen georganiseerd 
waarbij er in totaal 581 deelnemers werden bereikt die nog geen lid waren van een club.
- Organisatie van opendeurdag door clubs voor jeugd jonger dan 12 jaar: er werden 63 opendeurdagen 
georganiseerd waarbij er in totaal 635 deelnemers werden bereikt die nog geen lid waren van een club.
- Organisatie van een scholentornooi door clubs voor jeugd tornooi dan 12 jaar: er werden 11 tornooien 
georganiseerd waarbij er in totaal 186 deelnemers werden bereikt.
Sinds 2019 worden de reële aantallen geregistreerd. Die liggen hoger dan de geschatte aantallen van de 
jaren voordien. Er is wel een lichte daling t.o.v. 2019 aangezien er minder initiatieven waren door corona. 
Geplande evenementen konden wel in rekening worden gebracht (en die zijn opgenomen in de cijfers 
hierboven). In 2020 namen er 1492 niet-aangesloten leden deel.

Criterium 2

In welke mate hebben de kwaliteitscriteria uit het reglement jeugdsportfonds in 2020 bijgedragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen en een meer kwaliteitsvolle jeugdwerking in de sportclubs?

Criterium 2
Kwaliteitscriteria in het reglement jeugdsportfonds
• De administratieve last werd verlaagd door de koppeling van de ledendatabase (met leden, trainers, …) 
aan de website jeugdsport.
• Het aantal actieve trainers in de clubs werd verhoogd door subsidiëring via schalen van de VTS. Er is een 
duidelijke stijging van de kwaliteit en de kwantiteit van de trainers in de clubs die deelnemen aan het 
jeugdsportproject. In het "werkingsverslag jeugdsport VTTL 2020" vind je daar een overzichtstabel.
• De doelstelling om het aantal ingeschreven jeugdleden te laten stijgen door de jeugdleden, de 
jeugdploegen, de deelname aan verschillende projecten gaande van testbatterij benjamins, benjamindagen, 
VJC, ... te laten meetellen voor subsidiëring is eveneens gelukt. We zien een stijging in het aantal 
aangesloten jeugdleden t.o.v. de nulmeting in 2016. Zie hiervoor "werkingsverslag jeugdsport VTTL 2020".
• De projecten King Pong en multimove werden ook opgenomen in het jeugdsportproject om een duidelijke 
visie en lijn te volgen in de jeugdwerking van de VTTL.
• Er was meer aandacht voor speciale doelgroepen (kansarmen, G-sporters, benjamins en meisjes). Het 
aantal clubs dat acties onderneemt voor kansarmen is gestegen naar 34 in 2020 (dat is het grootste aantal 
sinds het begin van de meting).
• Het aantal clubs dat G-sport aanbiedt voor jeugdspelers is gestegen naar 15. Het aantal G-sporters in de 
ledendatabase is gestegen naar 63.
• Er waren 14 clubs die een speciale actie ondernomen hebben voor benjamins. Voor meisjes waren dat er 
18. Voor de meisjes is dat voorlopig het hoogste aantal voor de benjamins een lichte daling. Voor de meisjes 
is er een speciaal artikel opgenomen in het jeugdmagazine van december (zie diverse documenten).

Criterium 3

In welke mate en op welke wijze werd er in 2020 aandacht besteed aan administratieve lastenverlaging voor de 
sportclubs bij de promotie, de realisatie en de evaluatie van het jeugdsportproject?

Criterium 3
Er werd extra aandacht besteed aan de administratieve lastenverlaging voor de sportclubs op volgende 
wijze:
Promotie:
Het project werd bekend gemaakt via mail aan de projectverantwoordelijken van de clubs. Het aantal mails 
werd beperkt met de juiste, gerichte informatie naar de juiste personen. Maandelijks werd er een update 
gegeven met stand van zaken (geïndividualiseerd per club).
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Realisatie:
- De verschillende projecten van de VTTL (prins pong, king pong, benjamindagen, ...) zijn goed uitgewerkt 
door de VTTL en waren eenvoudig ter beschikking van de clubs. Voor King Pong is er speciale app ontworpen 
die via smartphone, tablet, ... ter beschikking is.
- Er werden sjabloons ter beschikking gesteld voor projecten die de clubs kunnen organiseren 
(opendeurdagen, jeugdtornooien, fair play actie, ...)
Evaluatie:
- Er was een koppeling tussen de ledengegevens van de ledendatabase en de website jeugdsportproject 
waardoor de clubs hier geen gegevens dienden in te vullen. De clubs konden hier zelf geen wijzigingen meer 
aanbrengen omdat de ledendatabase als enige referentie werd beschouwd.
- Er was een koppeling tussen de trainersgegevens uit de ledendatabase en de website jeugdsportproject 
waardoor de clubs hier geen gegevens dienen in te vullen. Dit was het eerste jaar en de clubs konden 
eventueel zelf nog wijzigingen aanbrengen. Op die manier konden ook fouten of ontbrekende gegevens in 
de ledendatabase worden aangevuld.
- Diploma's van de trainers die voorkomen op de lijsten van de VTTL, gepubliceerd op de website, moesten 
niet meer extra worden toegevoegd.

Criterium 4

In welke mate en op welke wijze werd er in 2020 aandacht besteed aan een omkadering door 
sportpromotionele, sportmedische, sportpedagogische of sporttechnische deskundigen?

Criterium 4
- De aanwezigheid van een trainer is prioritair in de clubs. Het aantal actieve gediplomeerde trainers per club 
werd in rekening gebracht voor het puntenaantal van de subsidies. Hierbij werd rekening gehouden met het 
behaalde diploma. Ook voor een gebrevetteerde jeugdsportcoördinator waren er extra punten te verdienen.
Het totaal aantal trainers (zonder aspirant-initiators en jeugdsportcoördinators) in de deelnemende clubs 
aan het jeugdsportproject steeg gestaag van 264 in 2016 naar 353 in 2020. Het gemiddeld aantal trainers 
(zonder aspirant-initiators en jeugdsportcoördinators) steeg van 3,67 in 2016 naar 4.53 in 2020.
- De aanwezigheid van een apart jeugdbestuur werd ook gestimuleerd in het jeugdsportproject. In 2020 
waren er 38 clubs met een apart jeugdbestuur t.o.v. 30 clubs in 2016.
- Bijscholingen van trainers en bestuurders (in het kader van jeugdsportbegeleiding) werden ook 
gestimuleerd in het jeugdsportproject. In 2020 werden er 35 bijscholingen gevolgd door trainers en 44 door 
bestuurders. Voor de trainers is dat een daling t.o.v. vorig jaar omdat we zelf geen congres georganiseerd 
hebben en de Dag Van De Trainer nog niet in rekening werd gebracht. Voor de bestuurders is dat een 
stijging omwille van de vele digitale mogelijkheden.

Criterium 5

In welke mate en op welke wijze werd er in 2020 aandacht besteed aan gelijkheid van kansen voor iedereen, 
met specifieke aandacht voor mensen die leven in armoede en G-sporters?

Criterium 5
In pool 8 was er speciale aandacht voor gelijkheid van kansen voor iedereen. Naast aandacht voor benjamins 
en meisjes is er hier ook aandacht voor G-sporters en mensen die in armoede leven.
1) De club ontvangt 50 punten indien men concrete stappen onderneemt om kansarmen kansen te geven. Er 
werd een reductie op het lidgeld toegestaan van 20%, al dan niet in samenwerking met de gemeente. 
Kansarmen krijgen ook, na overleg met de club, de mogelijkheid om het lidgeld gespreid te betalen. Het 
aantal clubs dat acties onderneemt voor kansarmen is gestegen van 17 in 2016 naar 34 in 2020.
2) Voor een structurele sportwerking voor gehandicapte jeugdspelers ontving je 50 punten.
Het aantal clubs dat G-sport aanbiedt voor jeugdspelers is gestegen van 5 in 2017 naar 15 in 2019. Het 
aantal G-sporters in de ledendatabase is eveneens gestegen van 41 in 2017 naar 63 in 2020.

Criterium 6



Datum indiening rapportering: 29/03/2021 11:19
Datum laatste wijziging rapportering: 29/03/2021 11:19

In welke mate en op welke wijze werd er in 2020 aandacht besteed aan aspecten van ethische jeugdsport en 
het streven naar plezierbeleving voor iedereen tijdens het sporten?

Criterium 6
Ethische jeugdsport:
Fair Play:
Vanuit de federatie was er in 2020 extra aandacht voor fair play met enkele acties op Vlaams niveau (fair 
play regels gekoppeld aan een figuurtje beertje ping en uitleg over deze regels op de evenementen aan de 
benjamins (jongste leeftijdsreeks).
Daarnaast werd fair play ook opgenomen in het jeugdsportproject onder pool 8. De clubs werden hierbij 
gestimuleerd om een eigen fair play actie uit te werken. De club ontving 50 punten indien het concrete actie 
onderneemt om fair-play aan de jeugdspelers bij te brengen. Er waren 47 clubs die een fair play actie 
ondernamen in 2020 t.o.v. 37 in 2016.
De clubs die deelnamen aan het jeugdsportproject werden ook verplicht om een API (Aanspreekpunt 
Integriteit) aan te duiden. In 2020 werden extra acties ondernomen om die API's ook extra te ondersteunen.
Plezierbeleving:
Er was extra aandacht voor plezierbeleving door de organisatie van allerlei initiatieven voor jonge kinderen:
- de creatie van een speciaal figuurtje voor jonge kinderen (beertje ping)
- de organisatie van fun benjamindagen waarbij de jongste kinderen op een leuke manier kunnen kennis 
maken met tafeltennis. Deze dagen werden begeleid door een speciaal opgeleid team. Er werden 15 
benjamindagen georganiseerd waarop in totaal een 90-tal deelnemers aanwezig waren.
- organisatie van jeugdcompetitie -12 waarbij alle deelnemers een medaille ontvangen.

OCCASIONELE MEDEWERKERS 2020

Geef een overzicht van de occasionele sporttechnische/administratieve medewerkers die opgenomen zijn in de 
subsidieerbare overheadkosten voor dit project binnen de beleidsfocus jeugdsport.

Occasionele medewerkers 2020
Geüploade documenten

Tijdstip upload: 

KOSTEN 2020

Subsidieerbare overheadkosten

Kosten Kostenrekening Kosten 
(begroting)

Kosten 
(rapportering)

Toelichting

01. Brutosalaris 
occasionele 
sporttechnische en 
administratieve 
medewerkers

62010050 1 000,00 € 0,00 €

05. Verplaatsingskosten 
sporttechnische en andere 
medewerkers

61210050 750,00 €

05. Verplaatsingskosten 
sporttechnische en andere 
medewerkers

62311050 750,00 € 120,00 € Controleronde (gezien 
Covid beperkt gebleven)

06. Huur van lokalen en 
sportaccommodaties

61060050 500,00 € 0,00 €
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07. Drukwerken 61300050 1 500,00 € 2 298,08 € Drukwerken 2 
jeugdmagazines

07. Drukwerken 61310050 500,00 € 384,94 € Verzending 2 
jeugdmagazines

07. Drukwerken 61310051 139,15 € Drukwerken 
kwaliteitslabels

10. Specifieke kosten, 
noodzakelijk voor de 
kwaliteitsvolle uitvoering 
van het jeugdsportproject 
waarvoor het agentschap 
Sport Vlaanderen 
voorafgaand zijn 
schriftelijk akkoord heeft 
gegeven

61180050 1 000,00 € 1 796,49 € Onderhoud + 
noodzakelijke 
aanpassingen website 
(ook covid-gerelateerd 
extra aanpassingen)

Subsidies toegekend aan sportclubs met eigen inbreng

Kostenrekening Kosten 
(begroting)

Kosten 
(rapportering)

Toelichting

64800051 10 000,00 € 7 897,80 €

Subsidies toegekend aan sportclubs met middelen van de Vlaamse Overheid

Kostenrekening Kosten 
(begroting)

Kosten 
(rapportering)

Toelichting

64800050 34 000,00 € 26 852,44 €

Niet-subsidieerbare kosten

Voor de niet-subsidieerbare kosten dien je geen kostenrekeningen te vermelden.

Totaalbedrag Toelichting
16,51 € overhead kosten boven de grens

Totalen (begroting)

Subsidies toegekend aan sportclubs met eigen inbreng

10 000,00 €

Subsidies toegekend aan sportclubs met middelen van de 
Vlaamse Overheid
34 000,00 €

Subsidieerbare overheadkosten
6 000,00 €

Niet-subsidieerbare kosten
10 000,00 €

Totale kosten (begroting)
40 000,00 €

Totalen (rapportering)

Subsidies toegekend aan sportclubs met eigen inbreng

7 897,80 €

Subsidies toegekend aan sportclubs met middelen van de 
Vlaamse Overheid
26 852,44 €

Subsidieerbare overheadkosten
4 738,66 €

Niet-subsidieerbare kosten
7 914,31 €

Totale kosten (rapportering)
39 505,41 €
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Afschrijvingstabel

Upload hier de afschrijvingstabel(len) met aanduiding van de materiële en/of immateriële activa die in  als 
subsidieerbare kost ingezet zijn binnen dit project.

Afschrijvingstabel
Geüploade documenten

Tijdstip upload: 

Analytisch grootboek 2020

Upload hier het analytisch grootboek 2020 van jouw federatie in 2 formaten.
Het analytisch grootboek omvat de individuele boekingen gegroepeerd per analytische code.

Analytisch grootboek 2020 in PDF
Geüploade documenten
Analytische detail jeugdsport project 2020.pdf

Tijdstip upload: 12/03/2021 11:27

Analytisch grootboek 2020 in Excel of CSV
Geüploade documenten
Analytische detail jeugdsport project 2020.xls

Tijdstip upload: 12/03/2021 11:27

Diverse documenten

Indien je dit wenst, kan je hier bijkomende (info)documenten toevoegen aan jouw rapportering 2020.

Diverse documenten
Geüploade documenten
Baak Jeugdmagazine dec 2020.pdf
Baak Jeugdmagazine juni 2020.pdf
Het jeugdsportproject overzicht 2020.pdf

Tijdstip upload: 11/03/2021 15:13


