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Vlaamse Tafeltennisliga vzw

Rapportering beleidsfocus jeugdsport 2021
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 2021

Werkingsverslag 2021
Geüploade documenten
Werkingsverslag2021_BFjeugdsportVTTL.pdf

Tijdstip upload: 14/03/2022 12:46

AANTAL DEELNEMERS/SPORTCLUBS 2021

Aantal aangesloten sportclubs en leden (toestand op ledendatum 2021)

Aantal sportclubs met jeugdleden
135

Aantal sportclubs zonder jeugdleden
29

Totaal aantal sportclubs
164

Aantal jeugdleden
2308

Aantal niet-jeugdleden
6062

Totaal aantal leden
8370

Raming aantal deelnemers/sportclubs (subsidieaanvraag)

Aantal sportclubs
75

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

Aantal jeugdleden
2000

Aantal niet-aangesloten jongeren
2000

Totaal aantal deelnemers
4000
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Aantal deelnemers/sportclubs (rapportering)

Aantal sportclubs
71

Max. aantal sportclubs o.b.v. 
reglement jeugsportfonds
83

Aantal jeugdleden
1992

Aantal niet-aangesloten jongeren
1137

Totaal aantal deelnemers
3129

Bemerkingen aantal deelgenomen sportclubs en deelnemers 2021 (optioneel)
Opmerking aantal jeugdleden: volgens onze cijfers 2.367 (geboortejaren). Cijfer op platform is 2.308, 
wellicht de u18-jarigen op het moment van ledentelling.
In 2021 waren er 106 clubs die volgens de ledendatabase minimum 1 actieve gediplomeerde trainer 
hadden. Van die 106 clubs zijn er 83 die minimum 10 jeugdleden hebben. Die 83 clubs zijn het maximum 
aantal clubs dat in aanmerking kwam voor het jeugdsportproject.
Het aantal deelnemende clubs was sinds 2009 tot en met 2020 in stijgende lijn. In 2020 hadden we 78 
clubs bereikt. In 2021 zien we een lichte daling, ongetwijfeld ten gevolge van corona. Ook het aantal 
deelnemende jeugdleden is hierdoor gedaald. Het aantal deelnemende aangesloten jeugdleden is gedaald 
van 2183 naar 1992. Het aantal deelnemende niet-aangesloten jongeren is gedaald van 1492 naar 1137.
Van het aantal jeugdleden die reeds lid zijn van een club namen er dus 1992 deel op een totaal van 2367 
aangesloten jongeren (onze cijfers).
Voor niet-aangesloten jongeren zijn er 4 initiatieven (1 initiatief van de VTTL en 4 van de clubs):
- Benjamindagen: er waren 11 clubs die hebben deelgenomen aan de benjamindagen van de VTTL.
- Organisatie van sportkamp door clubs i.s.m. de gemeente: Er werden 27 sportkampen georganiseerd 
waarbij er in totaal 332 deelnemers werden bereikt die nog geen lid waren van een club.
- Organisatie van opendeurdag door clubs voor jeugd jonger dan 12 jaar: er werden 66 opendeurdagen 
georganiseerd waarbij er in totaal 749 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 5 tornooien 
georganiseerd waarbij er in totaal 56 deelnemers werden bereikt.
- Er waren 4 clubs die in samenwerking met MOEV een actie hebben georganiseerd.
In 2021 namen er in totaal 1.137 niet-aangesloten leden deel. Bij MOEV hebben we enkel het aantal 
deelnemende clubs geregistreerd en niet het aantal deelnemers.

Lijst deelgenomen sportclubs 2021

Lijst deelgenomen sportclubs 2021
Geüploade documenten
DeelgenomenSportclubs2021_BFjeugdsport VTTL.xlsx

Tijdstip upload: 9/03/2022 11:44

OCCASIONELE MEDEWERKERS 2021

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 2021
Geüploade documenten
OccasioneleMedewerkers2021_BFjeugdsport.xlsx

Tijdstip upload: 11/03/2022 10:35
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KOSTEN 2021

Subsidieerbare overheadkosten

Kosten Kostenrekening Kosten 
(begroting)

Kosten 
(rapportering)

Toelichting

01. Brutosalaris 
occasionele 
sporttechnische en 
administratieve 
medewerkers

62020050 € 1 000,00 € 121,67 Uitgevoerde 
controlerondes door 
occasionele medewerkers 
onder statuut "artikel 17"

04. 
Dienstverhuringskosten 
occasionele 
sporttechnische en andere 
medewerkers

61461050 € 1 000,00 € 77,97 Uitgevoerde 
controlerondes door 
occasionele medewerkers 
onder statuut 
"verenigingswerk"

05. Verplaatsingskosten 
sporttechnische en andere 
medewerkers

62311050 € 1 100,00 € 1 682,70 Uitgevoerde 
controlerondes - 
verplaatsingsonkosten 
vaste en occasionele 
medewerkers

06. Huur van lokalen en 
sportaccommodaties

61040050 € 250,00 € 0,00

07. Drukwerken 61110050 € 27,45 Inktpatronen medewerker 
voor drukwerk

07. Drukwerken 61300051 € 150,00 € 273,92 Kwaliteitslabels jeugdsport
08. Kosten voor 
informatie- en 
promotiemateriaal

61100050 € 1 000,00 € 906,40 2 jeugdmagazines: 
ontwerpkosten

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

61180050 € 1 500,00 € 1 573,00 Website jeugdsterren: 
onderhoud, ontwikkeling + 
aanpassingen

Subsidies toegekend aan sportclubs met eigen inbreng

Kostenrekening Kosten 
(begroting)

Kosten 
(rapportering)

Toelichting

64800051 € 10 000,00 € 7 720,90 Lager bedrag dan begroot gezien ook de 
correctiefactor werd toegepast binnen de 
federatie

Subsidies toegekend aan sportclubs met middelen van de Vlaamse Overheid

Kostenrekening Kosten 
(begroting)

Kosten 
(rapportering)

Toelichting

64800050 € 34 000,00 € 26 251,11 Lager bedrag dan begroot gezien de 
correctiefactor toegepast door Sport 
Vlaanderen
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Niet-subsidieerbare kosten

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

Kosten (begroting) Kosten (rapportering) Toelichting

Totalen (begroting)

Totaal subsidieerbare 
overheadkosten

€ 6 000,00

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

Totaal subsidies toegekend 
aan sportclubs met eigen 
inbreng

€ 10 000,00

Overige niet-subsidieerbare 
kosten

Totaal subsidieerbare kosten
€ 40.000,00

Totaal niet-subsidieerbare kosten
€ 10 000,00

Totale kosten (begroting)
€ 50 000,00

Totalen (rapportering)

Totaal subsidieerbare 
overheadkosten

€ 4 663,11

Totaal subsidies toegekend 
aan sportclubs met 
middelen van de Vlaamse 
Overheid
€ 26 251,11

Totaal subsidies toegekend 
aan sportclubs met eigen 
inbreng

€ 7 720,90

Overige niet-subsidieerbare 
kosten

€ 0,00

Totaal subsidieerbare kosten
€ 30 914,22

Totaal niet-subsidieerbare kosten
€ 7 720,90

Totale kosten (rapportering)
€ 38 635,12

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 2021

Upload hier het analytisch grootboek 2021 van jouw federatie in 2 formaten.
Het analytisch grootboek omvat de individuele boekingen gegroepeerd per analytische code.

Analytisch grootboek 2021 in PDF
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Geüploade documenten
Analytische detail jeugdsportproject 2021.pdf

Tijdstip upload: 11/03/2022 9:19

Analytisch grootboek 2021 in Excel of CSV
Geüploade documenten
Analytische detail jeugdsportproject.xls

Tijdstip upload: 11/03/2022 9:19

Diverse documenten

Indien je dit wenst, kan je hier bijkomende (info)documenten toevoegen aan jouw rapportering 2021.

Diverse documenten
Geüploade documenten
Het jeugdsportproject overzicht 2021.pdf
Jeugdmagazine dec 2021 spread.pdf
Jeugdmagazine juni 2021.pdf

Tijdstip upload: 10/03/2022 10:34


