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1. ANALYSE VAN DE JEUGDSPORT BINNEN 
KBF 

De Klim- en Bergsportfederatie telt 33 clubs. In het voorjaar 2020 deden we een enquête 
onder alle KBF-clubs om een analyse te kunnen maken de aanwezige jeugdwerking of een 
eventueel voornemen om een jeugdwerking op te starten. 

14 clubs antwoordden. 

Volgende resultaten komen naar boven uit ons onderzoek:  

 

1. Het aantal jeugdleden van de Klim- en Bergsportfederatie stijgt jaar na jaar. Alleen in 
2020 stagneerde het aantal leden tot 18 jaar ten gevolge van corona. Er zijn minder 
meisjes dan jongens lid van de KBF, maar beide groepen stijgen in gelijke mate. De 
verhouding evolueert wel van 3 meisjes op 4 jongens bij de jeugd tot 18 jaar naar 2 
op 4 bij de volwassenen (Figuur 1).   

2. Slechts een derde van onze clubs is reeds actief bezig met jeugdwerk (Figuur 2). 
3. De grote aantallen (enkele honderden kinderen per week) worden bereikt door de 

clubs specifiek gericht op indoor klimmen, gebruik makend van hun eigen 
infrastructuur. Zij bieden meerdere keren per week en in verschillende groepen 
training aan. 

4. De overige clubs begeleiden één jeugdgroep per jaar, soms in een jaarwerking, 
soms in een specifiek project (bv. jeugdstage of kamp) (Figuur 3). 

5. De helft van de respondenten geeft aan dat de vraag groter is dan het aanbod op dit 
moment. 

6. 1/3 van de respondenten beschikt zelf niet over de juiste accommodatie (Figuur 4). 
7. 80% geeft aan over voldoende vrijwilligers te beschikken om de jeugdwerking vorm 

te geven (Figuur 5). 
8. Slechts de helft van de actieve jeugdtrainers beschikt over een relevant vrijwilligers- 

of beroepsdiploma (Figuur 6). 
9. Veel clubs investeren ook eigen middelen in hun jeugdwerking. 
10. De ambities van de clubs zijn heel uiteenlopend van het verder uitbouwen van een 

goede topsportwerking over recreatieve competities tot het laten kennis maken met 
de verschillende bergsportdisciplines. 

11. Daardoor zijn ook toekomstvisies heel anders: van internationale carrières 
uitbouwen tot het clubleven promoten, levenslang sporten en verbondenheid. 

12. Clubs vragen ondersteuning van de KBF om het financiële plaatje rond te krijgen 
(bv. onkosten vrijwilligers), financiële en andere ondersteuning bij de zoektocht en 
uitbouw van eigen infrastructuur, financiële ondersteuning van internationale 
klimmers, vorming van begeleiders waarbij de instapdrempel laag is (Figuur 7). 

13. Elke club zou willen doorgaan met zijn huidige of nieuw op te zetten jeugdwerking, 
ook indien KBF geen extra financiële ondersteuning kan bieden. 
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Figuur 1 Evolutie van het aantal jongeren lid van KBF 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

M V M V M V M V

2020 2019 2018 2017

Jongeren lid van KBF

< 7 jaar 7 - 18 jaar 19 - 27 jaar

Figuur 2 Clubs met een jeugdwerking Figuur 3 Eén of meer jeugdgroepen 

 



 
 Jeugd in touw 
“Altijd druk in de weer” 

 

5 

 

Figuur 4 Geschikte accomodatie Figuur 5 Voldoende lesgevers en begeleiders 

 

Figuur 6 Gediplomeerde lesgevers/begeleiders 

 

Figuur 7 Financiering 
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2. PROJECTVISIE 

Jongeren zijn onze toekomst. Hen willen we opleiden met de normen, waarden en het 
waardevolle van onze sport zodat zij ook op hun beurt deze uitdragen naar volgende 
generaties. Het is van cruciaal belang jongeren te laten kennis maken met de klim- en 
bergsport om onze sport een toekomstperspectief te geven. 

Jeugdsport moet zeer toegankelijk zijn. Dit brengt voor onze specifieke disciplines zeer veel 
en zeer verschillende uitdagingen met zich mee. Deze kunnen variëren van een 
noodzakelijke (verre) verplaatsing, over grote financiële kostprijs tot het moeten rekenen op 
een grote verantwoordelijkheidszin bij de kinderen en jongeren. 

Vermits elke discipline zijn specifieke uitdagingen zal hebben, willen wij als federatie via dit 
project zo goed mogelijk elk van hen ondersteunen om kinderen en jongeren te bereiken en 
op te leiden. Een veelzijdig project, waar elke club zich in kan vinden, is noodzakelijk. 

 

Met Jeugd In Touw  wil KBF haar clubs aanmoedigen om op kwalitatieve wijze “druk bezig 
te zijn” met jeugd en jongeren te bereiken die “altijd in de weer” zullen zijn om hun passie 
uit de dragen. Alleen de naam van dit project zegt al genoeg. We willen een grote motivatie 
en bedrijvigheid creëren zowel bij onze clubs, jeugdbegeleiders als jeugdleden.  

Als federatie is het belangrijk met professionele kennis de vrijwilligers inzicht te geven in 
wat een goede en doordachte jeugdwerking is en de start daarvan ligt altijd bij de 
volwassenen die de mogelijkheid bieden aan jongeren om actief te zijn. Hierin is iedereen 
belangrijk: trainers die een opleiding genoten, administratieve ondersteuning, bestuur, 
professionele ondersteuning vanuit de federatie.   

De leeftijdscategorie waarbinnen gewerkt kan worden voor dit project is van 5 tot en met 18 
jaar. 
 
Binnen KBF beschikken we over een uitgebreide interclubwerking. Er is per discipline een 
cel opgericht bestaande uit vrijwilligers uit alle clubs. Op dit niveau kunnen zeker ideeën 
binnengebracht maar ook uitgewerkt worden om de clubs te ondersteunen zowel op 
sporttechnisch als administratief vlak. 
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3. DOELSTELLINGEN 

Jeugd In Touw is een project om de kwaliteit van de jeugdwerking, het aanbod aan 
jeugdactiviteiten en de participatie van jeugdleden bij de klim- en bergsportclubs 
aangesloten bij KBF te verhogen.  

Het project zet in op twee concrete doelstellingen: 

 

1. De kwaliteit van de jeugdwerking verbeteren 

Door de toekenning van een kwaliteitslabel in drie niveaus willen we de clubs stimuleren 
om hun jeugdwerking op een structurele manier kwalitatief uit te bouwen. Een doordacht 
jeugdbeleid, ondersteund door voldoende kwalitatief opgeleide trainers, met een gerichte 
communicatie en met oog voor gezond en ethisch sporten, dat zijn de aspecten die zullen 
bepalen of een club een bronzen, zilveren of gouden label kan behalen. 

Dit label wordt op de Algemene Vergadering persoonlijk aan de clubs overhandigd. Zij 
verkrijgen dit ook digitaal zodat ze dit op hun website kunnen plaatsen of gebruiken via de 
kanalen van de sociale media. Clubs kunnen, eens ze een label hebben ontvangen, nog 
steeds gemotiveerd verder blijven werken om het volgende jaar een nog straffer label te 
verdienen.  

Gesteund door Sport Vlaanderen kunnen wij de clubs niet alleen financieel een hart onder 
de riem steken maar hen ook ondersteunen in de organisatie van hun jeugdwerking. Met dit 
project willen we zeker onze aandacht vestigen op de clubs en disciplines die het meeste 
ondersteuning nodig hebben. De labels zijn dan ook zo opgesteld dat elk initiatief naar 
waarde wordt geschat.   

 
 

2. Een rijk en divers aanbod voor jongeren stimuleren 

Een mooi uitgeschreven jeugdbeleid en een goed opgeleide groep trainers hebben weinig 
zin als er niet ook een goed aanbod is aan jeugdactiviteiten. Clubs die een label behaalden, 
kunnen een beroep doen op bijkomende middelen in functie van het aanbod dat zij 
ontwikkelen. Het is immers vooral de organisatie van activiteiten die geld kost. Door te 
voorzien in een voldoende ruim en divers aanbod, kunnen meer jongeren kennis maken 
met onze sport. Als het hen bevalt, blijven ze lid van een club en wie weet nemen zij daar 
op termijn een actieve rol op.  
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4. BEOOGDE RESULTATEN  

 

We zouden graag bij drie categorieën van clubs 
iets bereiken: zowel bij de reeds actieve clubs, bij 
de clubs die aangeven met jeugdwerking te willen 
starten als bij clubs die aangeven geen plannen in 
die richting te hebben. 

In het eerste jaar van dit project hopen we om de 
clubs die aangeven met een jeugdwerking te willen 
starten ook effectief over de drempel te trekken 
door de ondersteuning die we bieden.  

We willen dat de clubs die reeds een uitgebreide 
jeugdwerking hebben ook een aantal nieuwe 
initiatieven nemen om aan een label te voldoen. Dit 
bevragen we in een enquête aan het begin van het 
werkingsjaar. 

Door op verschillende momenten aandacht te 
hebben voor het nieuwe project: voorstelling, 
uitreiking labels,…  willen we ook de andere clubs 
laten nadenken over wat zij zouden kunnen doen. 

We streven er naar dat binnen enkele jaren  
jeugdwerking een standaard is bij 2/3 van onze 
clubs. Dat zij mee op de kar durven en willen 
springen en activiteiten aanbieden voor jeugd. We streven er naar dat elke discipline een 
aanbod heeft voor de geïnteresseerde jongeren.  

Ook vinden we het belangrijk dat dit extra initiatief noch op organisatorisch, noch op 
administratief vlak een grote extra inpact heeft op de huidige administratie binnen de club. 
We streven er naar dat in elke club extra mensen aan de slag gaan, specifiek voor de 
jeugdwerking, en de opvolging en uitvoering van hun project. Uiteraard telkens in overleg 
en kaderend in de brede werking van de gehele club zodat jeugdleden doorgroeien naar de 
algemene werking van de club. 
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5. REGLEMENT 

Voorstelling van het project 
We willen clubs motiveren en richtlijnen aanbieden om hun jeugdwerking steeds te 
verbeteren. Steeds verder vorderend in het optimaliseren van een jeugdwerking door stap 
voor stap 3 cols in totaal te nemen. Daarom werden 3 labels gecreëerd: brons, zilver en 
goud. Elk label staat voor een niveau van jeugdwerking. Naarmate men hoger scoort is die 
meer en meer uitgebouwd. Elk label is opgebouwd rond 4 thema’s:   

Gezond & ethisch sporten: panathlonverklaring, 
veiligheid, integriteit, betrekken en informeren van de 
ouders 

Jeugdbeleid: jeugdbeleidsplan, jeugdcharter, 
volgen van leerlijnen, jeugdcoördinator 

Trainers en opleiding: trainers en begeleiders 
aantal + soort diploma, trainersvergaderingen, 
bijscholingen, opleidingen, kaderdag/ dag van de 
trainer 

Communicatie: website, sociale media, 
promotieflyer, affiche, advertenties 

Een label kan pas behaald worden wanneer aan alle 
verplichte onderwerpen tot en met dit specifieke 
label voldaan zijn. Dit wil dus zeggen dat iemand die 
een gouden label wil behalen, ook moet voldoen aan 
verplichte voorwaarden van het bronzen en zilveren 
label.  

Clubs krijgen het bronzen, zilveren of gouden 
Jeugd In Touw-label van het desbetreffende jaar 
digitaal ter beschikking 

Tijdens de AV wordt het bronzen, zilveren of gouden Jeugd In Touw-label effectief 
uitgereikt aan de desbetreffende club zodat dit kan opgehangen worden in hun clublokaal. 

 

Elke club die een label behaald, kan ondersteuning ontvangen voor haar jeugdwerking op 
basis van een puntensysteem. 
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Voorwaarden voor deelname 
 Elke KBF-club kan een aanvraag en een dossier indienen. De KBF stelt hiervoor de 

nodige documenten ter beschikking. 
 Enkel volledige dossiers worden weerhouden. 
 Elke club duidt een contactpersoon binnen de club aan voor het Jeugd In Touw-

project. Deze staat in voor het opstellen, indienen en het opvolgen van het JIT-dossier 
van de club. 

 Een jeugdlid in het kader van het JIT-dossier is aangesloten bij KBF via de 
organiserende of een andere club. 

 De club gaat er mee akkoord dat er steekproeven gehouden worden ter controle van de 
doorgegeven informatie m.b.t. het JIT-dossier. Dit zowel op vlak van de activiteiten als 
financiën. Verantwoordingsstukken dienen beschikbaar te worden gehouden door de 
clubs. 

 Per geldende activiteit kunnen er gegevens opgevraagd worden zoals 
deelnemersaantallen. 

 Een club is verplicht bij het behalen van het Jeugd In Touw-logo dit te publiceren en 
indien online de nodige links te leggen naar de federatie. 

 Clubs worden gevraagd bij de activiteiten ondersteund door dit jeugdsportproject het 
label te publiceren. 

 Timing dient ten allen tijde gerespecteerd te worden. 

 

Toelagen 
Na analyse van alle dossiers kent KBF elke club een werkingslabel toe voor dat jaar.  
Aan ieder label is een forfaitair bedrag gebonden. Deze bedragen voor het gouden, zilveren 
en bronzen label zullen jaarlijks herzien worden naargelang de beschikbare budgetten. Het 
overige budget wordt verdeeld onder de clubs aan de hand van de verdiende punten.  
Dit laatste bedrag zal dus variabel zijn en afhangen van het aantal clubs dat een label 
behaalt en de activiteiten die zij organiseren.   
 
Voor het eerste projectjaar voorzien we volgende forfaitaire bedragen: 

 Bronzen label: € 250,- 
 Zilveren label: € 500,- 
 Gouden label: € 750,- 

Het resterende budget wordt verdeeld volgens deze formule: 

(Punten club) X (projectbudget – budget toegekende labels – overhead KBF)  
totaal aantal punten 

Bij wijze van voorbeeld:  

Stel dat Sport Vlaanderen en de KBF samen 62 500 euro ter beschikking stellen van het 
project. 7500 euro kan gebruikt worden voor overheadkosten van de KBF De resterende  
55 000 euro staat ter beschikking van de clubs. Als 16 clubs een label behalen: 10 bronzen, 
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4 zilveren en 2 gouden. Dan wordt er op basis van de labels 6000 euro uitgekeerd en blijft 
er 49 000 euro beschikbaar voor de ondersteuning van de werking. Stel dat de 16 clubs 
samen 1000 punten verzamelen, dan is 1 punt 49 euro waard. Een club die 60u klimschool 
organiseert, ontvangt hiervoor dan 490 euro. 

 
 

Tijdsverloop 
Clubs kunnen jaarlijks een dossier indienen voor het jeugdsportproject Jeugd In Touw. 
Alle gevraagde gegevens dienen tijdig aan de KBF te worden overgemaakt om het dossier 
ontvankelijk te verklaren en mogelijkheid op goedkeuring te ontvangen. De gegevens 
worden aangeleverd via de bevraging voor de clubstimuli en/of via het nieuwe 
ledenbestand. 

Data 

Kennisgeving deelname en aanleveren 
basisinformatie voor toekenning label via 
bevraging clubstimuli en/of ledenbestand 

1/12/x-1 

Toekenning label 31/1/x 

Aanleveren informatie voor ondersteuning 
werking via bevraging clubstimuli en/of 
ledenbestand Geen facturen, deze enkel 
ter beschikking houden voor eventuele 
controle. 

1/12/x 

Definitieve toewijzing variabel budget en 
uitbetaling 

31/12/x 
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Criteria voor de verdeling van de middelen 

Luik I  

Basisvereisten voor een goede jeugdwerking 
Een club ontvangt een vast bedrag afhankelijk van het behaalde label 

   

Aantal actieve jeugdleden 

De club geeft jaarlijks door 
hoeveel unieke jeugdleden 
hebben deelgenomen aan de 
activiteiten én hoeveel 
trainers/begeleiders actief 
zijn in de jeugdwerking.  

Het aantal jeugdleden en 
trainers/ begeleiders moet 
groter zijn dan 0.  

Aantal actieve jeugdleden 

De club geeft jaarlijks door 
hoeveel unieke jeugdleden 
hebben deelgenomen aan de 
activiteiten én hoeveel 
trainers/begeleiders actief 
zijn in de jeugdwerking.  

Het aantal jeugdleden en 
trainers/ begeleiders moet 
groter zijn dan 0. 

Aantal actieve jeugdleden 

De club geeft jaarlijks door 
hoeveel unieke jeugdleden 
hebben deelgenomen aan de 
activiteiten én hoeveel 
trainers/begeleiders actief 
zijn in de jeugdwerking.  

Het aantal jeugdleden en 
trainers/ begeleiders moet 
groter zijn dan 0. 

TRAINERS & OPLEIDING TRAINERS & OPLEIDING TRAINERS & OPLEIDING 

Gediplomeerde Trainers 

Minstens 25% van de 
activiteiten in de 
jeugdwerking gebeuren 
onder leiding van een 
gediplomeerd trainer of 
begeleider binnen de 
betreffende discipline.  

Procentueel berekenen tov 
aantal begeleide activiteiten. 

Gediplomeerde Trainers 

Minstens 50% van de 
activiteiten in de 
jeugdwerking gebeuren 
onder leiding van een 
gediplomeerd trainer of 
begeleider binnen de 
betreffende discipline.  

Procentueel berekenen tov 
aantal begeleide activiteiten. 

Gediplomeerde Trainers 

Minstens 75% van de 
activiteiten in de 
jeugdwerking gebeuren 
onder leiding van een 
gediplomeerd trainer of 
begeleider binnen de 
betreffende discipline.  

Procentueel berekenen tov 
aantal begeleide activiteiten. 

Bijscholingen  

1 trainer/ begeleider neemt 
deel aan de KBF-kaderdag of 
de Dag van de Trainer indien 

Bijscholingen 

1 trainer/ begeleider neemt 
deel aan de KBF-kaderdag of 
de Dag van de Trainer indien 

Bijscholingen 

50% van de trainers/ 
begeleiders heeft dit jaar 
een sportkaderbijscholing 
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de beoefende discipline(s) 
aan bod komen.  

de beoefende discipline(s) 
aan bod komen. 

1 trainer/ begeleider heeft 
dit jaar een 
sportkaderbijscholing 
gevolgd. Dit is exclusief de 
KBF-kaderdag en Dag van de 
Trainer.  

gevolgd, incl. KBF-kaderdag 
of Dag van de Trainer.  

  Trainersvergaderingen 

Per jaar vinden er minstens 2 
trainersvergaderingen plaats 
waarop de jeugdcoördinator 
aanwezig is. Tijdens deze 
vergaderingen wordt een 
evaluatie gemaakt van de 
afgelopen activiteiten en de 
planning van de toekomstige 
activiteiten. 

Trainersvergaderingen 

Per jaar vinden er minstens 2 
trainersvergaderingen plaats 
waarop de jeugdcoördinator 
aanwezig is. Tijdens deze 
vergaderingen wordt een 
evaluatie gemaakt van de 
afgelopen activiteiten en de 
planning van de toekomstige 
activiteiten. 
 
De club evalueert jaarlijks de 
jeugdwerking via een 
bevraging bij de jeugdleden, 
hun ouders, de trainers en 
andere betrokkenen bij de 
jeugdwerking. 

KBF-leerlijn 

De discipline-specifieke 
leerlijnen en 
opleidingsstramienen 
worden gevolgd, uitgevoerd 
en geëvalueerd zoals 
beschreven door KBF.  

KBF-leerlijn 

De discipline-specifieke 
leerlijnen en 
opleidingsstramienen 
worden gevolgd, uitgevoerd 
en geëvalueerd zoals 
beschreven door KBF. 

KBF-leerlijn 

De discipline-specifieke 
leerlijnen en 
opleidingsstramienen 
worden gevolgd, uitgevoerd 
en geëvalueerd zoals 
beschreven door KBF 

Activiteiten 

De club organiseert jaarlijks 
minstens 1 meerdaags 
opleidingstraject op maat 
van de jeugd binnen de 
betreffende KBF-discipline. 
Dit kan een wekelijkse 
training zijn maar ook een 

Activiteiten 

De club organiseert jaarlijks 
minstens 2 meerdaagse 
opleidingstrajecten op maat 
van de jeugd binnen de 
betreffende KBF-discipline. 
Dit kan een wekelijkse 
training zijn maar ook een 

Activiteiten 

De club organiseert jaarlijks 
minstens 3 meerdaagse 
opleidingstrajecten op maat 
van de jeugd binnen de 
betreffende KBF-discipline. 
Dit kan een wekelijkse 
training zijn maar ook een 
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meerdaagse stage voor 
jongeren. 

meerdaagse stage voor 
jongeren. 

meerdaagse stage voor 
jongeren. 

GEZOND & ETHISCH 
SPORTEN 

GEZOND & ETHISCH 
SPORTEN 

GEZOND & ETHISCH 
SPORTEN 

Preventie 
Grensoverschrijdend Gedrag 

De club beschikt over een 
aanspreek persoon 
integriteit (API) bij wie 
sporters, ouders, begeleiders 
of andere betrokkenen 
terecht kunnen met een 
vraag, een vermoeden of 
een klacht over (seksueel) 
grensoverschrijdend gedrag 
of lichamelijke en seksuele 
integriteit.  

Preventie 
Grensoverschrijdend Gedrag 

De club beschikt over een 
aanspreek persoon 
integriteit (API) bij wie 
sporters, ouders, begeleiders 
of andere betrokkenen 
terecht kunnen met een 
vraag, een vermoeden of 
een klacht over (seksueel) 
grensoverschrijdend gedrag 
of lichamelijke en seksuele 
integriteit. 

Preventie 
Grensoverschrijdend Gedrag 

De club beschikt over een 
aanspreek persoon 
integriteit (API) bij wie 
sporters, ouders, begeleiders 
of andere betrokkenen 
terecht kunnen met een 
vraag, een vermoeden of 
een klacht over (seksueel) 
grensoverschrijdend gedrag 
of lichamelijke en seksuele 
integriteit. 

Panathlon-verklaring 

De club ondertekent de 
Panathlon-verklaring.  

Panathlon-verklaring 

De club ondertekent de 
Panathlon-verklaring.  

Panathlon-verklaring 

De club ondertekent de 
Panathlon-verklaring.  

  Ouders  

Ouders van de jeugdleden 
die deelnemen aan 
competities worden 
minstens 1 keer per jaar 
uitgenodigd op de club om 
de jeugdwerking omtrent 
competitie te bespreken.  

Dit onderdeel is enkel van 
toepassing op clubs die 
actief deelnemen aan 
competities van nationaal 
niveau. 

Ouders  

Ouders van de jeugdleden 
die deelnemen aan 
competities worden meer 
dan 1 keer per jaar 
uitgenodigd op de club om 
de jeugdwerking omtrent 
competitie te bespreken.  

Dit onderdeel is enkel van 
toepassing op clubs die 
actief deelnemen aan 
competities van nationaal 
niveau. 

JEUGDBELEID JEUGDBELEID JEUGDBELEID 

Jeugdcharter 

De club stelt een 
jeugdcharter op. Dit bestaat 

Jeugdcharter 

De club stelt een 
jeugdcharter op. Dit bestaat 

Jeugdcharter 

De club stelt een 
jeugdcharter op. Dit bestaat 
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uit gedragscodes voor 
trainers, sporters, ouders en 
bestuurders. Dit 
jeugdcharter wordt ter 
beschikking gesteld via de 
eigen kanalen of via de 
infrastructuur waarin de club 
actief is.  

Een blauwdruk van deze 
gedragscodes staat ter 
beschikking op de KBF-
website.  

uit gedragscodes voor 
trainers, sporters, ouders en 
bestuurders. Dit 
jeugdcharter wordt ter 
beschikking gesteld via de 
eigen kanalen of via de 
infrastructuur waarin de club 
actief is.  

Een blauwdruk van deze 
gedragscodes staat ter 
beschikking op de KBF-
website.  

uit gedragscodes voor 
trainers, sporters, ouders en 
bestuurders. Dit 
jeugdcharter wordt ter 
beschikking gesteld via de 
eigen kanalen of via de 
infrastructuur waarin de club 
actief is.  

Een blauwdruk van deze 
gedragscodes staat ter 
beschikking op de KBF-
website.  

 Jeugdcoördinator 

Een jeugdcoördinator wordt 
aangesteld met een 
duidelijke taakomschrijving. 

Één van de taken van de 
jeugdcoördinator is actief 
deelnemen aan de 
bestuursvergaderingen zodat 
er aandacht blijft voor de 
opvolging van de jeugd en 
haar activiteiten.   

De taakbeschrijving wordt 
samen met de naam en 
contactgegevens van de 
jeugdcoördinator aan KBF 
bezorgd.  

Jeugdcoördinator 

Een jeugdcoördinator wordt 
aangesteld met een 
duidelijke taakomschrijving. 

Één van de taken van de 
jeugdcoördinator is actief 
deelnemen aan de 
bestuursvergaderingen zodat 
er aandacht blijft voor de 
opvolging van de jeugd en 
haar activiteiten.   

De taakbeschrijving wordt 
samen met de naam en 
contactgegevens van de 
jeugdcoördinator aan KBF 
bezorgd. 

  Missie en visie voor de 
jeugd 

De club schrijft een missie en 
visie uit omtrent haar 
jeugdwerking en -beleid en 
stelt deze, samen met de 
noodzakelijke documenten 
voor ouders en nieuwe 
leden, ter beschikking via de 
eigen kanalen.  

Jeugdbeleid 

De club werkt een beleid uit 
omtrent jeugd. De 
strategische en operationele 
doelstellingen en 
actiepunten worden hierin 
neergeschreven en 
onderbouwd. Er is hierbij 
aandacht voor de indeling 
van de jeugdleden in niveau- 
en/of  leeftijdsgroepen.  

Het jeugdbeleid wordt 
jaarlijks geëvalueerd.  
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COMMUNICATIE COMMUNICATIE COMMUNICATIE 

Communicatie omtrent 
jeugdaanbod 
De club maakt het aanbod 
voor de jeugd bekend via de 
eigen kanalen of via de 
infrastructuur waarin de club 
actief is.  

Ze besteedt daarbij aandacht 
aan de info voor de ouders 
van potentiële jeugdleden en 
communiceert duidelijk over 
de indeling in niveau- en/of 
leeftijdsgroepen. 

De club communiceert actief 
over de jeugdactiviteiten op 
sociale media 

Communicatie omtrent 
jeugdaanbod 
De club maakt het aanbod 
voor de jeugd bekend via de 
eigen kanalen of via de 
infrastructuur waarin de club 
actief is.  

Ze besteedt daarbij aandacht 
aan de info voor de ouders 
van potentiële jeugdleden en 
communiceert duidelijk over 
de indeling in niveau- en/of 
leeftijdsgroepen. 

De club communiceert actief 
over de jeugdactiviteiten op 
sociale media 

Communicatie omtrent 
jeugdaanbod 
De club maakt het aanbod 
voor de jeugd bekend via de 
eigen kanalen of via de 
infrastructuur waarin de club 
actief is.  

Ze besteedt daarbij aandacht 
aan de info voor de ouders 
van potentiële jeugdleden en 
communiceert duidelijk over 
de indeling in niveau- en/of 
leeftijdsgroepen. 

De club communiceert actief 
over de jeugdactiviteiten op 
sociale media 

    Website 

Op de clubwebsite is er een 
aparte pagina gewijd aan de 
jeugdwerking. Hier kunnen 
de activiteiten, 
beleidsdocumenten als ook 
de missie en visie van de 
club omtrent jeugd 
teruggevonden worden.  

  Sportpromotie bij jeugd 

De club voorziet jaarlijks een 
dag waarop niet-leden in 
aanraking komen met één 
van de binnen de club 
georganiseerde KBF-
disciplines. Deze activiteit is 
specifiek gericht op de jeugd.  

Sportpromotie bij jeugd 

De club voorziet jaarlijks een 
dag waarop niet-leden in 
aanraking komen met één 
van de binnen de club 
georganiseerde KBF-
disciplines. Deze activiteit is 
specifiek gericht op de jeugd. 
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Luik 2 

Ondersteuning van jeugdactiviteiten. 

Een club ontvangt punten op basis van de georganiseerde activiteiten. Het beschikbare 
budget wordt verdeeld à rato van de behaalde punten 

Klimtraining/ klimschool in het binnenland 

Deze activiteit bestaat op jaarbasis uit minstens 60 uur. 
Dit kan maximaal drie keer ingebracht worden. 

10 punten per 60 uur 

Tocht of stage 

Deze activiteit bestaat uit minstens 40 uur , waarbij per dag max. 8 uur in rekening kan 
worden gebracht. Deze omvat minstens 1 KBF-discipline.  
Dit kan maximaal drie keer ingebracht worden. 

10 punten per 40 uur 

Bergsportactiviteiten 

Een activiteit kan bestaan uit een bivakweekend, een avonturentocht in de natuur, lessen 
uit de opleidingen zelfstandig sporter (gericht op jeugd), rotskuisdag, … Deze lijst is niet 
exhaustief!  
Er kan per dag slechts maximaal 8 uur in rekening gebracht worden. Dit kan ingebracht 
worden per schijf van 8 uur. 

2 punten per 8 uur 

Conditietrainingen 

Van toepassing op conditietrainingen die plaatsvinden in clubverband en specifiek gericht 
zijn op de jeugdgroepen.  
Dit kan ingebracht worden per schijf van 8 uur. 

2 punten per 8 uur 

Multisport 

De club ondersteunt de ruime fysieke ontwikkeling van de jonge sporters door de 
organisatie van een multisport-moment.  
Dit kan ingebracht worden per schijf van 8 uur. 

2 punten per 8 uur 
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Talentontwikkeling 

Met jeugdleden wordt deelgenomen aan wedstrijden gelinkt aan één van de KBF-
disciplines. Het kan hier gaan om regionale of nationale wedstrijden sportklimmen, ski-
mountaineering, … Deze lijst is niet exhaustief! 
Een deelnemer komt maar een keer per jaar in aanmerking. 

1 punt per unieke deelnemer per jaar 

Wedstrijdorganisatie 

De club organiseert een recreatieve, regionale of nationale wedstrijd binnen één van de 
KBF-disciplines.  
Dit kan maximaal drie keer ingebracht worden. 

10 punten per wedstrijd 

Nevenactiviteiten 

De club organiseert nevenactiviteiten buiten de sport-specifieke trainingen ter bevordering 
van het sociaal contact onder de jeugdleden. Dit kan gaan over een bowling, reünie, 
daguitstap naar het pretpark, … . Deze lijst is niet exhaustief!  

1 punt per 4 uur 

Hoger gediplomeerde trainers 

De club heeft actieve trainers in de jeugdwerking met een diploma hoger dan het 
basisniveau. Bij sportklimmen is dit bijvoorbeeld minimum instructeur B sportklimmen.  

2 punten per trainer 

Kansarme sporters 

De club voorziet voordeeltarieven voor jongeren met beperkte middelen. 

5 punten 

Inclusie  

Jeugdsporters uit bijzondere doelgroepen zijn welkom. Projecten om deze doelgroep(en) 
te bereiken en te ondersteunen, kunnen ingediend worden bij de KBF 

te bepalen op basis project (max. 10 ptn) 

Innovatie 

De club zet in op een uniek project ter bevordering van het sportlandschap voor de jeugd 
en/of haar jeugdleden. Innovatieve projecten kunnen ingediend worden bij de KBF.  

te bepalen op basis project (max. 10 ptn) 
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Besteding 
De club is verplicht de toelage te besteden volgens de bestedingsverplichting. Dit geldt 
zowel voor het bedrag toegekend op basis van het behaalde label, als voor het bedrag 
bestemd voor de ondersteuning van de werking. Clubs mogen de subsidies enkel en alleen 
gebruiken om zaken te financieren die op de vooropgestelde lijst staan. De uitgaven van de 
club moeten minimaal gelijk zijn aan de toegekende subsidies. Het gaat telkens om 
uitgaven specifiek voor de jeugdwerking. De club kan voor het volledige bedrag facturen 
voorleggen. De club dient de bewijsstukken hiervoor bij te houden. De KBF doet jaarlijks 
steekproeven ter controle. Indien de club niet voor het volledige bedrag uitgaven heeft 
gedaan dient dit gemeld te worden en wordt enkel voor het uitgegeven bedrag subsidies 
verstrekt. 

 
Materiaal: 

 Huur en aankoop sportmateriaal in functie van jeugdwerking (algemeen en specifiek) 
 Huur en aankoop didactisch en scholingsmateriaal 
 Huur accommodatie voor jeugdlessen, vormingen en nevenactiviteiten voor de 

jeugdleden. 

Opleidingen en bijscholingen van de jeugdsportbegeleiders 

 Inschrijvingen voor kaderopleiding bij VTS, Bergsportschool of een erkende 
opleiding bij een andere bergsportorganisatie 

 Bijscholingen in het kader van jeugdwerking 
 Organisatie jeugdstage: verplaatsing, overnachtingen, vergoedingen 

Promotie 

 Aanmaak en aankoop promotiemateriaal 
 Drukkosten flyers, infobrochures, affiches 
 Promotiecampagnes via sociale media 
 Organisatie gratis open-dag 

Verplaatsingen 

 Verplaatsingen in functie van het jeugdsportproject (geen trainingen of klim- en 
bergsportgerelateerde activiteiten): infovergaderingen, specifieke workshops, 
bijscholingen, jeugdevenementen, niet aan klim- en bergsportgerelateerde 
activiteiten (bv. uitstap naar schaatsbaan, pretpark,…) 

Inschrijvingsgelden activiteiten 

 Inschrijvingsgelden nationale wedstrijden in de door KBF aangeboden sporttakken:  
klimcompetities, trailruns, wedstrijden skimountaineering, oriëntatielopen. 

 Toegangstickets voor nevenactiviteiten.  
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Organisatie activiteiten 

 Organisatie van jeugdwedstrijden, binnen de door KBF aangeboden disciplines, op 
verschillende niveaus  

 Organisatie van  nevenactiviteiten voor de jeugdleden. 

 

Controle
 Bewijsstukken en facturen 

o Gelden worden overgemaakt aan de club 
o Club houdt alle nodige bewijsstukken en facturen gedurende minstens 1 jaar 

bij zodat KBF via steekproeven controle kan doen of de verkregen middelen 
correct ingezet werden. Controle op deze verantwoordingsstukken gebeurt 
door KBF bij minstens 10% van de ingediende dossiers. 
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Verklarende woordenlijst: 
Jeugdcharter: alle grote en kleine afspraken die binnen een club gemaakt worden omtrent 
de jeugdwerking, dit zowel met jeugdleden, trainers, coaches, ouders, bestuur. Het welzijn 
van alle jeugdleden staat centraal. In dit document kunnen dus zowel afspraken genoteerd 
worden (op tijd op training/wedstrijd), als gedrag van zowel jeugdleden, ouders als trainers 
dat wel of niet geduld wordt (heel uiteenlopend bv. pesten of ik toon belangstelling voor de 
activiteiten van mijn kind, taalgebruik), ethiek in de sport,… 

Jeugdcoördinator: persoon waarbij heel de jeugdwerking gecentraliseerd wordt. 
Verantwoordelijk voor het sportieve beleid. Op de hoogte van alle activiteiten. Organiseert, 
motiveert, budgetteert. Wordt best ook opgenomen in het bestuursorgaan om een op elkaar 
afgestemde werking in de hele club te hebben. 

Panathlonverklaring: Document omtrent ethiek in de jeugdsport dat sportclubs en 
sportfederaties kunnen ondertekenen. Met deze verklaring ga je de verbintenis aan, over 
de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve 
waarden van jeugdsport. Alle kinderen hebben het recht sport te beoefenen, zich te 
vermaken en te spelen in een gezonde omgeving waar ze waardig behandelt worden, 
getraind en begeleid door competente mensen. http://panathlonvlaanderen.be/verklaring/  

API: Aanspreekpersoon Integriteit. Elke club dient een API aan te duiden. De Vlaamse 
overheid vraagt immers aan alle organisaties die met kinderen en jongeren werken zo’n 
aanspreekpunt aan te duiden naar aanleiding van het Vlaams actieplan integriteit. Een 
Aanspreekpersoon Integriteit (API) kan er in een jeugdorganisatie mee zorg voor dragen 
dat jongeren, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen iemand hebben bij wie ze 
terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag of 
lichamelijke en integriteit. 

KBF-leerlijn: Kennis en kunde die een zelfstandig sporter in een bepaalde discipline dient 
te kennen en kunnen of volgens welke weg men deze dient op te bouwen. Informeer je bij 
de sporttechnisch medewerker KBF verantwoordelijk voor de desbetreffende discipline. 

Missie: Het bestaansrecht van de organisatie, waar staan we voor, welke waarden en 
normen hebben we. Is niet tijdsgebonden en focust op kerntaken. 

Visie: Toekomstdroom van de organisatie, hoe gaan we onze missie in de praktijk brengen. 
Een visie kan ook een verandering in de maatschappij bevatten die de organisatie wil 
bewerkstelligen. Geeft een doel aan, maar niet de weg er naar toe, spreekt ambitieus. 

Jeugdbeleidsplan: De missie wordt vertaald in algemene en concrete doelstellingen. De 
organisatie omschrijft in het beleidsplan hoe de beschikbare mensen en middelen zullen 
worden ingezet om deze doelstellingen te realiseren. 
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6. BEGROTING 

Budget: €12 500 inbreng KBF + € 50 000 subsidie Sport Vlaanderen  
o Max 15% van de toelage afkomstig van Sport Vlaanderen (€ 7500) kan 

ingezet worden voor de federatiewerking omtrent het jeugdproject. Een 
overzicht van de begroting kan teruggevonden worden in de tabel hieronder. 

o De overige 85% + de eigen inbreng van KBF zal via het jeugdproject 
doorstromen naar de clubs. Dit wil zeggen dat er minstens  55 000 euro 
overblijft om te verdelen onder de clubs (afhankelijk van het behaalde label en 
aantal punten).  

 

Uitgaven federatie (max.) Kostprijs Totaal 

Aankoop jeugd in touw 
label (voor elke club in zijn 
clublokaal) 

100 euro 100x10= 1000 euro 

Verplaatsingsonkosten in 
functie van begeleiding en 
controle en uitwerking 
jeugdbeleid per 
sportdiscipline 

Ong. 20 euro per 
verplaatsing 

20 euro x 50= 1000 euro 

Huur van lokalen en 
sportaccommodaties 

250 euro 250 euro 

Informatie en 
promomateriaal (bv. filmpje 
1 minuut per discipline) 

4000 euro per discipline 
max. 2 disciplines per jaar 

4250 euro 

Extra specifieke sessies op 
kaderdag 

1000 euro 1000 euro 

Totaal (maximaal)  7500 euro 
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7. EVALUATIE 

 

Evaluatie gebeurt jaarlijks door KBF en door de clubs.  

Federatie: 

- Aantal clubs dat deelnam 
- Aantal clubs met nieuw opgestarte werking 
- Aantal clubs met  nieuw opgestarte initiatieven 
- Extra werkingsmiddelen hebben een effect op de clubwerking: zijn er te veel of te 

weinig? 
- Jeugdsportfonds voldoende gekend onder de clubs 
- Wordt Jeugd In Touw-label gebruikt door de clubs bij publicatie activiteiten 

ondersteund door dit project? 
- Kan er vanuit de cellen per discipline voldoende bijgestaan worden op vlak van 

jeugdwerking (bv. specifieke leerlijnen)? 
- Kunnen er voldoende clubs bezocht worden tijdens het jaar? 

 

Navraag bij de clubs: 

- Is deze financiële ondersteuning van waarde voor jullie jeugdwerking? 
- Kunnen activiteiten goedkoper aangeboden worden?  
- Meer deelnemers daardoor? 
- Kon KBF jullie voldoende begeleiden en adviseren bij het realiseren van de 

doelstellingen? 
- Indien er iemand van KBF langskwam op jullie activiteit(en), hoe heb je dit ervaren? 
- Welke documenten zou u nog ter beschikking willen als ondersteuning voor het 

uitbouwen van een goede jeugdwerking? 

  

Welke weg slaan we in met onze organisatie? 
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8. MOTIVATIE ALS DRIJFVEER 

Met dit project willen we in veel clubs een nieuwe wind laten waaien. Nieuwe mensen die 
naar voor treden, nieuwe mensen die een club levend houden, die in hun hobby een 
nieuwe uitdaging zien. Vermits de doelgroep jeugd heel specifieke noden heeft, trainers en 
begeleiders op een andere manier acteren dan met volwassenen, lijkt het ons dat er 
nieuwe mensen zullen opstaan. Die stap voor stap een jeugdwerking kunnen opbouwen, 
die verantwoordelijkheid kunnen opnemen binnen de clubwerking. Doordat elke club die 
een dossier indient een jeugdverantwoordelijke aanstelt, die de administratie omtrent dit 
jeugdproject kan doen, worden de huidige bestuursleden van de clubs die nu al veel 
administratieve opvolging moeten doen, niet zwaarder belast. Eerst dus extra mensen 
proberen te trekken via een nieuwe project binnen de club, waarna we uiteraard op termijn 
streven naar een jeugdbeleid helemaal gebeiteld in het DNA van de club. 

We willen clubs ook motiveren door het controlegedeelte toch als heel positief weer te 
geven. Niet enkel is er een feedbackgesprek of een controle van de uitgaven, maar willen 
we via de communicatiekanalen van de federatie de bezochte club in de picture zetten. 
Welke activiteit hebben ze gedaan, een kort verslagje, wat foto’s, wat maakt dat ze het 
goed doen… 


