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Wat is het jeugdsportproject? 
 
Het jeugdsportproject van Paardensport Vlaanderen is een project in samenwerking met de 
Vlaamse overheid en wil de kwaliteit van de jeugdwerking binnen haar clubs verhogen en blijvend 
verbeteren. Hiernaast willen we de paardensport nog toegankelijker maken voor kinderen en 
jongeren.  

Een goede jeugdwerking ligt aan de basis van de paardensport. Het zorgt ervoor dat elk kind 
voldoende kansen krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Dit dient te gebeuren in een 
veilige omgeving, met voldoende professionele begeleiding en kansen tot opleiding.  

Het jeugdsportproject zet in op vier pijlers, die aan de basis liggen van een goede jeugdwerking. 
Deze vier pijlers zijn een rode draad doorheen het project.  

Deze pijlers zijn: 

Aanbod en 
communicatie 

Omkadering  Veiligheid en ethiek Ledenbinding 

Er moet een ruim en 
regelmatig aanbod 
zijn, waardoor de 
jeugdleden kunnen 
groeien in hun sport. 
De communicatie 
tussen leden, ouders 
en clubs staat hierbij 
centraal. 

Voldoende 
begeleiding van 
jeugdleden en ouders 
zorgt voor een 
kwalitatieve werking. 
Ook opleiding en 
begeleiding van 
lesgevers speelt 
hierbij een cruciale 
rol. 

Kinderen en jongeren 
kunnen het best leren 
in een veilige 
omgeving. Dit betreft 
zowel de 
accommodatie en 
het materiaal, maar 
ook het ethisch 
verantwoord sporten 
speelt hierbij een 
grote rol. 

Kinderen en jongeren 
in een club houden is 
een uitdaging voor alle 
clubs. Ledenbinding is 
dan ook een belangrijk 
aspect voor een 
duurzame 
sportontwikkeling 
binnen de clubs. 

 

Jaarlijks wordt het project herbekeken. 

In 2021 hechten we extra belang aan twee belangrijke punten, namelijk dierenwelzijn en de 
aanwezigheid van een API binnen de sportclub. Sinds de oprichting van de ethische commissie  
en de beslissing om een zevende beleidsmaatregel in te voeren, waarbij federaties verplicht zijn 
hun integriteitsbeleid op clubniveau te integreren, willen we spoedig zoveel mogelijk 
aanspreekpersonen integriteit op clubniveau hebben. Niet alleen de jeugdige sportbeoefenaars 
willen we in een veilige omgeving laten sporten, maar ook onze paarden staan centraal. Daarom 
krijgt dierenwelzijn dit jaar wat extra aandacht. 

Sport heeft een grote invloed op het psychisch welbevinden van kinderen en jongeren. Het 
bewaken van dit welbevinden is een taak van de trainers, clubbestuurders en federaties samen. 
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Met dit project willen we inzetten op de positieve effecten die sport kan hebben. Belangrijk 
hierbij is dat we op zoek gaan naar activiteiten of veranderingen die gekoppeld zijn aan de 
hoofdactiviteiten van de clubs. Enkel op deze manier kunnen we een structurele verandering 
binnen het landschap teweegbrengen. De criteria dragen allen bij tot een positief klimaat in de 
sportclubs waar iedereen zich welkom voelt en op zijn eigen tempo kan sporten. 

 

Hoe kan een club een label behalen? 
 
Wanneer een bij Paardensport Vlaanderen aangesloten club wenst in te stappen in het 
jeugdsportproject, kan men een label als jeugdsportclub aanvragen. Men dient een dossier in 
waaruit blijkt dat zij aan alle instapvoorwaarden voldoen. Deze instapvoorwaarden staan 
beschreven in bijlage 1. Met dit dossier vraagt de club een recreatief en/of competitief label aan. 

Wanneer een club een instapdossier indient krijgen zij voor 1/04/2021 te horen of hun dossier 
werd goedgekeurd en zij dus aan de basisvoorwaarden voldoen. De clubs die goedgekeurd zijn 
ontvangen automatisch een puntensaldo voor hun subsidie.  

Vanaf dit ogenblik kan de club haar jeugdwerking gaan beoordelen aan de hand van optionele 
criteria. Deze staan eveneens beschreven in bijlage 1. 

 

Een club voldoet niet aan alle basisvoorwaarden? 
 
Indien een club niet aan de basisvoorwaarden voldoet, is de jeugdwerking van hun club nog niet 
voldoende uitgebouwd om het label jeugdsportproject 2021 te behalen.  Deze clubs kunnen 
echter wel instappen in het project als ze reeds aan 50% van de basisvoorwaarden voldoen. Zij 
hebben recht op een basissubsidie van 50 punten, maar kunnen deze niet verhogen met 
optionele criteria. Deze clubs komen in een begeleidingstraject terecht. Met de financiële 
ondersteuning en begeleiding van de federatie dienen ze binnen de 2 jaar het jeugdsportlabel te 
kunnen behalen. 

Clubs die minder dan 3 jaar geleden wel aan alle basisvoorwaarden voldeden en aldus een label 
behaalden, kunnen niet instappen in het begeleidingstraject zoals hierboven beschreven.  
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Welk label kan een club behalen? 
 
Een club kan een recreatief en/of competitief label behalen. Welk label de club behaalt, hangt af 
van de uitbouw van de clubwerking en de doelgroep waar de focus op ligt. Uiteraard is het ook 
mogelijk om beide labels te behalen. 

Recreatief label: de criteria van dit label zijn vooral van toepassing op het clubleven van clubs 
die zich richten naar de recreatieve jeugdruiter. Deze clubs werken op een veilige en speelse 
manier om kinderen te laten kennismaken met de paardensport. Zij proberen deze sporters een 
zo volledig mogelijke basis mee te geven en hen de middelen aan te reiken om de voor hen 
vooropgestelde doelen te behalen (bijvoorbeeld: de brevettenwerking). Deze jeugdsporters 
hebben (voorlopig) niet als doel competitief te rijden.  

Competitief label: dit label is voor clubs die hun jeugdsporters met ambitie in de paardensport 
zoveel mogelijk kansen willen geven om hun talenten te ontwikkelen in de competitiesport. Dit 
gebeurt op een positieve manier en er wordt rekening gehouden met de eigenheid van de 
sporters.  

 

Hoe kan een club extra subsidies behalen? 
 
Wanneer een club een goedgekeurd dossier heeft, hebben zij reeds een puntensaldo voor een 
basissubsidie verworven. Dit puntensaldo gaat samen met een label en bedraagt 200 punten. 
Wanneer een club beide labels heeft behaald, bedraagt het puntensaldo reeds 300 punten. 

Het puntensaldo van een club kan verhoogd worden door te voldoen aan optionele criteria. 

De voorwaarden voor de basissubsidie en de optionele criteria zijn terug te vinden in bijlage 1. 

LET OP! Wanneer een club een recreatief label heeft behaald, kan men enkel optionele criteria 
indienen voor dit label. 
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Tijdsverloop van het project 
 

Voor 15 februari 2021: De club dient een aanvraagdossier in bij Paardensport Vlaanderen. 

 

Voor 1 april 2021: Paardensport Vlaanderen communiceert met de club over het 
aanvraagdossier en eventuele aanpassingen die nog nodig zijn om definitief tot het 
project te worden toegelaten. Ten laatste op 1 april beslist Paardensport Vlaanderen 
welke aanvragen worden goedgekeurd. Vanaf deze datum kan de club aankoopfacturen 
(gedateerd in 2021!), op basis van de lijst met aankoopmogelijkheden, indienen. 

Voor 30 september 2021: De club dient het volledige dossier in. Op basis van dit dossier 
wordt de subsidieverdeling berekend. Bewijsstukken van bepaalde criteria die na deze 
datum worden ingediend, zullen niet meer in de verdeling worden opgenomen. Per 
uitzondering worden activiteiten die plaatsvinden na 30 september alsnog in rekening 
gebracht, mits de club hiervoor de nodige bewijsstukken kan voorleggen (bv. 
activiteitenkalender). 
 

Voor 31 oktober 2021: Paardensport Vlaanderen deelt aan de club het subsidiebedrag 
mee. 

Voor 1 december 2021: De club dient alle facturen in die in aanmerking komen voor 
terugbetaling. Let op, deze facturen moeten gedateerd zijn op 2021! 

Voor 31 januari 2022: Paardensport Vlaanderen betaalt alle facturen die in aanmerking 
komen terug aan de deelnemende clubs. 

 

Praktische afspraken voor het indienen van een aanvraagdossier 
 
Voor het indienen van een aanvraagdossier dient een club online een vragenlijst in te vullen. De 
club kan hier bewijsstukken aan toevoegen. 

De vragenlijst is beschikbaar via de website van Paardensport Vlaanderen vanaf 15/01/2021. 
Vanaf dat ogenblik kunnen clubs hun aanvraagdossier indienen. Clubs die reeds 2 jaar op rij een 
label hebben behaald, krijgen een aangepaste vragenlijst. Zij dienen nog enkel te antwoorden op 
een selectie van vragen teneinde hun dossier opnieuw te vervolledigen. 

Vanaf het moment dat het aanvraagdossier van een club is goedgekeurd, krijgt men een nieuwe 
vragenlijst met de optionele criteria en een link toegestuurd. Via deze link kan men de 
bewijsstukken van hun optionele criteria gedurende het jaar indienen. Dit kan tot 30/09/2021. Na 
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deze datum worden de vragenlijsten afgesloten en is het niet meer mogelijk om de dossiers te 
vervolledigen.  

Wanneer clubs vragen hebben of moeilijkheden ondervinden bij het indienen van het dossier 
kunnen zij steeds terecht bij Paardensport Vlaanderen. 

Clubs die in 2021 voor de eerste keer instappen in het jeugdsportproject worden mogelijks 
bezocht door medewerkers van Paardensport Vlaanderen. Bepaalde zaken zullen tijdens het 
clubbezoek gecontroleerd worden. Hiervan dienen dan geen bewijsstukken meer 
binnengebracht te worden. 

Bij het verstrekken van onjuiste informatie of bewijsstukken bestaat de mogelijkheid dat de club 
zal worden uitgesloten uit het project. 

 

Verdeling subsidies 
 
De verdeling van de subsidies gebeurt op basis van het verzamelde puntensaldo. Informatie over 
de berekening van dit bedrag kan verkregen worden bij Paardensport Vlaanderen. 

Na bekendmaking van het subsidiebedrag zijn de bedragen definitief.  

Op ten laatste 31 oktober 2021 wordt de clubverantwoordelijke op de hoogte gebracht van de 
toegekende subsidie voor de club. Hierna zal er ook een dossieroverzicht per club worden 
gestuurd, zodat clubs weten aan welke criteria ze al dan niet voldeden en hoeveel punten ze 
precies behaalden. Indien opportuun zal Paardensport Vlaanderen hierbij ook een motivatie 
meegeven of een aanbeveling doen. 

 

Aankoopmogelijkheden 
 
De subsidie die een club ontvangt moet besteed worden aan de aankoopmogelijkheden die men 
kan terugvinden in bijlage 2. Er kan niet worden afgeweken van deze aankoopmogelijkheden.  

De verworven subsidie werkt met terugwerkende kracht. Concreet wil dit zeggen dat een club 
een aankoop reeds kan uitvoeren. Deze aankoop zal, op basis van een aankoopfactuur of een 
ander geldig aankoopbewijs, terugbetaald worden.  

Tot en met 1 december 2021 kan de club facturen en/of bewijsstukken binnen brengen. Enkel 
facturen en/of bewijsstukken die betrekking hebben op de vooropgestelde 
aankoopmogelijkheden en die dateren van 2021 komen in aanmerking. 

Subsidies die niet worden opgenomen door de club, voor de vooropgestelde datum, zullen 
vervallen. 
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Betaling 
 
Paardensport Vlaanderen betaalt de subsidiebedragen voor 31 januari 2022 na goedkeuring van 
de aankoopbewijzen en/of facturen die betrekking hebben op de aankoopmogelijkheden in 
bijlage 2.  
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BIJLAGE 1: VERPLICHTE EN OPTIONELE 
CRITERIA 

 

Aanbod en communicatie 
 
Vanuit Paardensport Vlaanderen willen we al onze clubs stimuleren om zoveel mogelijk kinderen 
en jongeren te laten deelnemen aan de paardensport. Clubs dienen kinderen te laten proeven 
van de sport en hen op een correcte manier via hun aanbod te begeleiden en gelijke kansen te 
geven. 

Een goede communicatie tussen de verschillende actoren is onmisbaar in een clubwerking. 
Inzetten op communicatie kan veel structuur en duidelijkheid scheppen binnen een club. Dit is 
dan ook een absolute meerwaarde binnen de werking. 

 

Verplichte criteria Recreatieve clubs Competitieve clubs 
De club heeft gedurende minstens 30 weken 
per jaar een aanbod voor de jeugd. 

✓  ✓  

De club voorziet minstens 10 trainingen per 
jaar, per aangeboden discipline, waar enkel 
jeugdleden met een competitieve licentie aan 
kunnen deelnemen. Deze trainingen staan 
vermeld op de website. 

 ✓  

De club organiseert lessenreeksen voor de 
jeugdleden met een duidelijke opbouw, 
tussenstappen en doelstellingen. 

✓  ✓  

De club organiseert minstens 1 stage voor 
jeugdleden met een competitieve licentie.  ✓  

De club beschikt over een actieplan met een 
jaarlijkse evaluatie voor zijn jeugdwerking. 

✓  ✓  

De club heeft een actieve website en/ of 
socialemediakanaal met een 
activiteitenkalender. 

✓  ✓  

De club heeft een huishoudelijk reglement dat 
gepubliceerd is op de website van de club 
en/of op een zichtbare plaats binnen de 
clubaccommodatie uithangt.  

✓  ✓  
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Optionele criteria Recreatieve clubs Competitieve clubs 
De club organiseert minstens 1 clubwedstrijd, 
waaraan alle jeugdleden van de club kunnen 
deelnemen met een eigen paard of een paard 
van de club. 

10 punten 10 punten 

De club neemt deel aan een clubwedstrijd op 
een andere club van Paardensport Vlaanderen 
met zijn eigen clubleden buiten het beschermd 
wedstrijdseizoen (het wedstrijdseizoen loopt 
van 15 maart tot 15 oktober). 

10 punten 10 punten 

De club organiseert een clubwedstrijd waar 
leden van andere clubs van Paardensport 
Vlaanderen aan kunnen deelnemen onder 
begeleiding van hun eigen club. Deze 
organisatie vindt plaats buiten het beschermd 
wedstrijdseizoen (het wedstrijdseizoen loopt 
van 15 maart tot 15 oktober). 

10 punten 10 punten 

De club organiseert jaarlijks minstens 1 
activiteit om nieuwe jeugdleden aan te 
trekken. 

10 punten 10 punten 

Er worden omkaderingslessen georganiseerd 
voor de jeugdleden en/of ouders van de 
jeugdleden. Dit zijn bijvoorbeeld opzadellessen 
voor ouders, … 

5 punten 5 punten 

De club stelt eigen paarden ter beschikking om 
hun jeugdleden te laten deelnemen aan 
officiële wedstrijden. 

 10 punten 

De club organiseert infomomenten voor de 
jeugdleden en/of hun ouders omtrent 
wedstrijdgerelateerde onderwerpen. 

 5 punten 

De club organiseert begeleide wandelingen in 
de regio van de eigen club en/of samen met 
een andere club waar jeugdruiters, ouder dan 
12 jaar, aan kunnen deelnemen. 

10 punten  

De club organiseert sportkampen van 
minstens drie opeenvolgende dagen, waarbij 
de lessen gegeven worden door 
gediplomeerde lesgevers. 

10 punten  

De club organiseert demo’s en/of initiaties van 
één of meerdere disciplines die niet in het 
reguliere aanbod zitten. 

5 punten 5 punten 



 
 

Jeugdsportproject - 2021 

11 

De club organiseert ponygewenning voor 
kinderen jonger dan 6 jaar met individuele 
begeleiding. 

5 punten  

De club heeft wekelijks een lessenaanbod voor 
ruiters met een competitieve licentie.  5 punten 

De club is actief op sociale media. 5 punten 5 punten 
De club beschikt over een 
jeugdsportverantwoordelijke die het 
aanspreekpunt is voor dit project en zetelt in 
het clubbestuur. 

5 punten 5 punten 

De club neemt deel aan een activiteit die zich 
richt op de kennismaking met het 
competitieniveau, georganiseerd door 
Paardensport Vlaanderen (zoals een Drédag, 
Club Battle…) of organiseert zelf een open 
gelijkaardig initiatief.  

10 punten 10 punten 

 

 

 

 

 

 

Omkadering 
 
Het belang van opgeleide trainers is groter dan ooit. Vanaf de basis hebben kinderen en jongeren 
het recht om op een correcte manier de sport te leren. Begeleiding doorheen het traject is dan 
ook van essentieel belang. 

Verplichte criteria Recreatieve clubs Competitieve clubs 
De club zorgt voor begeleiding op officiële 
wedstrijden voor de aangesloten jeugdleden. 
Deze begeleider moet een lesgever of 
clubverantwoordelijke zijn. 

 ✓  

De club zorgt voor begeleiding bij de 
voorbereiding en nazorg van de lessen. Dit bij 

✓   



 
 

Jeugdsportproject - 2021 

12 

het opzadelen, van de weide halen, borstelen, 
… 
De lesgevers die actief zijn in de jeugdlessen 
van de club beschikken minimaal over een 
initiatordiploma of zijn ingeschreven in een 
initiatorcursus in 2021. 

✓  ✓  

De club heeft een centraal aanspreekpunt voor 
nieuwe leden en ouders. 

✓  ✓  

 
 

Optionele criteria Recreatieve clubs Competitieve clubs 
De lesgevers die actief zijn in de jeugdlessen 
van de club beschikken over een VTS-diploma: 

- Instructeur B; 

- Trainer B; 

- Trainer A. 

 
 
 

5 punten 
10 punten 
15 punten 

 
 
 

5 punten 
10 punten 
15 punten 

De lesgevers die actief zijn in de jeugdlessen 
van de club volgen jaarlijks minstens 1 
bijscholing van Paardensport Vlaanderen , 
Dynamoproject, … 

10 punten 10 punten 

Er is een trainer binnen de club die een 
specifieke opleiding ‘omgaan met sporters met 
een beperking’ heeft gevolgd.  

10 punten 10 punten 

De club beschikt over leden die in 2021 hun 
initiatoropleiding met succes hebben 
afgerond. 

2 punten per 
afgestudeerde 

2 punten per 
afgestudeerde 

De club beschikt over leden die in 2021 hun 
aspirant-initiatoropleiding met succes hebben 
afgerond. 

1 punt per 
afgestudeerde 

1 punt per 
afgestudeerde 
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De lesgevers van de jeugdlessen voor kinderen 
jonger dan 12 jaar hebben een pedagogisch 
diploma en/of animator in het jeugdwerk. 

5 punten  

De club organiseert jaarlijks minstens 1 
brevetafname waar jeugdleden aan 
deelnemen. 

5 punten 5 punten 

De club organiseert een voorbereidende 
lessenreeks voor het behalen van een A-brevet 
en/of B-brevet. 

10 punten 10 punten 

De club stelt eigen paarden ter beschikking 
voor zijn jeugdleden voor het behalen van een 
B-brevet. 

5 punten 5 punten 

 

Veiligheid en ethiek 
 
Clubs kunnen een gezonde ethische omgeving creëren voor hun jeugdleden door voldoende 
aandacht te besteden aan verschillende aspecten zoals paardenwelzijn, een propere omgeving, 
een stal die vrij is van dopinggebruik, … Ook de nodige aandacht voor blessurepreventie bij ruiter 
en paard kan hiertoe bijdragen. Kinderen en jongeren leren zo op een gezonde manier te sporten. 

Kinderen en jongeren dienen op een waardige manier met elkaar om te gaan. Maar ook de 
volwassenen in de club dienen hier voldoende aandacht aan te besteden, zowel naar de 
jeugdleden toe als naar elkaar. De voorbeeldfunctie van lesgevers, clubbestuurders, … is hier van 
groot belang.  

Ook veiligheid is van essentieel belang bij het uitoefenen van de paardensport. De clubs dienen 
voldoende maatregelen te voorzien en/of de leden te informeren om ervoor te zorgen dat elk 
kind op een veilige manier de paardensport kan beoefenen. 

Verplichte criteria Recreatieve clubs Competitieve clubs 
De club maakt gebruik van veiligheidslepels 
tijdens de springlessen voor de jeugdleden. 

✓  ✓  

De lessen van de club gaan door in een 
afgesloten piste. 

✓  ✓  

Het dragen van een ruiterhelm is verplicht is 
verplicht voor alle jeugdleden. Dit staat 
vermeld in het huishoudelijk reglement van de 
club. 

✓  ✓  

De club draagt dierenwelzijn hoog in het 
vaandel en implementeert dit in het 
huishoudelijk reglement. 

✓  ✓  

De club beschikt over een API (Aanspreekpunt 
Integriteit). Meer informatie hierover is terug 
te vinden via de website. 

✓  ✓  
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Optionele criteria Recreatieve clubs Competitieve clubs 
De club verplicht het dragen van een 
bodyprotector bij de springlessen van de 
jeugdleden. Dit staat vermeld op de website of 
in het huishoudelijk reglement. 

20 punten 20 punten 

De onderneming die gekoppeld is aan de club 
beschikt over het equilabel van 
Paarden.Vlaanderen. 

10 punten 10 punten 

De API van de club heeft de opleiding Sport 
Met Grenzen gevolgd en kent dan ook de 
werking van het Vlaggensysteem. 

10 punten 10 punten 

De API van de club heeft de opleiding tot club-
API gevolgd.  10 punten 10 punten 

De club maakt gebruik van aangepaste 
pisteborden met tekeningen en eventueel 
kleuren voor de lessen van jonge kinderen en 
voor kinderen en jongeren met een beperking. 

2 punten 2 punten 

De club werkt samen met een instelling, OCMW 
of andere organisatie om kinderen en jongeren 
uit de kansarmoede of met een beperking te 
laten kennismaken met de paardensport. 

10 punten 10 punten 

De club heeft een G-werking met minstens 1 
deelnemer. 
Per extra deelnemer (met een maximum van 20 
extra punten): 

10 punten 
 

2 punten 

10 punten 
 

2 punten 

 

 

Ledenbinding 
 

Kinderen en jongeren dienen in de eerste plaats plezier te hebben in hun vrije tijd. Tijdens het 
uitoefenen van hun sport staat plezier beleven centraal. Een sportclub dient een plaats te 
zijn waar kinderen en jongeren zich goed voelen en kunnen spelen met leeftijdsgenoten. 
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Clubs kunnen hieraan tegemoetkomen door creatief om te gaan met kinderen en jongeren, 
zowel in als naast de piste.  

Het is voor clubs ook van groot belang om kinderen te laten kennismaken met competitie. 
Kinderen en jongeren die op een gezonde manier aan competitie doen verbeteren hun 
ontwikkeling en hun betrokkenheid met de sport en de club stijgt. Hierdoor verlaagt de drop-
out. 

 
Verplichte criteria Recreatieve clubs Competitieve clubs 

De club beschikt over 8 jeugdleden met een 
competitieve licentie.  ✓  

De club heeft minstens 25 aangesloten 
jeugdleden. 

✓  ✓  

 

Optionele criteria Recreatieve clubs Competitieve clubs 
De club organiseert minstens 1 niet-
paardensport gerelateerde activiteit voor zijn 
jeugdleden. Dit is bijvoorbeeld een daguitstap 
naar een pretpark, een filmavond, … 

10 punten 10 punten 

Er is minstens 1 keer per jaar een 
georganiseerd ouderoverleg in de club. 5 punten 5 punten 

De club beschikt over een ruiterraad, waar 
minstens 50% jeugdleden in zetelen. De 
ruiterraad bestaat uit minimaal 6 leden en 
komt minstens 1 keer per jaar samen. 

5 punten 5 punten 

 

Algemeen 
 
Paardensport Vlaanderen wil clubs belonen die consistent blijven inzetten op een kwaliteitsvolle 
jeugdwerking. Het is hierbij ook belangrijk dat deelnemende clubs inspraak hebben in de 
definitie van kwaliteitsvolle jeugdwerking in de paardensport. Betrokkenheid wordt hoog in het 
vaandel gedragen. 

Verplichte criteria Recreatieve clubs Competitieve clubs 

De club sluit al haar jeugdleden aan bij 
Paardensport Vlaanderen. ✓  ✓  

 
 
 
 
 



 
 

Jeugdsportproject - 2021 

16 

Optionele criteria Recreatieve clubs Competitieve clubs 

De club doet voor het: 

- 2e jaar mee; 

- 3e jaar mee; 

- 4e jaar mee; 

- 5e jaar mee of langer. 

 

2 punten 

4 punten 

6 punten 

8 punten 

 

2 punten 

4 punten 

6 punten 

8 punten 

De club heeft een puntentotaal dat, ten 
opzichte van het voorgaande jaar, is gestegen 
met: 

- Minder dan 10%; 

- 10 tot 30%; 

- Meer dan 30% 

 

 

2 punten 

5 punten 

10 punten 

 

 

2 punten 

5 punten 

10 punten 

  



 
 

Jeugdsportproject - 2021 

17 

BIJLAGE 2: AANKOOPMOGELIJKHEDEN 
 
 
De subsidies die uw club ontvangt, mag men besteden aan de zaken die u hieronder kan 
terugvinden.  

Op 31/10/2021 wordt u op de hoogte gebracht van het bedrag dat uw club zal ontvangen. Hou er 
wel rekening mee dat de uitbetaling pas zal gebeuren na het binnenbrengen van de 
bewijsstukken. Deze bewijsstukken kan u binnenbrengen tot en met 1/12/2021.  

Let op! Enkel de bewijsstukken met facturatiedatum in 2021 kunnen worden uitbetaald. 

Huur sportmateriaal: 
 

✓ Huur accommodatie in functie van de jeugdlessen. 

Aankoop (sport)materiaal: 
 

✓ Springhindernissen; 

✓ Veiligheidslepels; 

✓ Dressuurring; 

✓ Horseball-piste; 

✓ Horseball; 

✓ Stijgbeugelriemen Horseball; 

✓ Doelringen Horseball; 

✓ Voltigesingel; 

✓ Voltigebeugel; 

✓ Kaptoom; 

✓ Voltigezadeldoek; 

✓ Longe; 

✓ Menkegels; 

✓ Pistekegels; 
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✓ Pisteborden; 

✓ Crosshindernissen; 

✓ Hindernisvlaggen (TREC); 

✓ Hindernissen TREC; 

✓ Ruiterhelmen; 

✓ Body-protectors; 

✓ Hoofdstellen; 

✓ Zadeldoeken; 

✓ Poetsmateriaal; 

✓ Singels; 

✓ Zadels; 

✓ Teugels en kleurteugels; 

✓ Veiligheidsbeugels; 

✓ Onkostenvergoeding voor het ter beschikking stellen van eigen paarden voor een 
rijvaardigheidsproef op verplaatsing; 

✓ Onkostenvergoeding voor het ter beschikking stellen van eigen paarden op een officiële 
wedstrijd op verplaatsing; 

✓ AEG-toestel; 

✓ Sensobox (box met materiaal voor G-werking paardrijden); 

✓ G-sportmateriaal; 

✓ Multimediamateriaal (bv. audiomaterialen);  

✓ Didactisch materiaal; 

✓ Veiligheidsmateriaal (bv. ook fluohesjes); 

✓ Spelmateriaal; 

✓ Pistemateriaal (bv. pistespiegels); 
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✓ Textiel(bedrukking). 

Dienstverlening sporttechnisch medewerkers: 
 

✓ Terugbetaling VTS-gediplomeerde lesgevers (maximaal 50% van het volledige 
subsidiebedrag). Dit zowel voor de omkaderingslessen als voor de jeugdlessen. 

Inschrijvingsgeld cursussen: 
 

✓ Terugbetaling inschrijvingsgeld VTS-cursus paardrijden;  

✓ Terugbetaling VTS opleiding + ‘begeleiden van sporters met een beperking’; 

✓ Terugbetaling inschrijvingsgeld opleiding tot jeugdsportcoördinator; 

✓ Terugbetaling erkende bijscholing voor lesgevers;  

✓ Terugbetaling EHBO-cursus voor lesgevers; 

✓ Terugbetaling inschrijvingsgeld rijvaardigheidsproef; 

✓ Terugbetaling stages en clinics voor jeugdleden door gediplomeerde trainers; 

✓ Andere cursussen kunnen worden terugbetaald, mits Paardensport Vlaanderen van 
oordeel is dat deze passen in het jeugdsportproject.  

Informatie- en promotiemateriaal: 
 
✓ Aankoop van naturaprijzen voor clubwedstrijden. (Dit is materiaal zoals poetsmateriaal, 

paardenkoekjes, dekens, … die geschonken kunnen worden als prijzen bij een wedstrijd); 

✓ Promotiemateriaal voor clubwedstrijden, initiatiedagen, sportkampen, …; 

✓ Terugbetaling van naturaprijzen voor officiële wedstrijden voor de jeugdcategorieën. 

Steun organisatoren: 
 

✓ Terugbetaling van organisatie- en publicatierecht voor het organiseren van een officiële 
wedstrijd met een jeugdcategorie (maximaal 1/3 per dag). 

Kosten vergaderingen, studiedagen en congressen: 
 

✓ Organisatie van activiteiten voor jeugdleden buiten de paardensport.
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