
 

1 
 Aanvraagdossier jeugdsportproject: Voor elke schuttertje Quality time 

Aanvraagdossier 
Jeugdsportproject: Voor elk schuttertje 
quality time 
 
Met dit aanvraagdossier stapt de club mee in het jeugdsportproject van Boogsport Vlaanderen en wil het 
de jeugdwerking mee ondersteunen. 
 
Vooraleer dit dossier in te vullen, neem het jeugdsportreglement goed door en gebruik het als leidraad 
om de vragenlijst in te vullen. 
 
 

 
Naam clubΥ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
 
AanvragerΥ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 
 

 
 
Hieronder volgt een begeleidend document dat de club dient in orde te brengen om in te tekenen met 
het jeugdsportproject ‘Voor ieder schuttertje Quality Time’. 
 
Het is een invuldocument en indien er meer gegevens nodig zijn, dan wordt dit ook gevraagd. 
Heeft u vragen? Dan kan u terecht bij het HBL-secretariaat (stijn@boogsport.vlaanderen). 
 
Bij voorkeur wordt dit document digitaal ingevuld en doorgemaild naar stijn@boogsport.vlaanderen. 
Indien u dit liever opstuurt per post, dan naar: 

Boogsport Vlaanderen 
Vorselaarsebaan 60 
2200 Herentals 

 
Je kan de vragenlijst ook online invullen via onderstaande link. 

https://forms.gle/fuTezvPc8bRbtSx97 
 
Alle aanvragen moeten binnen zijn ten laatste op 25 april 2021. 
 
 

  

mailto:stijn@boogsport.vlaanderen
mailto:stijn@boogsport.vlaanderen
https://forms.gle/fuTezvPc8bRbtSx97
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Primaire voorwaarden (basisvoorwaarden) 
Duid aan wat van toepassing is en vul aan wat gevraagd wordt. 
 
Indien de club kan worden toegelaten tot het project, dient de club te voldoen aan de primaire 
voorwaarden (basisvoorwaarden). 
 

1 
Aangesloten zijn bij Boogsport Vlaanderen (club en jeugdleden) voor 1 februari van 

het betreffende kalenderjaar. 
ἦ  Ja 

2 Alle financiële verplichtingen vervuld hebben t.o.v. Boogsport Vlaanderen. ἦ  Ja 

3 De club is aanwezig op de Algemene Vergadering van Boogsport Vlaanderen. ἦ  Ja 

4 

Tenminste één gediplomeerde trainer hebben die jeugdtrainingen geeft. 

- Naam trainer: ……………………………………………………… 

- VTS-diploma: ………………………………………………………. 

ἦ  Ja 

5 

De jeugdtrainer volgt tenminste: 
- Jaarlijks 1 bijscholing 

      Welke en wanneer: ………………………………………….. 

- Of start met een VTS-opleiding naar een hogere trainingsgraad. 

      Welke en wanneer: ……………………………………………. 

 

 

ἦ  Ja 

 

ἦ  Ja 

6 

De club werkt met een jeugdverantwoordelijke die eveneens zetelt in de Raad van 
Bestuur. 
              Naam jeugdverantwoordelijke: …………………………………………………………….. 

- Contactpersoon voor de jeugd binnen de club 

- Contactpersoon voor de ouders (organisatie van infomoment) 

ἦ  Ja 

7 
Minstens 1 training per week voor de jeugd organiseren op een vast tijdstip. 

- Dag en tijdstip: ………………………………………………………………………….. 
ἦ  Ja 

8 

Opmaken van een gedragscode voor jeugdtrainers, jeugdschutters en ouders 

- De gedragscode publiceren op website en uithangen in de club 

- Bezorgen aan de jeugdtrainers, jeugdschutters en ouders 

- Gedragscode doormailen naar stijn@boogsport.vlaanderen  

ἦ  Ja 

9 
Aanspreekpunt integriteit binnen de club hebben. 

- Naam aanspreekpunt integriteit: …………………………………………………………….. 
ἦ  Ja 

 
Indien de club aan bovenstaande voorwaarden voldoet, ontvangt ze volgend basisbedrag (indien de 
gemaakte kosten kunnen verantwoord worden): 

- 20 euro per aangesloten Boogsport Vlaanderen-jeugdlid. 

mailto:stijn@boogsport.vlaanderen
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Extra ondersteuning 
Als club kan je nog extra ondersteuning ontvangen indien je werkt aan onderstaande punten. Deze zijn 
ingedeeld in 3 kernbegrippen: 

- Kwaliteit 
- Participatie 
- Ethiek 

 

Kwaliteit 

Begeleiding schutters 

- Meer dan 1 training per week op een vast tijdstip 

             Dag en tijdstip: ………………………………………………………….. 

- Organiseren van extra jeugdactiviteiten (buiten trainingen) 

             Welke: ……………………………………………………………………….. 

- Organiseren van een boogschietgerelateerde stage 

             Welke en wanneer: …………………………………………………….. 

 
 
 

ἦ  Ja (5p) 
 
 

ἦ  Ja (7p) 
 
 

ἦ  Ja (10p) 

Opleidingen en bijscholingen 

- Bijscholingen 

            Welke: ……………………………………………………………………….. 

            Welke: ……………………………………………………………………….. 

            Welke: ……………………………………………………………………….. 

            Welke: ……………………………………………………………………….. 

- VTS-opleidingen 

            Welke: ……………………………………………………………………….. 

            Welke: ……………………………………………………………………….. 

            Welke: ……………………………………………………………………….. 

 

 

ἦ  Ja (5p/tr) 

ἦ  Ja (5p/tr) 

ἦ  Ja (5p/tr) 

ἦ  Ja (5p/tr) 
 

ἦ  Ja (12p/tr) 

ἦ  Ja (12p/tr) 

ἦ  Ja (12p/tr) 

VTS-diploma 

- Meerdere trainers met een VTS diploma die training geven aan jeugdschutters 

(per 5 jeugdleden 1 trainer met diploma) 

                  1. Naam trainer: ……………………………………………………… 

        VTS-diploma: ………………………………………………………. 

                  2. Naam trainer: ……………………………………………………… 

        VTS-diploma: ………………………………………………………. 

                  3. Naam trainer: ……………………………………………………… 

 

 

 

ἦ  Ja (7p/tr) 

 

ἦ  Ja (7p/tr) 
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        VTS-diploma: ………………………………………………………. 

                  4. Naam trainer: ……………………………………………………… 

        VTS-diploma: ………………………………………………………. 

                  5. Naam trainer: ……………………………………………………… 

        VTS-diploma: ………………………………………………………. 

 

ἦ  Ja (7p/tr) 

 

ἦ  Ja (7p/tr) 

 

ἦ  Ja (7p/tr) 

Sportmateriaal 

- Aanschaf van sportmateriaal om de kwaliteit voor jeugdschutters te verbeteren 

            Welke: ……………………………………………………………………….. 

 

 

ἦ  Ja (8p) 

 

Participatie 

Promotie:  

- Deelname aan schoolsportdagen (max. 10 uur) 

            Hoeveel uur: ………………………………………………. 

- Organisatie van boogschietinitiaties (max. 10 uur) 

                   Hoeveel uur: ………………………………………………. 

 

 

ἦ  Ja (1p/u) 

 

ἦ  Ja (1p/u) 

Competitie 

- Organisatie van een jeugdwedstrijd (Lotto Archery cup, andere jeugdwedstrijd) 

            Welke: ……………………………………………………………………….. 

 

 

ἦ  Ja (15p) 

Instroom nieuwe jeugdschutters 

- Organisatie van initiatielessen (max. 10 uur) 

            Hoeveel uur: ………………………………………………. 

 

 

ἦ  Ja (1p/u) 

 

Ethiek 

Activiteiten omtrent diversiteit, inclusiviteit (G-sport) en gelijkheid organiseren 

            Welke: ……………………………………………………………………….. 

 

ἦ  Ja (15p) 

Een goedkoper tarief om te boogschieten, hanteren voor kansarmen 

            Welk tarief: ……………………………………………………………………….. 

 

ἦ  Ja (10p) 

Volgen van een bijscholing/clinic omtrent ethiek, integriteit, G-sport 

            Welke: ……………………………………………………………………….. 

 

ἦ  Ja (6p) 

 
 
 
 


