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Inleiding 
 
De koepel wil een kwaliteits- en waardevol kader ontwikkelen waarin sporters zich ten volle kunnen 

ontwikkelen en uiten. Aansluitend op het bestaande beleidsplannen, wenst de Royal Belgian Archery 

in de komende jaren extra in te zetten op een drempelverlagende en inclusieve werking waar jong en 

oud, personen met een handicap (2019-2020) en kansarmen (2018-2020) zich in thuis voelen. 

Het project “Archery Together” sluit naadloos aan bij bestaande projecten: 

- Jeugdsportproject: creatie van een kwalitatief kader op clubniveau. 

- Ethisch en medisch verantwoord sporten: federatieproject dat gezond sporten in een ethisch kader 

ondersteunt. 

- Talentontwikkeling: het bereiken, begeleiden en ondersteunen van talentvolle atleten naar het 

internationale niveau. 

Het werkingsjaar 2020 bleek echter van bijzondere aard te zijn. Omwille van de Covid-19 uitbraak 

kon slechts een klein gedeelte van de geplande activiteiten doorgaan zoals gepland. Om toch een 

aanbod te kunnen bieden aan onze leden werd in het najaar van 2020 besloten om onze wedstrijden 

in een online “Coronaproof” concept te gieten. Schutters dienen in hun eigen “bubbel” hun scores te 

schieten en online in te geven. Doel is om in 2021 onze Lotto Archery Cups door te laten gaan onder 

dit concept zolang de gezondheidsvoorschriften het nodig achten. 

 

Met de komst van de Coronacrisis kwamen maatschappelijke problemen nog prominenter aan de 

oppervlakte. Naast een verhoogde financiële druk vormde vereenzaming en het gebrek aan sociaal 

contact de rode draad van 2020. Het Archery Together project behartigt al jaren de waarden van 

inculsie, fair-play en talentontwikkeling. Het is dus niet meer dan logisch dat we binnen dit project 

ook de problemen van deze crisis trachten te overwinnen of op zijn te verzachten. 
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Subsidiereglement 
 

Artikel 1: Doelstellingen 

 

 Ontwikkeling handige tools 
De RBA hecht veel belang aan een kwaliteitsvolkader op clubniveau waarin jeugd zich ten volle kan 
ontplooien. Om deze reden werden volgende zaken ontwikkeld: 
 

 De ontwikkeling van een Roadmap. Dit stappenplan begeleidt de jonge schutter in zijn 
leerproces. Op speelse wijze leert de beginner stapsgewijs de boogschietwereld kennen. 

 De ontwikkeling van een handboek ‘Start 2 Bow’. Hoe los je het correcte schot? Het boek Start 
2 Bow neemt het stap voor stap met je door! 
 

 Creatie van het Lotto fonds 
Met het Archery Together-project willen we nu ook verdere ondersteuning bieden aan coaches, 
schutters, ouders, officials en vrijwilligers op clubniveau.  
Daarom werd in samenwerking met de Nationale Loterij het “Lotto Fonds” in het leven geroepen. Zoals 
vermeld is boogschieten een heuse familiesport waarin waarden zoals inclusie een belangrijke rol 
spelen. Om deze waarden en principes kracht bij te zetten, wenst de Royal Belgian Archery een fonds 
op te richten waarmee we clubs, kansarmen, G-schutters (gehandicapten) en ouders een hart onder 
de riem kunnen steken. 
 
Via dit fonds kunnen volgende zaken gefinancierd worden: 
 
Doelgroepenbeleid 

 Een vereniging die aangesloten is aan de Royal Belgian Archery federatie waarvan een lid een 
OCMW/CPAS heeft ingediend kan een eenmalig budget aanvragen 250 euro aanvragen voor 
de aankoop van sportmateriaal (boog, blazoenen en pijlen). 

 Een vereniging die aangesloten is aan de Royal Belgian Archery federatie waarvan een 5 leden 
een OCMW/CPAS attest hebben ingediend, kan in samenspraak met de 
beoordelingscommissie van het Lotto fonds beroepen op een extra budget.  
De grote van dit budget is afhankelijk van: 

o Doelgroepenbeleid van de vereniging 
o Noden van de vereniging 
o Beschikbaar budget binnen het Lotto fonds 

 Een lid dat beschikt over een attest van het OCMW of CPAS kan een terugstorting vorderen 
van het lidgeld HBL/LFBTA vanuit het Lotto fonds.  

 Om de inclusie van de G-schutters in de reguliere competitie te ondersteunen kunnen 
organisatoren onkosten voor Kampioenschappen waar G-schutters op aanwezig zijn indienen. 
Dit met aan een maximaal bedrag van 100 euro per kampioenschap.  

 Een deelname van een G-schutter aan een internationaal kampioenschap kan rekenen op een 
ondersteuning van 250 euro.  
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Jeugdwerking 
 Met de creatie van het Lotto-circuit wordt er laagdrempelige jeugdwedstrijden georganiseerd. 

Deelnemers aan het Lotto-circuit worden bijgehouden in een apart klassement. 
Een budget van 50 euro per georganiseerde wedstrijddag wordt voorzien vanuit het Lotto-
fonds. 

 Een vereniging kan een aanvraag indienen bij de beoordelingscommissie om een bijscholing of 
workshop te organiseren. Afhankelijk van het besluit van de beoordelingscommissie wordt er 
een maximaal budget van 250 euro voorzien. 

 De Regiowerking is van cruciaal belang in de talentdetectie en ontwikkeling. Vanuit het Lotto-
fonds worden volgende kosten vergoed: 

o Regiotraining: huur locaties 
o Regiotraining: onkostenvergoeding trainers  
o Regiotraining: Aankoop materiaal en kledij 
o Regiotraining: onkosten stages 
o Internationale wedstrijden: Onkosten trainers 
o Internationale wedstrijden: Maximale tussenkomst Lotto fonds na voorlegging ouders 

attest OCMW/CPAS van 250 euro. 
 

Artikel 2: Grootte en duur van het fonds 

Het Lotto fonds dient elk werkingsjaar opnieuw aangevraagd en goedgekeurd te worden. LFBTA en 

HBL passen elk jaar 25% van de toegewezen subsidies bij voor de werking van het Lotto Fonds. 

Voor het werkingsjaar 2021 werd een budget van 14.000 euro aangevraagd aan de Nationale Loterij. 
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Overzicht budget 

Bestemming Bijdrage Lotto 

Drukwerken  

Start 2 Bow (100 exemplaren) € 600 

Roadmap (100 exemplaren) € 160 

Creatie Lotto-Fonds € 6.140 

Ondersteuning Lotto-events € 1.000 

  

Regiowerking  

Huur locaties € 750 

Ondersteuning trainers € 1.250 

Aankoop materiaal € 1.000 

Kledij regiowerking  

Vest Trainers € 125 

T-shirt schutters € 500 

Stages € 750 

Internationale wedstrijden € 1.000 

Talentidentificatiedagen  

Huur locaties € 375 

Vergoeding trainers € 250 

Aankoop materiaal € 100 

TOTAAL € 14.000 

 

 

Artikel 3: Beoordelingscommissie  

Het beheer en toezicht zal gebeuren door de RBA die daarvoor een beoordelingscommissie opricht 

bestaande uit minimaal 4 en maximaal 5 leden. 

De beoordelingscommissie is tot op heden samengesteld uit 4 leden: 

- 2 Leden van de Raad van Bestuur RBA. 
- 1 of 2 medewerkers federaties 

Verder kunnen ook externe adviseurs zetelen in de beoordelingscommissie afhankelijk van de agenda. 

Tot de bevoegdheden van de beoordelingscommissie behoren: 

- Toekennen van de fondsen na beraadslaging en berekening. 
- Toezicht bestedingen subsidies. 
- Communicatie over en bijsturing van de verschillende projecten. 
- Houden van steekproeven ter controle (obv. standaardevaluatiedocument). 
 

Artikel 4: Wanneer komt uw club of lid in aanmerking? 

In principe kan elke RBA club of lid gebruik maken van de subsidies uit het Lotto Fonds. Elke club of lid 

die wenst deel te nemen, dient te voldoen aan de basisvoorwaarden. 

Basisvoorwaarden zijn voor clubs: 
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- Aangesloten zijn bij de HBL of LFBTA voor 1 maart van het betreffende kalenderjaar. 
- Een wedstrijd organiseren dat deel uitmaakt van het Lotto circuits. 
- Minstens één lid bezit over een attest ondertekend attest van het OCMW, geldig voor dat 

bepaald werkingsjaar. 
- Clubbijscholingen en workshops stimuleren die volgende kernwaarden uitdragen: fairplay, 

ethisch en medisch verantwoord sporten, blessurepreventie,... 
 

Artikel 5: Bestedingsmogelijkheden 

- Aankoop sporttechnisch materiaal: i.f.v. kansarmenbeleid en integratie. 
- Onkosten organisatie wedstrijden lotto circuit: huur doelen, aankoop blazoenen, huur extra 

materiaal, huur accommodatie. 
- Onkosten bijscholingen, trainerscursussen: inschrijvingsgeld bijscholing, inschrijving 

trainerscursus, inschrijving jeugdsportcoördinator. 
- Terugvordering lidgelden na voorlegging OCMW/CPAS attest. 
- Terugvordering onkosten Kampioenschappen G-schutters. 
- Onkosten Regiostage: huur accommodatie, andere onkosten stage. 
- Onkosten Regiojeugdtrainer: vrijwilligersvergoeding en verplaatsingskosten 
- Onkosten Regio jeugdtrainingen: huur accommodatie. 
- Onkosten Talentdagen: huur accommodatie, aankoop materiaal 
- Onkosten deelname internationale wedstrijden (maximaal 250 euro per zending) 
- Onkosten begeleiders regiowerking internationale wedstrijden 

 

Artikel 7: Waar en hoe indienen 

Alle aanvragen dienen te gebeuren binnen het tijdsbestek opgegeven door de beoordelingscommissie.  

De definitieve rapportering dient ingediend te worden tegen 30 november 2021. 

De aanvraag wordt liefst per e-mail verzonden naar info@boogsport.vlaanderen.  

 

Artikel 8: Toekenning en verdere afhandeling 

De toekenning van de erkenningen en subsidies gebeurt zoals reeds eerder vermeld door de 

beoordelingscommissie. Het is de bedoeling dat er ten alle tijden een transparantie bestaat over hoe 

de subsidies worden verdeeld.  

Na een eventuele toekenning van subsidies zal er van de gesubsidieerde club een uitgavenoverzicht 

gevraagd worden. Eveneens moeten duplicaten van eventuele facturen ingediend worden zodat de 

kosten kunnen gestaafd worden. 

 

Artikel 9: Onenigheid en beroep 

Bij onenigheid in verband met de toekenning en/of een ander onderwerp, zal een beroep worden 

beslecht door de Raad van Bestuur van de RBA. 


