
Jeugdsportproject – ‘Voor elk 
schuttertje Quality time’
Handleiding bij het online invullen van het aanvraagdossier
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Algemeen

• Het jeugdsportproject is een vaste waarde binnen de federatie.

• Alle subsidies worden rechtstreeks doorgestort naar de club.

• Voorheen was dit formulier een papieren versie, met het 
nieuwe ledenbestand wordt dit eenvoudig online in te vullen.

• Voor aanvraagperiode 2022: formulier in te vullen tot 
25/04/2022 (formulier wordt automatisch opgeslagen)

• Info en reglement op de website

• Jeugdsportfonds voor alle clubs met jeugdwerking toegankelijk 
(indien aan de voorwaarden wordt voldaan).

https://www.boogsport.vlaanderen/jeugdsportfonds/


Clubbeheerder

• (Voorlopig) is dit online document enkel nog in te vullen via de 
login van de clubbeheerder.

• Meerdere clubbeheerders zijn mogelijk.

• Handleiding

https://usercontent.one/wp/www.boogsport.vlaanderen/wp-content/uploads/2021/11/Handleiding-ledenbestand-clublogin-1.pdf


Van start

• Via de clublogin van het online ledenbestand

• Door op ‘clubs’ te klikken, zal je rechts bovenaan 
‘Jeugdsportproject’ kunnen lezen

• Door hier op te klikken, kom je in het online formulier

https://bsv-link.be/index.php


Online jeugdformulier

• Volgende hoofding zal je te zien krijgen

• Je kan het volledig dossier afprinten of opslaan

• Al wat je invult, wordt automatisch bewaard

• Invullen kan tot 25/04, nadien wordt alles afgesloten



Primaire voorwaarden

• 9 voorwaarden waar de club verplicht aan moet voldoen

• Eerste 3 vragen zijn enkel in te vullen door de federatie

• Invulvakken vrij in te vullen, achteraan ‘Ja’ aanduiden.



Extra ondersteuning

• Indien voldaan aan alle primaire voorwaarden, kunnen nog extra 
subsidies worden aangevraagd/verdiend.

• Deze zijn onderverdeeld in 3 categorieën: Kwaliteit, Participatie en 
Ethiek.

• Zelfde principe: met invulvakken en achteraan ‘Ja’ aanduiden.

• Hierbij kunnen punten verdiend worden, die dan weer recht geven 
op een bepaald subsidiebedrag (berekening terug te vinden in het 
reglement).

https://usercontent.one/wp/www.boogsport.vlaanderen/wp-content/uploads/2022/02/Jeugdsportproject_Reglement_2022.pdf


Extra ondersteuning



Extra ondersteuning



Vragen

• Indien je met vragen, onduidelijkheden of problemen zit.
• Contacteer het secretariaat via stijn@boogsport.vlaanderen

mailto:stijn@boogsport.vlaanderen

