
SWOT-ANALYSE 0 Is er een swot-analyse? Wordt hier actief mee aan de slag gegaan? 

STAKEHOLDERSANALYSE 0 Is er een stakeholdersanalyse? Wordt hier actief mee aan de slag gegaan? 

Uitleg EVALUATIE VORIG JAAR 0
Geef een evaluatie en de bijsturingen van de doelstellingen en 

actiepunten die vorig jaar werden vastgelegd.  

JEUGDCOÖRDINATOR

Wie coördineert de sportieve en praktische zaken binnen de 

jeugdwerking? 

Aanduiden in VolleyAdmin2

FACEBOOK 0 Heeft de club een eigen facebookpagina? 

DOSSIERBEHEERDER
Contactgegevens van de beheerder van het dossier. Ingeven in de 

Formsite.
INSTAGRAM 0 Heeft de club een eigen instagramaccount? 

JEUGDBELEIDSPLAN
Is er een jeugdbeleidsplan? Wordt hier actief mee aan de slag 

gegaan? 
WEBSITE 0 Heeft de club een up to date website? 

CONCRETE 

DOELSTELLINGEN
Wat zijn jullie concrete doelstellingen inzake beleid? EXTRA KANAAL 0

TRAINERS

DIPLOMA'S 8 Jullie club heeft minstens 1 gediplomeerde trainer.
AANTAL JEUGDLEDEN 

ONDERBOUW 19 Hoeveel jeugdspelers zitten er in de onberbouw? 

Initiator 5 U13 4

Instructeur B 0 U11 10

Trainer B 2 U9 5

Trainer A 1

BALGEWENNINGS-SCHOOL

Heeft de club een eigen balgewenningsschool? 

Werkt de club hiervoor samen met de gemeente of andere 

sportclubs? 

GEBRUIK DIGITAAL 

MANAGEMENTTOOL 0
Jullie club maakt gebruik van een digitale tool om centraal 

contactgegevens, communicatie, media en/of financiën te beheren. (vb. 

Twizzit, …)

LEDENWERVING
Wat ondernemen jullie rond ledenwerving? De club onderneemt 

minstens 1 initiatief rond ledenwerving.
API 0

Is er een AanspreekPunt Integriteit? Heeft deze persoon een 

opleiding/bijscholing gevolgd?

TRAINERS-

VERGADERINGEN
Organiseren jullie jaarlijks minstens 3 trainersvergaderingen? 

ECOLOGISCH VERANTWOORD 

SPORTEN 0 Is de club bewust en gericht bezig met ecologisch verantwoord sporten? 

INFOSESSIE Voorziet de club een infosessie voor alle ouders? J-LICENTIES 4
Er worden punten gegeven per toegekende J-licentie in VA die bevestigd 

is.

PANATHLON Heeft jullie club het Panathloncharter ondertekend? EIGEN PROJECTEN 0 Bieden jullie als club een ander project of eigen initiatief aan? 

Optionele criteria
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LO DIPLOMA 2 Zijn er trainers met een LO-opleiding? Hoeveel?

Bachelor 2

Master 0

Uitleg
PEDAGOGISCH 

BEKWAAMHEIDSBEWIJS
0

Zijn er trainers die training geven aan de bewegingsschool met een 

pedagogisch bekwaamheidsbewijs?

TRAINERS

DIPLOMA'S

Jullie club moet voor trainers in totaal minstens 50 punten scoren 

wat betreft trainers die aan jeugdploegen training geven. 
VOLTIS 5

Hoeveel kinderen hebben hun fysieke mogelijkheden laten testen bij 

VOLTIS? 

CLINICS 37

Hoeveel trainers nemen er deel aan erkende bijscholingen? 

Zaalvolleybal en beachvolleybal! Er moet minstens 1 erkende clinic 

of bijscholing gevolgd worden per gediplomeerde jeugdtrainer die 

de club ingeeft via VolleyAdmin2. (15 jeugdtrainers = minimum 15 

gevolgde clinics)

PROVINCIALE SELECTIE 3
Hoeveel spelers van de club zijn geselecteerd voor de provinciale 

selectie?

TRAINERSRAPPORTEN
Sturen jullie jonge trainers bij door middel van een 

'trainersrapport'?
NATIONALE SELECTIE 1 Hoeveel spelers van de club zijn geselecteerd voor de nationale selectie?

EXTRA 

TRAININGSMOMENTEN

Organiseert de club een extra trainingsmogelijkheid voor kinderen 

die gemotiveerd zijn? 

Wanneer gaat deze training door? Hoe frequent?

TOPSPORTSCHOOL 0 Hoeveel spelers van de club zijn zitten momenteel in de topsportschool?

TECHNISCHE LEERLIJN Is er een technische leerlijn? Hoe wordt deze gehanteerd? 
JEUGDSPELERS IN DE EERSTE 

PLOEG
6

Hoeveel spelers die minstens 5 jaar in de jeugdwerking zijn opgeleid 

spelen momenteel in de eerste ploeg? 

VLAAMSE JEUGD CHAMPIONS 

LEAGUE
0 Hoeveel teams nemen deel aan de Vlaamse Jeugd Champions League?

TRAINERS DIE VTS-OPLEIDING 

VOLGEN
0 Welke trainers volgen momenteel een trainersopleiding? 

CLUBDOKTER 1 Is er een vaste clubdokter waarbij iedereen terecht kan? 

CLUBKINE 1 Is er een vaste clubkiné waarbij iedereen terechtkan? 

Optionele criteria

effectief behaald

label behaald?

Jaartal
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Uitleg

START2VOLLEY-

TORNOOIEN 10
De club doet mee aan minstens 1 Start2Volley-tornooi. Hoeveel 

jeugdspelers nemen deel aan de Start2Volley-tornooien? 

LEDENWERVING  
NETTO STIJGING/DALING 

JEUGDSPELERS
+3

Wat is de verhouding van nieuwe leden tov vertrekkende en stoppende 

leden? 

VOLLEY@SCHOOL Neemt jullie club deel aan het project Volley@School? RECREATIEF TORNOOI
Organiseert de club een recreatief tornooi dat ook open staat voor niet-

leden? 

VRIENDJESDAGEN Neemt jullie club deel aan het project Vriendjesdagen? OUDER-KIND ACTIVITEITEN Zijn er ouder-kindactiviteiten die gestuurd worden vanuit de club? 

LEDENWERVING EIGEN 

ACTIES 2 Wat ondernemen jullie rond ledenwerving? BEWEGINGSSCHOOL
Heeft de club een eigen bewegingsschool? 

Werkt de club hiervoor samen met de gemeente of andere sportclubs? 

STAGES Eigen bewegingsschool

STAGEDAG Organiseert de club een stagedag? In samenwerking

STAGEWEEKEND
Organiseert de club een stageweekend?

In de eigen sporhal of op verplaatsing? 
PROJECT VOOR KANSENGROEPEN Organiseert de club een project voor een minderhedendoelgroep?

STAGEWEEK
Organiseert de club een stageweek?

In de eigen sporhal of op verplaatsing? 
FISCAAL ATTEST KINDEROPVANG Deelt de club een fiscaal attest uit aan de leden?

VRIJWILLIGERSVERANT-

WOORDELIJKE
Is er een vrijwilligersverantwoordelijke? Wie is dit? TEAMBUILDINGS-ACTIVITEITEN

Organiseert de club een teambuildingsactiviteit voor één of meerdere 

jeugdploegen? 

VRIJWILLIGERSREGISTER
Is er een oplijsting van alle vrijwilligers en hun 

taken/mogelijkheden? 
VRIJWILLIGERS-BIJEENKOMST

Organiseert de club jaarlijks een  vrijwilligersbijeenkomst met als 

doelstellingen ontmoeting, ontspanning en bevraging.

VRIJWILLIGERSMANIFEST

Wat is de clubvisie met betrekking tot het aantrekken en 

ondersteunen van vrijwilligers? Welke concrete actiepunten rond 

vrijwilligers zijn er?

ANALYSE & BIJSTURINGEN 

VRIJWILLIGERSBELEID

In welke mate zijn er inspanningen geleverd en welke inspanningen 

dienen nog te gebeuren? Welke bijsturingen doet de club met betrekking 

tot vrijwilligerswerking?

TIME-OUT TEGEN PESTEN
Is jullie club ingeschreven op de website TIME-OUT tegen Pesten? 

Welke acties hebben jullie al ondernomen?

Optionele criteria

Volley4All-label
Verplichte criteria

minimum om label te behalen

effectief behaald

label behaald?
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Uitleg Uitleg

BEACHCOORDINATOR
Is er iemand aangeduid voor de coördinatie van alle 

beachactiviteiten? 
G-PLOEG

Reeds G-ploeg aanwezig? Loopt dit goed?

Interesse om deze doelgroep te hosten?

Andere activiteiten?

JEUGDBEACH-EVENEMENT
Organiseert de club een jeugdbeachevent dat openstaat voor niet 

aangesloten leden? 
STRUCTUREEL G-AANBOD

De club heeft een gestructureerd aanbod van minstens 1 activiteit per 

maand.

JEUGDBEACH-TRAININGEN
Organiseert de club minstens 8 beachtrainingen voor de jeugd in het 

tussenseizoen? 

ACTIEVE STAPPEN
De club heeft nog geen actieve G-ploeg maar onderneemt wel concrete 

stappen hiertoe.

BEACHCLINICS 2 Volgen de beachtrainers erkende clinics of bijscholingen? UNIFIED WEDSTRIJD

Een Unified-wedstrijd organiseren om G-sport in de aandacht te brengen. 

Bij Unified spelen personen met een beperking samen met personen 

zonder beperking.

DEELNAME 

BEACHTORNOOIEN

Deelname van spelers aan beactornooien georganiseerd door de 

bovenlokale volleybalvereniging of Volley Vlaanderen.
AANTAL G-LEDEN 5 Aantal aangesloten G-leden.

TRAINERDIPLOMA'S BEACH 1 Aantal gediplomeerde beachtrainers (vanaf 2022!) SMASCHTGMEE?!
Bahlen van de voorwaarden voor een A-subsidie in het project 

SmashtGMee?! 

TRAINERSOPLEIDING 

BEACH VTS

Iedere goedgekeurde Beach jeugdtrainer die deelneemt aan een 

trainersopleiding (VTS-cursus).
G-DAG De club organiseert een G-dag (incl smashvolleytornooi)

BEACH TOPSPORTSCHOOL
Punten per lid dat de overstap gemaakt heeft naar de 

beachtopsportschool en dit zolang hij/zij nog op deze school zit
ZITVOLLEY TOERNOOI De club organiseert een zitvolleytornooi. 

Optionele criteria

1 op 2
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