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Puntentabel kwaliteitssubsidies 
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  Aantal punten Max. per 
vereni-
ging 

Jaarwerking 
jeugdleden: 
koppeling van de 
kwalificatie van de 
sportbegeleider 
aan de begeleide 
sportmomenten 

Categorie A 10 per uur van 
een wekelijks 
sportaanbod 

 

Categorie B 7 per uur van 
een wekelijks 
sportaanbod 

 

Categorie C 3 per uur van 
een wekelijks 
sportaanbod 

 

Categorie D (alleen als assistent bij 
sportbegeleider van categorie A, B of C) 

1 per uur van een 
wekelijks 
sportaanbod 

 

Jaarwerking 
volwassen leden: 
koppeling van de 
kwalificatie van de 
sportbegeleider 
aan de begeleide 
sportmomenten 

Categorie A 7 per uur van 
een wekelijks 
sportaanbod 

 

Categorie B 5 per uur van 
een wekelijks 
sportaanbod 

 

Categorie C 2 per uur van 
een wekelijks 
sportaanbod 
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   Aantal punten Max. per 

vereni-
ging 

G-sport G-sporters 2 per lid 30 

Opstart G-afdeling 
(eenmalig) 

15  

Initiatieven rond inclusie 10 per initiatief 30 
Opleiding VTS-module G-sport 
* diploma behaald in het jaar waarin de 
opleiding werd voltooid 

15 per behaald 
diploma  

 

Bijscholing G-sport  5 per bijscholing 25 
Extra vaste G-begeleider 5 per begeleider 30 

Initiatieven voor 
toegankelijkheid 
en betere 
omkadering van 
kansengroepen 

Sportende leden die in aanmerking 
komen voor het statuut van ‘verhoogde 
tegemoetkoming’ en daardoor een 
aangepast lidgeld hebben betaald 

2 per lid 100 

Samenwerkingsinitiatieven met andere 
organisaties / sectoren (bijv. scholen, 
initiatieven buitenschoolse opvang, 
gemeenschapscentra, socio-culturele 
verenigingen, welzijnsinstellingen, 
armoedeverenigingen) 

10 per initiatief 40 

Omkaderende initiatieven: 
- ter beschikking stellen van sportkledij 
- ter beschikking stellen van 
sportmateriaal 
- vervoer faciliteren 

 
10 
 
10 
 
10 

 

Initiatieven voor het onthaal van leden 
(bijv. organisatie van inschrijf-momenten, 
intake bij inschrijvingen, meter/peter 
voor nieuwe leden) 

10 per initiatief 30 

Initiatieven voor ouderbetrokkenheid 
(bijv. vast aanspreekpunt voor ouders na 
de training, huisbezoeken, 
toegankelijkheid van de kantine) 

10 per initiatief 30 

In het vrijwilligersbeleidsplan zijn acties 
opgenomen om de vrijwilligerswerking te 
diversifiëren 

10  

In het opleidings- en rekruteringsplan 
voor sportbegeleiders zijn acties 
opgenomen om de pool van trainers te 
diversifiëren. 

10  

 Extra-sportieve en 
extra-sociale 
activiteiten voor 
(potentiële) 
clubleden 

(bijv. opendeurdag, ledendag, vakantie-
initiatief…) 

5 per activiteit 30 
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  Aantal punten Max. per 
vereni-
ging 

Aantal sportende 
leden 

Maximum totaal volwassen + jeugdleden: 100 

Volwassen leden 2 per volledige 
schijf van 10 
leden  

 

Jeugdleden 4 per volledige 
schijf van 10 
leden 

 

Organisatie 
clubwerking 

vzw-statuut 

Oprichting vzw 

10 

10 (eenmalig) 

 

Jeugdsportbeleidsplan (raadpleegbaar op 
website) 

30  

Vrijwilligersbeleid (raadpleegbaar op 
website) 

20  

Opleidings- en rekruteringsplan voor 
sport-begeleiders (raadpleegbaar op 
website) 

20  

Bijscholing bestuursleden 4 per bijscholing 20 

Werken met een gedragscode 10  

Ondertekening Panathlonverklaring 10 (eenmalig)  

Deelname aan 
open sportraad, 
overlegplatforms 
en activiteiten 
VGC-sportdienst 

 8 per deelname 40 

Communicatie Maximum totaal digitale + niet-digitale communicatie: 40 

Digitale communicatie 8 per kanaal  

Niet-digitale communicatie 6 per kanaal  

 Nederlandse taal Initiatieven om het gebruik van het 
Nederlands in de sportvereniging aan te 
moedigen 

10 per initiatief 30 

 Vieringen Initiatieven in het kader van het x-jarig 
bestaan van de sportvereniging (vanaf 
20-jarig bestaan, kan maar om de 5 jaar) 

10  
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vereni-
ging 

Voltooide VTS-
trainersopleiding 
jeugdleden (16 tot 
en met 18 jaar) 

Opleiding categorie A 25 per jeugdlid  

Opleiding categorie B 25 per jeugdlid  
Opleiding categorie C 10 per jeugdlid  
Opleiding categorie D 5 per jeugdlid  

Voltooide VTS-
trainersopleiding 
actieve trainers en 
volwassen leden 

Opleiding categorie A 15 per trainer/lid  

Opleiding categorie B 15 per trainer/lid  
Opleiding categorie C 6 per trainer/lid  
Opleiding categorie D 2 per trainer/lid  

Gevolgde 
bijscholingen 
(vanaf 15 jaar) 

Gevolgde bijscholingen van actieve 
trainers of van volwassen leden voor het 
trainerschap 

1 per bijscholing 
(max 2 
bijscholingen per 
persoon per jaar) 

20 

Gevolgde bijscholingen van jeugdleden 
voor het trainerschap 

2 per bijscholing 
(max 2 
bijscholingen per 
persoon per jaar) 

20 

 


