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DEEL 2: KWALITEITSCRITERIA

4/ sporttechnisch kader

Trainers Opleiding
Aantal 

punten

Aantal 

trainers
Totaal

* Voor de trainers die jeugd 

(t.e.m. 2002) begeleiden tijdens 

training/ wedstrijd:

regent/prof bachelor LO,             

master /Lic LO 200 0

|Door met de cursor over de 

opleiding te slepen krijgt u een pop-

up met meer info over de opleiding.

VTS-Niveau A trainer (of door de 

federatie gelijkgesteld) 200 0

VTS-Niveau B trainer (of door de 

federatie gelijkgesteld)
100 0

VTS-Niveau instructeur B (of door de 

federatie gelijkgesteld)
75 0

VTS-Niveau Initiator                           

>5 jaar lesgeverservaring binnen die 

specifieke sportdiscipline                    

(> 10 jaar spelerservaring telt ook 

mee)

50 0

VTS-Niveau Aspirant-Initiator 25 0

** Voor de trainers die 

volwassenen (vanaf 2001) 

begeleiden tijdens 

training/wedstrijd:

regent/prof bachelor LO,             

master /Lic LO
50 0

VTS-Niveau A trainer (of door de 

federatie gelijkgesteld)
50 0

VTS-Niveau B trainer (of door de 

federatie gelijkgesteld)
25 0

VTS-Niveau instructeur B (of door de 

federatie gelijkgesteld)
18,5 0

VTS-Niveau Initiator

> 5 jaar lesgeverservaring binnen die 

specifieke sportdiscipline

(> 10 jaar spelerservaring telt ook 

mee)

12,5 0

VTS-Niveau Aspirant-Initiator 6 0

Voor het aantal gediplomeerde 

actieve 

scheidsrechters/juryleden (max 

5):

50 0

Algemeen Totaal 0,0
* OPMERKING: van 1 tot 10 jeugdleden geldt 1 jeugdtrainer

** OPMERKING: Er wordt een maximum vastgelegd van 5 trainers, en er telt slechts 1 trainer per 10 leden.

Gevraagde bewijsstukken: 

HEEL BELANGRIJK!!!

- kopie van ALLE diploma’s (zowel jeugd als volwassenen) + diploma’s jeugsportcoördinator. Indien reeds in bezit van de 

sportdienst, enkel namen opgeven van gediplomeerde trainers!
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Naam Trainers Ploeg

Ervaring 

(aantal 

jaren)

Geef een lijst van alle trainers( ook niet–gediplomeerde ) die bij uw sportvereniging op 

regelmatige basis de trainingen verzorgden en noteer hun respectieve sportdiploma’s en 

aantal jaren ervaring. (indien > 30, invoegen als bijlage)

Sportpedagogisch 

diploma
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5/ Structuur van de vereniging

Aantal 

punten
Totaal

Bestuursfuncties: Aanwezigheid van een duidelijke 

structuur
15

Deskundig Bestuurskader: Bestuursgerichte bijscholing volgen 

(per persoon)
30

Lidmaatschap sportraad 30

Aanwezigheid op AV sportraad (max 

2 = 60 pt)
30

Lid RVB sportraad 45

Algemeen totaal 0

Gevraagde bewijsstukken:

6/ Communicatie

Aantal punten Totaal

Eigen actuele website 50 punten

Andere communicatiemiddelen
50 punten

Algemeen totaal 0,0

Gevraagde bewijsstukken:
-  Kopieën of exemplaren van deze stukken

-  Oplijsting bijscholingen per persoon

- Bestuursoverzicht met per mandaat een gekoppelde persoonsnaam.



*De groene velden zijn door u in te vullen

7/ Sportpromotie

Sportpromotie Aantal punten
Aantal 

activiteiten
Totaal

Drempleverlagende 

sportinitiatieven-initiaties-

wervingsacties (per activiteit)
20 0

Meewerken/deelnemen aan 

organisaties van lokale en boven-

lokale initiatieven zoals 

activiteiten van de sportraad, 

sportdienst, SVS, MBSD,… (per 

activiteit)

30 0

Aanwezigheid van een G-afdeling 

binnen een sportclub of reguliëre 

gehandicaptenwerking 30 0

Aanwezigheid van een 

seniorensportafdeling binnen de 

sportclub
30 0

organisatie specifiek sportkamp 

of stage               (min. 3 dagen en 

4u/dag (per activiteit))
20 0

Algemeen Totaal 0

- oplijsting

Gevraagde bewijsstukken:
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8/ Overzicht totaal aantal punten

Datum: 

Dossier beheerder

(naam + handtekening)

De persoonsgegevens ingevuld in dit formulier worden in ons klantenbestand opgenomen. Dit is uitsluitend om je op de 

hoogte te houden. Je kan jouw gegevens steeds opvragen, corrigeren of laten schrappen, overeenkomstig de 

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). 

Gemeente/OCMW Maldegem hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en je recht op privacy. 

Lees ons privacybeleid op www.maldegem.be/privacy  .
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