Jeugdsportfonds “SticksForKids” 2020

JEUGDSPORTFONDS 2020
SITUERING
Het VHL- jeugdsportfonds werd opgericht naar aanleiding van het Besluit van de Vlaamse regering
van 12 september 2008 tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van een subsidie voor
de facultatieve opdracht Jeugdsport. In het nieuwe decreet is jeugdsport een beleidsfocus. De
oprichting van het VHL- jeugdsportfonds is onder voorbehoud van de goedkeuring van de minister
van sport.

DOELSTELLING
Een goed gestructureerde en kwaliteitsvolle jeugdwerking is van noodzakelijk belang voor de
toekomst en de groei van de hockeysport in Vlaanderen.
Met dit Jeugdsportfonds wil de VHL al haar jeugdclubs actief stimuleren om kwaliteit verhogend te
werken. Finaal is het onze doelstelling om elke jeugdige hockeyer, ongeacht geslacht, kleur of
sporttechnische niveau, de kans te bieden een hockeyopleiding te volgen waarbij de kwaliteit van de
opleiding, speelgelegenheid en Fair Play centraal staan. Concreet wil de Vlaamse Hockey Liga met dit
jeugdsportproject volgende doelstellingen bereiken:
- Groei van het aantal jeugdleden en groei van het aantal jeugdploegen in competitie, met
telkens een bijzondere aandacht voor meisjes;
- Het verhogen van de kwaliteit binnen de clubs (sporttechnische en bestuurlijke opleidingen
en bijscholingen in functie van de jeugdwerking alsook het opleiden van
jeugdscheidsrechters);
- Aandacht voor Ethisch Verantwoord Sporten

VOOR WIE?
Clubs die wensen deel te nemen moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
 Aangesloten zijn bij de VHL en een actieve jeugdwerking hebben (trainersrooster, …);
 Alle jeugdleden (ook de recreatieve leden) ingeschreven hebben in de VHL;
 De financiële verplichtingen hebben vervuld ten opzichte van de VHL;
 De opleidingsquota behaald hebben in 2019 (niet van toepassing voor clubs opgericht na
1/1/2019). Dit wil zeggen dat er per 40 jeugdleden – 1 initiator Hockey aanwezig moest zijn
op 31/12/2019;
 Aanwezigheid CUC op minstens 2 cuc-meetings (in 2019);
 Vóór 20 maart 2020 deelname bevestigen via mail.
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ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN
Vóór 20 maart moet de club bevestigen of ze al dan niet zal participeren in het jeugdsportfonds.
Volgende documenten moeten vóór 16 november 2020 naar de VHL gestuurd worden:
1. Ingevulde 'Vragenlijst' (zie Excel-sjabloon ‘invulblad Jeugdsportfonds’ op www.hockeyvl.be)
Deze vragenlijst peilt naar de toepassing van verschillende criteria die gehanteerd worden
voor het Jeugdsportfonds binnen de jeugdwerking van de club.
2. Ingevulde formulier “Informatie jeugdtrainers en trainingsuren/bijscholingen jeugd” (zie
Excel-sjabloon ‘Invulblad Jeugdsportfonds’ op www.hockeyvl.be). Dit is een lijst met alle
jeugdtrainers van de club. Er wordt gevraagd naar technisch niveau, diploma’s en gevolgde
bijscholingen in functie van de jeugdwerking. Afhankelijk van de resultaten hiervan worden
punten toegekend.
3. Indienen onkostennota en financiële bewijsstukken (op basis van bestedingsmogelijkheden
voor jeugdwerking) en dit vóór 25 november 2020.

BEOORDELINGSCRITERIA
Op basis van onderstaande beoordelingscriteria en vooraf bepaalde wegingscoëfficiënten (punten)
kunnen aan de VHL-clubs met een jeugdwerking subsidies worden toegekend uit het VHLJeugdsportfonds. De criteria en de daaraan gekoppelde toelagen worden opgesplitst in 3 pijlers. De
werkelijke toelage is op voorhand niet gekend. Deze hangt immers af van de inbreng van de VHL én
van de overheid enerzijds, en van het aantal ingediende dossiers anderzijds. Het beschikbare budget
van het jeugdsportfonds (subsidies Sport Vlaanderen + Bijdrage VHL – overheadskosten) wordt
bijgevolg verdeeld onder alle clubs die zowel punten hebben verzameld als hun aanvraagformulier met
bijlagen/bewijsstukken correct hebben ingediend. De uitbetaling zal vóór 15 januari 2021 gebeuren.
De berekening van het subsidiebedrag per club gebeurt als volgt:
- Het totale beschikbare budget wordt gedeeld door de som van alle punten gerealiseerd door
alle deelnemende clubs;
- Bovenstaande stap geeft ons de “waarde” van 1 punt;
- Voor elke club wordt haar gerealiseerd aantal punten vermenigvuldigd met deze waarde om
haar deel van het jeugdsportfonds te bepalen.
De raad van bestuur van VHL beslist soeverein over de interpretatie van het reglement. Tegen deze
beslissing is geen beroep mogelijk.
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Pijler 1: Jeugdleden en jeugdploegen

Max. 35%

De hockeyclubs doen op een actieve manier aan (jeugd)ledenwerving. Dit kan op verschillende
manieren: acties in scholen, instuif, vriendjesdagen, stages … Voor de stijging van het aantal
jeugdleden alsook voor de stijging van het aantal jeugdploegen die deelnemen aan de reguliere VHLjeugdcompetitie worden er punten toegekend. Daarnaast worden er extra punten toegekend voor
werving van meisjes (jeugd) en voor het aantal meisjes-jeugdploegen ingeschreven voor de VHLjeugdcompetitie. Werving van meisjes (jeugd) kan door specifieke acties bv. gratis trainingen voor
zusjes, organiseren van een meisjes hockey dag,.. Daarnaast gaan we extra punten toekennen voor
Indoor Hockey bij de jeugd met als doelstelling meer jeugdteams te motiveren voor de Indoor
hockeycompetitie alsook voor deelname aan streethockey tornooien voor de jeugd.
Jeugdclubs die extra aandacht besteden aan G-hockey en kansengroepen voor jeugdleden kunnen
hiervoor extra punten verzamelen. Zoals hierboven beschreven is het de doelstelling van de VHL om
elke jeugdige hockeyspeler de kans te bieden een kwalitatieve hockeyopleiding te volgen waarin
speelgelegenheid en Fair Play centraal staan.

Nieuwe jeugdleden
Per jeugdlid jonger dan 19 jaar op 30/10/2020
Per nieuw (bijkomend) jeugdlid jonger dan 19 jaar tussen 30/10/2019-30/10/2020
Per vrouwelijk jeugdlid jonger dan 19 jaar op 30/10/2020
Per nieuw vrouwelijk jeugdlid jonger dan 19 jaar tussen 30/10/2019-30/10/2020

Inschrijving jeugdploegen
Per jeugdploeg in competitie 4/6/8 - tal op 30/10/2020
Per jeugdploeg in competitie 11-tal op 30/10/2020
Per extra jeugdploeg in competitie 4/6/8-tal tussen 30/10/2019 - 30/10/2020
Per extra jeugdploeg in competitie 11-tal tussen 30/10/2019 - 30/10/2020
Per extra jeugdploeg meisjes in competitie 4/6/8-tal tussen 30/10/2019 - 30/10/2020
Per extra jeugdploeg meisjes in competitie 11-tal tussen 30/10/2019 - 30/10/2020
Per jeugdploeg in zaalcompetitie op 30/10/2020
Per extra jeugdploeg in zaalcompetitie tussen 30/10/2019 – 30/10/2020
Deelname aan een Streethockeytornooi (per jeugdploeg) in 2020

Punten
1 punt
1 punt
0,5 punt
0,5 punt

Punten
3 punten
5 punten
4 punten
6 punten
5 punten
7 punten
10 punten
10 punten
20 punten

G-hockey
Per jeugd G-hockey lid op 30/10/2020
Deelname aan georganiseerde G-hockey tornooien door clubs (per jeugddeelnemer/tornooi)
Per extra jeugd G-hockeylid lid tussen 30/10/2019 en 30/10/2020
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Pijler 2: Kwaliteit

Max. 50%

Met dit jeugdsportfonds wil de VHL de kwaliteit binnen de jeugdwerking van de hockeyclubs
verhogen op basis van een aantal kwalitatieve criteria zijnde:
-

Opleiding van de jeugdtrainers (gediplomeerde VTS-jeugdtrainers)
Opleidingen Coach Academy en VTS-plus in het kader van jeugdwerking
Opleidingen Club Manager Academy en Dynamo in het kader van jeugdwerking
Opleidingen Umpire Academy (rekrutering, en ondersteuning) in het kader van jeugdwerking

2.1. Hoe meer gediplomeerde jeugdtrainers in uw club, hoe hoger de score.
2.2. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de verhouding van het aantal gediplomeerde jeugdtrainers
ten opzichte van het aantal jeugdspelers. Hoe meer gediplomeerde jeugdtrainers per aantal
jeugdspelers, hoe hoger de score.
Let wel:
- Per jeugdtrainer wordt enkel het hoogst ingeschaalde diploma in aanmerking genomen! De
Aspirant-Initiator Hockey is geen gediplomeerde jeugdtrainer! U krijgt hier punten voor
maar ze worden niet meegeteld bij de gediplomeerde jeugdtrainers.
- De gediplomeerde jeugdtrainer scoort punten in de club waar hij jeugdtraining (minsten 1
x week) geeft (kan ook in meerdere clubs)
2.3. Voor de aanwezigheid van een opleidingsverantwoordelijke (OV) voor de jeugd worden extra
punten toegekend. De gegevens van deze persoon (naam – email – Gsm-nummer) dienen
doorgegeven te worden aan lucas.vandenbossche@hockey.be.
2.4. Indien uw club een opleiding “Initiator Hockey”, “Instructeur B Hockey” en/of “Trainer B Hockey”
organiseert in 2020, worden er extra punten toegekend. Daarnaast worden er punten gegeven aan uw
gediplomeerde jeugdtrainers (vanaf initiator) en nog eens extra punten voor jeugdtrainers die in 2020
de opleiding zullen volgen en hiervoor slagen. In 2020 wordt er extra punten toegekend op de
organisatie van een “Initiator Hockey” opleiding binnen de club en de Trainer B opleiding.
2.5. Niet alleen het volgen van opleidingen draagt bij tot het verhogen van de kwaliteit van
jeugdtrainers maar ook het volgen van specifieke bijscholingen in het kader van de jeugdwerking.
Daarom zullen jeugdtrainers/jeugdcoaches die bijscholingen volgen (specifiek naar de jeugdwerking
toe) die georganiseerd worden vanuit de Coach Academy en/of VTS-plus, beloond worden.
In 2020 zullen de projecten “Multi SkillZ for Hockey” en “Push for Hockey” verder uitgerold worden.
Jeugdtrainers die zich bijscholen voor “Multi SkillZ for Hockey” krijgen punten. Voor elke
samenwerking met een school (te leveren bewijs: data lessen/leerkracht/school) worden er extra
punten toegekend. Ook kunnen er extra punten gescoord worden door het aanstellen van een
Hockey2School aanspreekpunt.
2.6. Ook clubbestuurders die bijscholingen volgen in het kader van de jeugdwering zullen punten
krijgen. Let wel, alleen de administratieve bijscholingen die georganiseerd worden door de Club
Manager Academy of Dynamo worden erkend voor het jeugdsportfonds. Indien de secretaris van de
club, verantwoordelijk voor de jeugdwerking, naar de secretarissenmeeting komt, worden er tevens
extra punten toegekend. Ook aanwezigheid op AV én BAV levert punten op. Deze punten werden voor
2020 verhoogd.
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Let wel: alle deelnemers moeten lid zijn van de club, aangesloten bij de VHL en een verantwoordelijke
functie uitoefenen in de jeugdwerking van de club. (trainer/coach, jeugdsportcoördinator,
jeugdverantwoordelijke, jeugdbestuur)
Ook in 2020 kunnen er extra punten gescoord worden voor deelname aan het (mini) Hockey
Congres/Hockey Academy Day indien de gevolgde sessies in functie zijn van de jeugdwerking.
2.7. Scheidsrechters zijn onlosmakelijk verbonden aan (jeugd)wedstrijden spelen. Zoals in vele
sportfederaties kampt ook de hockeysport met een tekort aan (jeugd)scheidsrechters. Door de sterke
ledengroei en de toename van het aantal jeugdteams in competitie is het van essentieel belang dat
ook het aantal jeugdscheidsrechters toeneemt.
De VHL zet daarom meer dan ooit in op ondersteuning en vorming van (jeugd)scheidsrechters. Zo
trachten we laagdrempelige opleidingen en bijscholingen voor onze huidige alsook nieuwe
(jeugd)scheidsrechters te voorzien.

Gediplomeerde jeugdtrainers en jeugdcoördinatoren
Categorie 1: VTS-Aspirant-Initiator Hockey (= geen gediplomeerde trainer)
Categorie 2: VTS-Initiator Hockey
Categorie 2: extra opgeleide VTS-initiator in 2020
Categorie 3: VTS-Instructeur B
Categorie 3: extra opgeleide VTS-instructeur B in 2020
Categorie 4: VTS-Trainer B Hockey
Categorie 4: extra opgeleide VTS-Trainer B in 2020
Attest Multi SkillZ for Hockey
Deelname Hockey2School (per school)
Hockey2school verantwoordelijke
Organisatie VTS-cursus (in 2020)

Verhouding gediplomeerde jeugdtrainers – aantal jeugdspelers
1 gediplomeerde jeugdtrainer/20 leden

Punten
2 punten
20 punten
30 punten
50 punten
75 punten
80 punten
150 punten
10 punten
20 punten
50 punten
150 punten

Punten
200 punten

Bijscholing (sporttechnisch en administratief) + infoavond in functie van jeugdwerking
Deelname aan bijscholingen (ifv jeugdwerking) van VTS-plus
Deelname aan workshops van de Coach Academy Day ((ifv jeugdwerking en per deelnemer)
Deelname aan bijscholingen (ifv jeugdwerking) van Club Manager Academy/Dynamo
Deelname aan begeleidingstraject Club Manager Academy gelinkt aan jeugdsport
Aanwezigheid op secretarissenmeeting (in functie van jeugdsport)
Aanwezigheid op AV/BAV (1 per club/infosessie)
Deelname aan Hockey Academy Day (per deelnemer)
Deelname aan minstens 2 OV meetings

Punten
10 punten
30 punten
30 punten
100 punten
50 punten
50 punten
75 punten
100 punten

Scheidsrechterwerking

Punten

Deelname E-learning in 2020 (ifv jeugdwerking en per deelnemer)
Opleiden van Club Umpire Coach in 2020 (ifv jeugdwerking en aanwezigheid op beide dagen)
Opleiden van een Club Umpire in 2020 (ifv jeugdwerking)
Opleiden van een vrouwelijke Club Umpire in 2020 (bovenop en ifv jeugdwerking)
Opleiden van een nieuwe Nationaal scheidsrechter in 2020 (ifv jeugdwerking)
Opleiden van een nieuwe vrouwelijke Nationaal scheidsrechter in 2020 (bovenop en ifv jeugdwerking)
Deelname aan minstens 2 CUC meetings
Deelname aan jeugdacties uitgewerkt door de VHL (week van de official, …)

1 punt
50 punten
25 punten
25 punten
50 punten
50 punten
100 punten
10 punten
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Pijler 3: Ethiek

Max. 15%

Engagement, Fair Play, fun en spe(e)lplezier vormen de basiswaarden van de VHL. Ook in het
jeugdsportproject zal hieraan dus aandacht besteed worden. Ieder kind dat graag hockey speelt moet
bij de VHL kunnen hockeyen, ongeacht zijn/haar sporttechnische kwaliteiten. Zo worden clubs beloond
die de eigen Fair Play acties opzetten of deelnemen aan de Fair Play acties van de VHL (bv. prijs voor
fairplay, ouders sensibiliseren, reglement Fairplay opstellen en toepassen, ...) binnen de jeugdwerking.
Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor kinderen met beperkingen in de vorm van G-hockey en voor
kansarme kinderen. Gezien het belang van een beleid rond seksueel grensoverschrijdend gedrag zullen
er ook punten toegekend worden indien de club een aanspreekpunt Integriteit heeft (API). Deze
contactpersoon moet duidelijk vermeld staan op de website zodat deze gemakkelijk gecontacteerd
kan worden. Deze persoon moet ook het begeleidingstraject rond API’s gevolgd hebben.

Ethiek
Het hebben van een aanspreekpunt integriteit (API) binnen de club
Deelnemen als club aan de acties van de VHL rond Fair Play en Ethiek ifv jeugdwerking
Behalen van het Sportivos bronzen label als club ifv jeugdwerking
Organiseren van een G-hockey-tornooi als club voor jeugd G-hockeyleden
Actie voor kansarme kinderen (lidmaatschap, samenwerking OCMW, gratis materialen,…)

Met steun van

Punten
150 punten
20 punten
50 punten
50 punten
30 punten
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BESTEDINGSMOGELIJKHEDEN
De financiële bewijsstukken moeten binnen één van de onderstaande categorieën passen, alsook van
toepassing zijn op de jeugdwerking. Dit is dus voor jeugdleden tot en met 18 jaar. Bovendien moeten
het officieel betaalde vergoedingen zijn met bankuittreksels als betaalbewijs. Tot slot moeten de
activiteiten binnen het kalenderjaar 2020 vallen (= factuur in 2020!) en moet de factuur gericht zijn
aan de club. Op de factuur dient te staan dat het over de jeugdwerking gaat!
Bij vragen omtrent deze financiële stukken neemt u best contact op met de VHL.
VERGOEDING/VERLONING
Dit mogen enkel officiële vergoedingen zijn van:
- Sporttechnische jeugdbegeleiders van de jeugdploegen
- Gekwalificeerde jeugdtrainers (Initiator, Instructeur B, Trainer B en Trainer A) volgens de
officiële barema’s
- Vergoeding via statuut verenigingswerk komt ook in aanmerking!!!
OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN
- Inschrijvingsgelden VTS-opleidingen voor jeugdtrainers
- Inschrijvingsgelden bijscholingen (VHL, Hockey-Academy, VTS-plus, Dynamo) voor
jeugdtrainers en jeugdbestuur
INFRASTRUCTUUR EN PROMOTIE
- Huur accommodatie voor jeugdteams (terreinen – sporthal)
- Aankoop sportmateriaal voor jeugd (sticks, ballen, doelen, mondbeschermers)
- Aanmaak en aankoop promotiemateriaal voor de jeugdwerking (medailles voor tornooi)
- Drukkosten voor de jeugdwerking (flyers, brochures)
- Aankoop medisch materiaal voor de jeugdwerking (EHBO-Koffer, 60% van de kost van een
defibrillator)
ONGELDIGE BESTEDINGSMOGELIJKHEDEN (niet exhaustief)
- Niet-officiële kostenvergoedingen
- Vergoedingen binnen het statuut vrijwilligerswerk
- Betalingen van drank, eten, …

Max. 40% van de subsidies is te besteden aan loonkosten!
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WIJZE VAN MONITORING EN CONTROLE

TIMING
WAT DOET DE CLUB

Vóór 20 maart 2020

Bevestigen van al dan niet deelname
aan het jeugdsportfonds
Kwaliteitsvolle invulling jeugdwerking

Januari –oktober 2020

15 november 2020

Eventuele clubbezoeken,
begeleiding jeugdwerking

Indienen aanvraagformulier + vereiste
bijlage via bewijsdossier
Controle aanvraagformulieren +
bewijsstukken
Toekenning subsidiebedrag per
club

November 2020

25 november 2020

WAT DOET DE VHL

Indienen onkostennota en financiële
bewijsstukken
Controle financiële
bewijsstukken en uitbetaling
onkostennota’s

Vóór 15 januari 2021
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TOTAALOVERZICHT CRITERIA MET BIJHORENDE PUNTEN
Pijler 1: Jeugdleden en jeugdploegen
Nieuwe jeugdleden
Per jeugdlid jonger dan 19 jaar op 30/10/2020
Per nieuw jeugdlid jonger dan 19 jaar tussen 30/10/2019-30/10/2020
Per vrouwelijk jeugdlid jonger dan 19 jaar op 30/10/2019
Per nieuw vrouwelijk jeugdlid jonger dan 19 jaar tussen 30/10/2019-30/10/2020
Inschrijving jeugdploegen
Per jeugdploeg in competitie 4/6/8-tal op 30/10/2020
Per jeugdploeg in competitie 11-tal op 30/10/2020
Per extra jeugdploeg in competitie 4/6/8-tal tussen 30/10/2019 - 30/10/2020
Per extra jeugdploeg in competitie 11-tal tussen 1/10/2019 - 30/10/2020
Per extra jeugdploeg meisjes in competitie 4/6/8-tal tussen 30/10/2019 - 30/10/2020
Per extra jeugdploeg meisjes in competitie 11-tal tussen 30/10/2019 - 30/10/2020
Per jeugdploeg in zaalcompetitie op 30/10/2020
Per extra jeugdploeg in zaalcompetitie tussen 30/10/2019 – 30/10/2020
Deelname aan een Streethockeytornooi (per jeugdploeg) in 2020

Max. 35%
Punten
1 punt
1 punt
0,5 punt
0,5 punt
Punten
3 punten
5 punten
4 punten
6 punten
5 punten
7 punten
10 punten
10 punten
20 punten

G-hockey (jeugd)
Per jeugd G-hockeylid op 30/10/2020
Deelname aan georganiseerde G-hockey tornooien door clubs (per jeugddeelnemer/tornooi)
Per extra jeugd G-hockeylid lid tussen 30/10/2019 - 30/10/2020
Pijler 2: Kwaliteit
Gediplomeerde jeugdtrainers
Categorie 1: VTS-Aspirant-Initiator Hockey (= geen gediplomeerde jeugdtrainer)
Categorie 2: VTS-Initiator Hockey
Categorie 2: extra opgeleide VTS-initiator in 2020
Categorie 3: VTS-Instructeur B
Categorie 3: extra opgeleide VTS-instructeur B in 2020
Categorie 4: VTS-Trainer B Hockey
Categorie 4: extra opgeleide VTS-trainer B in 2020
Attest Multi KkillZ for Hockey
Deelname Hockey2School (per school)
Hockey2School verantwoordelijk
Organisatie VTS-cursus (in 2020)
Verhouding gediplomeerde jeugdtrainers – aantal jeugdspelers
1 gediplomeerde jeugdtrainer/20 leden
Bijscholingen volgen (sporttechnische en administratief) + infoavond ifv jeugdwerking
Deelname aan bijscholingen (ifv jeugdwerking) van VTS-plus

Punten
8 punten
10 punten
15 punten
Max. 50%
Punten
2 punten
20 punten
30 punten
50 punten
75 punten
80 punten
150 punten
10 punten
20 punten
50 punten
150 punten
Punten
200 punten
Punten
10 punten

Deelname aan workshops van de Coach Academy Day (per deelnemer en ifv jeugdwerking)

30 punten

Deelname aan bijscholingen in functie van jeugdwerking van Club Manager Academy
Deelname aan begeleidingstraject Club Manager Academy gelinkt aan jeugdsport
Aanwezigheid op secretarissenmeeting (per club en ifv jeugdwerking)
Aanwezigheid op AV en BAV (per club en ifv jeugdwerking)
Deelname aan Hockey Academy Day (per deelnemer en ifv jeugdwerking)
Deelname aan minstens 2 OV meetings
Scheidsrechterwerking
Deelname E-learning in 2020 (per deelnemer en ifv jeugdwerking)

30 punten
50 punten
50 punten
50 punten
75 punten
100 punten
Punten
1 punt

Opleiden van een Club Umpire Coach in 2020 (aanwezigheid op beide opleidingsdagen en ifv jeugdwerking)
Opleiden van een Club Umpire in 2020 (ifv jeugdwerking)

50 punten
25 punten
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Opleiden van een vrouwelijke Club Umpire in 2020 (bovenop en ifv jeugdwerking)
Opleiden van een nieuwe Nationaal scheidsrechter in 2020 (ifv jeugdwerking)
Opleiden van een nieuwe vrouwelijke Nationaal scheidsrechter in 2020 (bovenop en ifv jeugdwerking)
Deelname aan minstens 2 CUC meetings
Deelname aan jeugdacties uitgewerkt door de VHL (week van de official, …)
Pijler 3: Ethiek
Ethiek
Het hebben van een aanspreekpunt integriteit (API) binnen de club
Deelnemen aan de dacties van de VHL rond Fair Play en Ethiek ifv jeugdwerking
Behalen van het Sportivos bronzen label ifv jeugdwerking
Organiseren van een G-hockey-tornooi als club voor jeugd G-hockeyleden
Actie voor kansarme kinderen (lidmaatschap, samenwerking OCMW, gratis ter beschikking stellen materialen,…)
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25 punten
50 punten
50 punten
100 punten
10 punten
Max. 15%
Punten
150 punten
20 punten
50 punten
50 punten
30 punten

