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Doelstelling van het recreatiesporfonds 
De Vlaamse Atletiekliga richt een recreatiesportfonds op waarvan de middelen aangewend worden om Vlaamse 

atletiekclubs te belonen indien ze initiatieven ontplooien die hun recreatiesportwerking kwalitatief 

verbeteren. 

Beheer & toezicht 
Het beheer en toezicht gebeurt door de Beleidscommissie Recreatie van de Vlaamse Atletiekliga.  

Tot het beheer en toezicht behoren:  

 Het toekennen van de fondsen na beraadslaging en berekening. 

 Het organiseren van toezicht. 

 Communicatie en bijsturing van de verschillende (club)projecten. 

 Beheren en toekennen van de recreatiesportlabels van de clubs. 

 Het vastleggen van meer gedetailleerde criteria van de deelaspecten wanneer de oorspronkelijke 

criteria onduidelijk zijn. 

 Het erkennen van projecten wanneer een onderdeel dat vereist. 

Komt uw club in aanmerking? 
Elke vereniging, aangesloten bij de Vlaamse Atletiekliga, komt in aanmerking voor subsidies uit het 

Recreatiefonds. Zij dienen bijkomend aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

 Aangesloten zijn bij de VAL op 31 maart van het betreffende kalenderjaar. 

 De financiële verplichtingen hebben vervuld t.o.v. de VAL. 

 Activiteiten organiseren voor recreanten. 

 Binnen de tijdslimiet de administratieve verplichtingen vervuld hebben, voornamelijk doorgeven van 

geplande voor- en najaarssessies en deelnemerslijsten. 

 Met minstens 1 afgevaardigde deelnemen aan de jaarlijkse Running&Co Dag, die in 2019 georganiseerd 

wordt op 16 november te Beernem, om in aanmerking te komen voor de 500 punten van het 

kwalitatieve luik. 

 

Beperkingen 

 Een club kan maximaal 1 maal per jaar een financiële ondersteuning ontvangen per onderdeel. 

 Een club kan vrij kiezen voor welk onderdeel het een aanvraag wil indienen of niet. 

Toekenning van de middelen 

In 2019 wordt een totaalbudget van €55.000 ter beschikking gesteld aan de verenigingen. 

Per deelaspect worden een aantal criteria bepaald, die elk een aantal punten opleveren. Het totaal aantal 

behaalde punten over alle clubaanvragen heen bepaalt hoeveel middelen één punt waard is, vb. 50000 punten 

in totaal betekent dat 1 punt €1 waard is. 

In het deelaspect “Clubparticipatie” (op basis van het aantal recreanten in de club) worden 50% van de 

middelen verdeeld. 

Waar en hoe indienen? 
Elke vereniging dient een aanvraag tot ondersteuning in te dienen via een onlineformulier dat ten laatste 1 

september 2019 ter beschikking wordt gesteld. 

De aanvraag loopt over het sportjaar 2018-2019. 

Uitzondering: 

 Bijscholingen komen in aanmerking over de periode vanaf 1 december 2018 tot en met 30 november 2019  

 Voor Start 2 Run gelden de najaarssessies van 2018 en de voorjaarssessies 2019 



 

 

De aanvragen dienen uiterlijk 15 november 2019 te gebeuren. Uiterlijk 25 november ontvangen de 

verenigingen de berekening van hun aandeel in het recreatiesportfonds. De verenigingen kunnen tot 15 

december verantwoordingsstukken indienen op basis van het kostenformulier. 

Uiterlijk 31 december wordt het bedrag op de clubrekening gestort. 

 

01/09 Online tool beschikbaar voor clubs 

15/11 Indienen aanvragen door clubs 

25/11 Berekening en rapportering aan de clubs door VAL 

15/12 Uiterlijke datum voor het insturen van kosten door de clubs 

31/12 Betaling door VAL 

Bestedingsmogelijkheden 
Na toekenning van de subsidies dient de club het kostenformulier in (terug te vinden in Alabus) samen met de 

facturen die in de kosten zijn opgenomen. 

De totaalkosten dienen minimaal gelijk te zijn met de “toegekende” subsidie. 

 

De volgende bestedingsmogelijkheden zijn bepaald: 

 Aankoop van recreatiesportmateriaal  

 Kopieer- en drukkosten  

 Deelnamekosten voor bijscholingen en opleidingen  

 Huur accommodatie  

 Verplaatsingskosten van loopbegeleiders (ondertekend document) 

 

LET WEL: 

 Alle kosten moeten betrekking hebben op recreatiesportactiviteiten.  

 De kosten moeten gestaafd worden d.m.v. bewijsstukken (factuur, ondertekende kostennota’s,...). 

Kastickets en bankuittreksels komen NIET in aanmerking om kosten te verantwoorden. 

 Alle facturen moeten geadresseerd zijn aan de vereniging  

 Alleen kosten van het lopende kalenderjaar (2019) worden aanvaard. 

Voor alle rubrieken geldt dat geen dubbele uitbetaling kan gebeuren , bv. doordat de kosten reeds 

gesubsidieerd werden door derden (bv. gemeentelijke sportdienst, impulssubsidie, ...). Inbreuk hierop kan 

leiden tot schrapping uit het recreatiesportfonds. 

Onenigheid en beroep 
Bij onenigheid i.v.m. een toekenning en/of een ander onderwerp, zal een beroep worden beslecht door de 

raad van bestuur van de Vlaamse Atletiekliga. 

Deelaspecten  
De volgende deelaspecten komen aan bod: 

KWALITEIT van het aanbod (50% van de subsidie) 
 Deelaspect 1:  Competentie (300 punten) 

 Deelaspect 2: Aanbod (100 punten) 

 Deelaspect 3: Promotie (50 punten) 

 Deelaspect 4: Nevenactiviteiten (50 punten) 

 

KWANTITEIT van het aanbod (50% van de subsidie) 
 Deelaspect 5: Clubparticipatie (500 punten) 

 

 

 



 

 

Kwaliteitslabelcriteria 
De criteria tot het behalen van een kwaliteitslabel zijn als volgt: 

Kwaliteitslabel “GOUDEN RECREATIEWERKING” 
 Een minimumscore van 750 punten behalen 

Kwaliteitslabel “ZILVEREN RECREATIEWERKING” 
 Een minimumscore van 670 punten behalen 

Kwaliteitslabel “BRONZEN RECREATIEWERKING” 
 Een minimumscore van 500 punten behalen 

 

Running&Co reikt jaarlijks de behaalde brevetten uit aan de verenigingen. 

 

Definities 

 Recreant: 
Actief aangesloten VAL-lid met recreantenvergunning.  

Een aansluiting in de categorie Kangoeroe (KAN) wordt niet in rekening genomen. 

 

 Loopbegeleider:  
Begeleider van recreatieve lopers zonder trainersdiploma. 

 

 Gediplomeerde loopbegeleider: 
Jogbegeleider, Initiator Running, Trainer B afstandslopen, Trainer A afstandslopen, Bachelor LO, Master LO 

 

 Bijscholing/infosessie Running&Co: 
Enkel bijscholingen georganiseerd of erkend door de Vlaamse Atletiekliga/Running&Co komen in aanmerking. 

Aanbod zie https://www.atletiek.be/recreatie/trainers/bijscholingskalender-runningco 

 

 Recreatieve trainingen voor volwassenen of jongeren: 
Recreatieve trainingen voor volwassenen of jongeren vanaf 14j, die niet gericht zijn op het joggen.  

De trainingen omvatten bijvoorbeeld conditieoefeningen, oefenvormen atletiekdisciplines.  

Vb: FitFree, conditietraining,...  

Er is geen focus op wedstrijddeelname. 

 

 Laagdrempelige activiteiten: 
Activiteiten waarvoor geen basisconditie vereist is, waar iedereen kan aan deelnemen, die organisatorisch en 

materieel eenvoudig zijn en die financieel haalbaar zijn, ook voor mensen in armoede. 

  

https://www.atletiek.be/recreatie/trainers/bijscholingskalender-runningco


 

 

Deelaspecten 

 

KWALITEIT VAN RECREATIE IN DE CLUB (500 punten): 
 
Opgelet:  voorwaarde om op dit luik punten te scoren is de aanwezigheid op de jaarlijkse 

Running&Co-dag van 16 november te Beernem ! 

1. Competentie (300 punten) 

1.1. Gediplomeerde loopbegeleider(s) die recreatieve lopers begeleiden 

 De club beschikt minstens over 1 gediplomeerd loopbegeleider  (35 pt) 

 De club beschikt minstens over 2 gediplomeerde loopbegeleiders  (45 pt) 

 De club beschikt minstens over 3 gediplomeerde loopbegeleiders  (55 pt) 

 De club beschikt minstens over 4 gediplomeerde loopbegeleiders  (65 pt) 

 De club beschikt minstens over 5 gediplomeerde loopbegeleiders  (75 pt) 

 (één van de opties is van toepassing) 

 

1.2. Aantal loopbegeleider(s) (niet gediplomeerd): 

De club beschikt over 

 1 loopbegeleider  (5 pt) 

 2 loopbegeleiders  (10 pt) 

 3 loopbegeleiders  (15 pt) 

 4 loopbegeleiders (20 pt) 

 5 loopbegeleiders of meer  (25 pt) 

 (één van de opties is van toepassing) 

 

1.3. Bijscholingen 

 Minstens 1 loopbegeleider neemt deel aan minstens 1 bijscholing/infosessie van 

Running&Co (buiten de Runing&Co Dag)  (25pt) 

 Minstens 2 loopbegeleiders nemen deel aan minstens 1 bijscholing/infosessie van 

Running&Co (buiten de Runing&Co Dag)  (50pt) 

 Minstens 3 loopbegeleiders nemen deel aan minstens 1 bijscholing/infosessie van 

Running&Co (buiten de Runing&Co Dag)  (100pt) 

 (één van de opties is van toepassing) 

 

 Minstens 1 loopbegeleider neemt deel aan de Running&Co Dag 2019  (25 pt) 

 Minstens 2 loopbegeleiders nemen deel aan de Running&Co Dag 2019  (50 pt) 

 Minstens 3 loopbegeleiders nemen deel aan de Running&Co Dag 2019  (100 pt) 

 (één van de opties is van toepassing) 

 

 

 



 

 

2. Aanbod (100 punten) 

2.1. Start to run  

De club organiseert minimaal 1 Start2Run sessie (0-5 km, 5-10 km of 10-15 km) 

Deelnemerslijst af te leveren aan de VAL! 

 In het najaar 2018  (40 pt) 

 In het voorjaar 2019  (40 pt) 

 

2.2. Recreatief aanbod buiten het joggen 

De club organiseert recreatieve trainingen voor jongeren of volwassenen (≠Start2Run of ≠ joggen).  

Vb. FitFree, wandelen, conditietraining,… (te omschrijven wat dit aanbod inhoud)   (20 pt) 

 

3. Promotie en samenwerking (50 punten) 

 Op de website wordt het logo van Running&Co en het officiële logo van Start2Run gebruikt  

(te downloaden via Alabus)  ( 20 pt) 

 

 De club heeft een samenwerking met derden voor integratie van kansengroepen  

vb. Mensen met vrijetijdspas, uitpas, kansenpas worden aanvaard, specifieke sessies voor 

doelgroepen,…       (15 pt) 

Verduidelijk deze samenwerking. 

 

 De club werkt samen met andere instanties om promotie te maken voor laagdrempelige 

activiteiten  

vb. samenwerking met socio-culturele verenigingen, met sportdienst, …  (15pt) 

Verduidelijk deze samenwerking. 

 

4. Nevenactiviteiten (50 punten) 

 Kinderen kunnen tijdens de trainingsuren van de recreanten terecht in de club voor jeugdtraining 

of andere opvang  (10 punten) 

 De club organiseert jaarlijks minstens 1 infosessie voor recreanten (gebruik hartslagmeter, 

loopclinic, gezonde voeding, info voor/na start 2 run,…), eventueel in samenwerking met een 

partner  (10 punten) 

 De club organiseert een jogging die is opgenomen in de Running&Co-loopkalender (winter 2018-

2019 of zomer 2019)  (30 punten) 

 

KWANTITEIT VAN RECREATIE IN DE CLUB (500 punten) 

1. Clubparticipatie 

50% van de te verdelen middelen wordt besteed aan dit deelaspect.  

De verdeling gebeurt op basis van het aantal aangesloten ACTIEVE recreanten in de club  

(EXCL. KANGOEROES!) voor verenigingen die MINSTENS beschikken over 15 recreanten.  

 


