
 

 

 

 

 

 
Reglement recreatiesportfonds 2021 

 

 

Doelstelling van het recreatiesporfonds 

De Vlaamse Atletiekliga wil met het Recreatiesportfonds 

- Clubs aanmoedigen en ondersteunen in de uitbouw van een kwaliteitsvol recreatief aanbod voor 

volwassenen (18j+) 

- Clubs belonen die recreanten aansluiten 

 

Elk aspect wordt gewaardeerd in dit Recreatiesportfonds. 

Beheer & toezicht 

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

Dit omvat: 

- De jaarlijkse evaluatie van het reglement 

- De controle op de verwerking van de resultaten 

Komt uw club in aanmerking? 

Elke vereniging, aangesloten bij de Vlaamse Atletiekliga met méér dan 10% recreanten (18+) onder haar 

leden komt in aanmerking voor subsidies uit het Recreatiefonds 2021.  

Zij dienen daarenboven 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; 

 Met minstens 1 afgevaardigde deelnemen aan de jaarlijkse Running&Co Dag om in aanmerking te 

komen voor het kwalitatieve luik. 

Toekenning van de middelen 

In 2021 wordt een budget van € 20.000 ter beschikking gesteld aan de verenigingen. 

- 50% van de middelen gaat naar het kwantitieve luik (aantal aangesloten recreanten en S2R-leden) 

- 50% van de middelen gaat naar het kwalitatieve luik (werking) 

 



 

 

Waar en hoe indienen? 

Alle criteria kunnen door de federatie berekend worden.  

 

De intentie om deel te nemen aan het Recreatiesportfonds gebeurt door de namenlijst van recreatieve 

loopbegeleiders uiterlijk 15 oktober 2021 te versturen naar paula@atletiek.be.  

 

De aanvraag loopt over het sportjaar 2020-2021. 

Uitzondering: 

 Bijscholingen komen in aanmerking over de periode vanaf 1 december 2020 tot en met 30 november 2021 

 

Uiterlijk 15 november worden de resultaten doorgestuurd naar de verenigingen.  

De verenigingen hebben de tijd tot 15 december om kosten in te dienen die minstens even groot zijn als het 

toegekende bedrag.  

Uiterlijk 31 december wordt het bedrag op de clubrekening gestort. 

 

15/10 Lijst van alle actieve recreatieve loopbegeleiders (18+) naar paula@atletiek.be  

15/11 Rapportering van de ondersteuning naar de clubs 

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

31/12 Uiterlijke datum van betaling van de financiële ondersteuning aan de clubs 

Bestedingsmogelijkheden 

Na toekenning van de financiële ondersteuning dient de club het kostenformulier in (terug te vinden in Alabus 

en op de wesbite van de VAL) 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: 

- Kosten voor VTS opleidingen 

- Kosten voor Clubgrade begeleiding 

- Kosten voor deelname aan Running&Co bijscholingen 

- Kosten voor vergoeding van recreatieve loopbegeleiders (verplaatsingskosten, vrijwilligerswerk, 
verenigingwerk) 

- Kosten voor specifiek Runningmateriaal ten behoeve van de loopbegeleiding, bv. fluo hesjes, hesjes 
met lampjes, therabanden, foamrollers, … 

- Aankoop Co-Runner map 

- Druk- en copykosten vor promotioneel material in Running 

- Kosten voor de organisatie van een infosessie/bijscholing gericht naar Running 
- Kosten voor catering 
- Kosten voor vergoeding van sprekers 
- Kosten voor huur van accommodatie 

- Incentives voor Start2Runners (bv. T-shirt) 

- Incentives voor recreatieve loopbegeleiders (bv. sweater) 
 

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 (2021) 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. 
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Deelaspecten  

De volgende deelaspecten komen aan bod: 

1. KWALITEIT van het aanbod (€ 10.000) 
 

Deelname aan de Running&Co dag van 23/10/2021 is een vereiste! 

 

1.1. Deelaspect “Competentie” (€ 5.000) 

 

 Aantal gekwalificeerde recreatieve loopbegeleiders (€ 3000) 
 

Punten per gekwalificeerde actieve recreatieve loopbegeleider: 

 Met opleiding Co-Runner of Jogbegeleider 2 punten 

 Bachelor of Master LO zonder bijkomend trainersdiploma 2 punten 

 Initiator Running, TrB afstandslopen of TrA afstandslopen 5 punten 

 

Enkel het hoogste diploma komt in aanmerking. 

 

 Deelname aan Running&Co bijscholingen (€ 2.000) 
 

= bijscholingen met logo Running&Co (al dan niet in combinatie met een andere partner) in de 

bijscholingskalender 

Per deelname van een lid aan een bijscholing  1 punt met een max. van 5 punten per persoon 

1.2. Deelaspect “Aanbod” (€ 5.000) 

 

 Per Start2Run deelnemer die geregistreerd is in Alabus tijdens het lopende sportjaar:  

 1 punt met een maximum van 100 punten /deelnemende vereniging 

 Organisatie van een infosessie/ bijscholing voor de lopers zelf en/of voor recreatieve 

loopbegeleiders, opgenomen in de Running&Co kalender 20 punten 

 Promotionele infosessie betreffende de Start2Run organisatie komen niet in aanmerking, er 
moet een specifiek info-item aan gekoppeld zijn 

 Deelnemers verdienen ook punten in luik a. 
 

 
 Organisatie van een Co-Runner opleiding 40 punten 

 Deelnemers verdienen ook punten in luik a. 
 

2. KWANTITEIT van het aanbod (€ 10.000) 

Op basis van het aantal recreanten vanaf de JUNIORcategorie in de club. 

10.000 euro gedeeld door het aantal recreanten van alle deelnemende verenigingen  

= toelage per recreant 

  



 

 

Kwaliteitslabelcriteria 

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

GOUD 

De club behaalt 120 punten in het kwalitatieve luik. 

ZILVER  

De club behaalt 90 punten in het kwalitatieve luik. 

BRONS 

De club behaalt 60 punten in het kwalitatieve luik. 

 

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

  

 

 


