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1. Project 

Het kwaliteitsproject ’Q4Gym’ is een beleidsfocus van Gymfed in het Jeugdsportfonds van Sport 
Vlaanderen (Vlaamse Overheid). Gymfed wil aan de hand van een individuele clubcoaching en 
met de hulp van een online kwaliteitsinstrument de werking van de jeugdclubs ondersteunen en 
naar een hoger niveau brengen.  
 
 

2. Deelnamevoorwaarden 

1. De club is aangesloten bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw 
2. De club heeft jeugdleden (0-18 jaar) 
3. De club verklaart zich akkoord met het reglement en de bestedingsvoorwaarden  

(zie punt. 6). 

Competitieclubs zijn verplicht zich te laten auditen voordat het label komt te vervallen of vanaf 
het tweede jaar dat ze aan competitie deelnemen. 

 

3. Gymfed-clubs kunnen op volgende vier manieren aanspraak maken 
op subsidies van het jeugdsportfonds 
 
1. De club heeft eenmaal per Olympiade een Q4Gym-audit:  

1. Van toepassing voor: clubs die in 2021 een audit hebben afgelegd. 
2. Werkwijze: 
 De audit wordt afgenomen door een professionele clubcoach aangesteld door 

Gymfed.  
 De club engageert zich om het clubbezoek voor te bereiden, de gevraagde info en/of 

staving documenten in het instrument in te vullen en/of up te loaden. 
 Clubs halen het Q4Gym-label als voldaan wordt aan de criteria (zie punt 4). 
 De audit wordt afgenomen in de periode: 1 november 2020 tot 10 juni 2021 en bij 

voorkeur in de sporthal/gymzaal waar de activiteiten doorgaan. 

Alle aanvragen voor subsidies van het Jeugdsportfonds zijn mogelijk vanaf  
19 augustus tot 15 september 2021 via: 

https://www.gymfed.be/aanvraagsubsidies 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gymfed.be%2Faanvraagsubsidies&data=04%7C01%7CIngeDoens%40gymfed.be%7C16d20a3ffb1e40b6401a08d93189d646%7Cef18dd53151142abbca66ba09ab6c485%7C0%7C0%7C637595290354766791%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=onmc%2FL5ZRsdFtGROgVtL98mb5PnAvAxwYem3TGKNVak%3D&reserved=0
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 De audit wordt afgesloten op 30 juni van het seizoen waarin de audit plaats vindt.   
De clubs worden dan op de hoogte gebracht van hun definitieve score. 

 Indien de audit met positief resultaat wordt afgesloten is het label vier jaar geldig.  
 Clubs die het label niet behalen worden door het team clubondersteuning begeleid en 

hebben 2 jaar tijd om alsnog het label te halen.  
 

2. Aanvraag subsidie:  
     Van 19 augustus tot 15 september via: https://www.gymfed.be/aanvraagsubsidies 

 

2. De club ontvangt jaarlijks een werkingssubsidie: 
 Van toepassing voor: 

a. Voor jeugdclubs Gym en Rope Skipping die een geldig Q4Gym-kwaliteitslabel 
hebben en in het seizoen 2020-2021 geen audit hadden (tussenliggende jaren). 

b. Voor jeugdclubs die uitsluitend Dans of Freerunning aanbieden. 
 

 Acties voor 2021:  
a. Deelname aan de Startvergadering op 18 augustus 2021 
b. Indienen engagementsverklaring 2021-2022 ‘Gedrags- en ethische code’  

(zie ‘Mijn Gymfed -> documenten)  
c. Upload van het jaarlijks actieplan voor het komende seizoen (rekening houdend 

met de opmerkingen/tips/verslag van de clubcoach van de audit en/of het 
evaluatieverslag van het laatste actieplan). 
 

 Aanvraag subsidies: 
Van 19 augustus tot 15 september via: https://www.gymfed.be/aanvraagsubsidies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gymfed.be/aanvraagsubsidies
https://www.gymfed.be/aanvraagsubsidies
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3. Deelname aan een door Gymfed gekozen actie/initiatief in het kader van 
kwaliteitsbevordering van de jeugdwerking (wordt jaarlijks bepaald).  
 Van toepassing voor: Clubs die geen Q4Gym-audit afgelegd hebben en geen aanvraag 

voor werkingssubsidies (zie: 2) hebben ingediend.  
 

 Actie voor 2021: Aanduiden API (Aanspreekpunt Integriteit)  
De API wordt aan de leden kenbaar gemaakt via website, welkomstbrochure, 
nieuwsbrief, … én heeft een opleiding gevolgd in het kader van Ethisch Verantwoord 
Sporten. 

3.  Aanvraag subsidies: 
Van 19 augustus tot 15 september via: https://www.gymfed.be/aanvraagsubsidies 

 

4. De club biedt G-Gym (gymnastiek voor personen met een fysieke en/of verstandelijke 
beperking) aan.  
 Van toepassing voor: Clubs die een afzonderlijke G-Gym groep binnen de clubwerking 

aanbieden.  
 

 Actie: De club duidt in het Ledenbeheer aan dat er G-Gym wordt aangeboden. Na de 
aanvraag wordt de verantwoordelijke G-Gym van de club gecontacteerd voor het 
vervolledigen van de info over de groep.  
 

 Aanvraag subsidies: 
Van 19 augustus tot 15 september via: https://www.gymfed.be/aanvraagsubsidies 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.gymfed.be/aanvraagsubsidies
https://www.gymfed.be/aanvraagsubsidies
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4. Criteria Q4Gym-label 

  
a. De onderdelen van Q4Gym zijn:  

 
 
 Om het Q4Gym-label te behalen moet de club slagen voor volgende onderdelen: 

o Totaalscore ≥60% 
o Score “Clubmanagement” ≥50% 
o Score “Sportieve basiswerking” ≥50% 
o Score “Competitie” ≥50% 

 Per onderdeel zijn er 1 of meer focusvragen (groene vragen). De club dient aan minimum 
1 van de focusvragen per onderdeel te voldoen om het label te kunnen halen.  

 Het aantal punten toegekend aan een criterium kan in het instrument door de club 
permanent geraadpleegd worden. Het maximum te behalen punten wordt eveneens 
vermeld. 

 De ‘uitzonderlijke en innoverende projecten’ worden gescoord door een  
beoordelingscommissie (juni) samengesteld uit: 

o Team Q4Gym (staf en clubcoachen) 
o Vertegenwoordiger van de Vlaamse Sportfederatie (VSF) 
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5. Kosten Q4Gym-audit 

De kostprijs van een audit is vastgelegd op 850 euro, dit bedrag wordt gesubsidieerd door het 
Jeugdsportfonds van de Vlaamse Overheid.  
 

6. Verdeling incentives 

Voor de verdeling van de incentives wordt gebruik gemaakt van de door de Vlaamse Overheid 
ontvangen subsidiebedrag in het kader van het Jeugdfonds vermeerderd met 25% inbreng van de 
federatie. 

De verdeling van het toegekende budget gebeurt in deze volgorde: 

a. Clubs die G-Gym aanbieden ontvangen een forfaitair bedrag van 200 euro. 
b. Clubs die deelnemen aan het project Gymfed ontvangen een forfaitair bedrag van  

200 euro. 

Het resterende bedrag wordt verdeeld als volgt:  

c. Clubs die het Q4Gym-label behalen, ontvangen incentives a.d.h.v. volgende 
verdeelsleutel: 
 Club die gelijk of hoger scoort dan het gemiddelde en meer dan 400 leden telt = 4x  
 Club die gelijk of hoger scoort dan het gemiddelde en minder dan 400 leden telt = 3x 
 Club die lager scoort dan het gemiddelde = 2x  
 Clubs die niet slagen voor de audit ontvangen geen incentives (= 0x) 

d. Werkingssubsidies voor jeugdclubs wordt verdeeld onder de deelnemende clubs (= 1x). 

De club kan de incentives besteden volgens de lijst ‘Besteding incentives’ (zie 8.) 

Werkwijze voor het ontvangen van de incentives 
 De club wordt op de hoogte gebracht van het totale bedrag waar ze recht op heeft 

eind september. 
 Nieuw voor 2021! De club hoeft geen verantwoordingsstukken te bezorgen. Gymfed 

zal jaarlijks steekproefsgewijs een controle uitvoeren bij min. 10 % van de 
begunstigde clubs.  
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7. Procedure 

Elke Q4Gym-audit verloopt volgens volgende werkwijze: 

1) De club wordt verwittigd wanneer hun label vervalt (+/- 6 maanden op voorhand). 
2) De club dient een auditaanvraag in op www.Q4Gym.be en stelt 3 mogelijke auditdata voor in 

de door Gymfed toegekende periode (min. 2 maanden).  
3) De auditdatum wordt in overleg met de clubcoach vastgelegd. 
4) De personen die binnen het Ledenbeheer de rol ‘beheerder’ of ‘lid beheer’ of ‘Q4Gym’ 

bezitten, hebben permanent toegang tot het instrument, via ‘Mijn Gymfed’. Zij kunnen 
consulteren en in het instrument werken.  

5) De club vervolledigt de ontbrekende info in het instrument en zorgt voor de upload van de 
nodige documenten/stavingstukken 

6) 14 dagen voor de audit wordt het instrument afgesloten zodat de clubcoach de audit kan 
voorbereiden. 

7) De audit vindt plaats bij voorkeur in de sport-/gymhal waar de lessen doorgaan. Er wordt 
internet voorzien. Minimale aanwezigheid van: 1 clubbestuurder, 1 coördinator/trainer van 
de sportieve basiswerking, 1 coördinator/trainer competitie.  
De clubcoach geeft ter plaatse de nodige tips, adviezen en/of ondersteunende tools mee. 

8) De club heeft na de audit de mogelijkheid een (beperkt) aantal aanpassingen te doen. 
 Enkel voor de criteria door de coach aangeduid (open vragen) 
 Deadline voor deze aanvullingen: 2 weken na de audit 

9) De club ontvangt drie weken na de audit het verslag van de clubcoach. 
10) Op het einde van het seizoen (30 juni) wordt de audit automatisch afgesloten en wordt de 

club kort daarna (begin juli) verwittigd van het resultaat.  
11) Competitieclubs die het label niet halen, verklaren zich akkoord het begeleidingstraject 

voorgesteld door de clubcoach te volgen. Het label dient binnen de twee jaar gehaald te 
worden. 

12) Clubs ontvangen de Q4Gym-banner op de Startvergadering van hun regio.  
13) Clubs worden op de hoogte gebracht van het bedrag aan incentives dat ze kunnen besteden 

(eind september). De besteding van de incentives gebeurt voor 31 december 2021.  
14) De club kan in de tussenliggende jaren van de audit werkingssubsidies ontvangen, volgens de 

voorwaarden in 3.2. 
 
 

http://www.q4gym.be/
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Opgelet! Clubs die deelnemen aan het Jeugdsportproject in 
2021, kunnen enkel facturen van het jaar 2021 voorleggen om 
terugbetaald te krijgen. 

 

 

 

 

8. Lijst incentives 

De clubs beslissen zelf hoe ze het toegekende bedrag aan incentives besteden zolang deze 
betrekking hebben op de jeugdwerking in de club. Er kan gekozen worden uit hieronder 
vermelde lijst.  

1. Van de Gymnastiekfederatie 
 Programma’s, tools Gymfed in het kader van clubmanagement (Trainers App) of 

de recreatieve jeugdwerking (Multi SkillZ for Gym, Gymstars, We are next, Kidies, 
Coach@Home) 

 Inschrijvingsgeld jurycursussen, workshops en bijscholingen Gymfed 
 Aankopen via Gymshop (Sporttechnische programma’s en gymmateriaal) 

2. Bij de Vlaamse Trainersschool (VTS) 
 Inschrijvingsgelden opleidingen VTS (gelieve ons als bewijs het deelname- en 

betalingsattest te bezorgen). 
 Deelname ‘Dag van de trainer’ 

3.  Dynamoproject – ICES – VSF 
 Opleidingen in kader van clubmanagement, goed bestuur en ethisch 

verantwoord sporten 
4. Janssen-Fritsen (toestellenleverancier) 

 Aankoop gymmateriaal of aankoop waardebon materiaal die 1 jaar geldig is  
(J&F zorgt voor een extraatje van 20%)  

5. Materiaal Rope Skipping 
 Aankoop van specifieke touwen voor Rope Skipping. 

6. Gediplomeerde jeugdtrainers 
 Verplaatsingskosten van gediplomeerde trainers (minstens initiatordiploma of 

pedagogisch diploma) (gebruik daarvoor de kostenstaat: zie Excel-file op 
www.Q4Gym.be) 

 Officiële trainersvergoedingen (incl. verenigingswerk) van gediplomeerde 
trainers (minstens initiatordiploma of pedagogisch diploma). Enkel trainers die 
tewerkgesteld zijn door de club, via SPORTWERK, een interim-bureau of 
zelfstandigen - in hoofdberoep of bijberoep - komen in aanmerking. 

 Vergoeding van gediplomeerde trainers volgens de wet op het verenigingswerk 
(onbelast bijklussen). 

 

http://www.q4gym.be/
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