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Vlaams minister van Sport Bert Anciaux heeft opnieuw middelen vrijgemaakt ter ondersteuning van het Vlaamse
jeugdvoetbal. Voetbalclubs konden een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor de subsidiëring van
projecten die de kwaliteit van hun jeugdvoetbal verbeteren. 176 clubs dienden zo&rsquo;n aanvraag in en 155 van hen
kunnen nu op de nodige middelen rekenen, goed voor in totaal 1.435.000 euro. Vorig jaar maakte de minister al een
gelijkaardig budget vrij voor de ondersteuning van infrastructuurwerken. Een zeer diverse groep voetbalclubs,
aangesloten bij zowel de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond (KVV) als de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en
actief in de hoogste tot de laagste afdelingen, dienden een jeugdbeleidsplan en een kwaliteitsverbeterend project in ter
optimalisering van hun jeugdwerking. Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen Dirk De Cock (VlaamsProgressieven):
"Met deze projectsubsidies, wil minister Anciaux verder de randvoorwaarden invullen om duizenden jonge voetballertjes
in Vlaanderen in de best mogelijke omstandigheden te laten sporten. De focus lag ditmaal op kwaliteitsverbetering.
Mogelijke projecten zijn onder andere de aankoop van sport- en didactisch materiaal, de opleiding of bijscholing van
jeugdtrainers en de verbetering van de communicatie binnen en buiten de club.&rdquo; Ook KSK Lebbeke diende een
dossier in. De Lebbeekse voetbalclub moest in een beleidsplan hun jeugdwerking voorstellen aan de hand van onder
meer de visie, de begroting en het opleidingsprogramma van hun jeugdafdeling. Een adviescommissie jeugdvoetbal
beoordeelde dit plan op basis van verschillende criteria. &ldquo;Ik kan met tevredenheid meedelen dat KSK Lebbeke bij
de gelukkigen hoort en dat voor een bedrag van 9.220 euro. KSK Lebbeke krijgt deze financiële ondersteuning voor het
opleiden van hun trainers, voor vergoedingen voor hun trainers om extra trainingen in te lassen en voor de huur van
extra accommodatie. Dit is opnieuw een leuke tegemoetkoming voor het Lebbeekse jeugdvoetbal na de subsidies die
Rapide Lebbeke begin dit jaar kreeg voor de aanleg van een bijkomend voetbalterrein", aldus nog Dirk De Cock.
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