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Verzoek tot toekenning van een jeugdlicentie Voetbal Vlaanderen
Provinciaal
Beste GC
Graag brengen we uw club op de hoogte van de procedure tot toekenning van een
jeugdlicentie voor provinciaal jeugdvoetbal.
-

Uw club behaalde in het najaar 2017, in 2018, 2019 of voorjaar 2020 een geldige
audit Provinciaal (2 sterren label), waardoor uw club voor het seizoen 20202021 in aanmerking komt voor Provinciaal jeugdvoetbal.

-

Vandaag is er enkel actie vereist, indien uw club NIET aan provinciaal
jeugdvoetbal wenst deel te nemen in het seizoen 2020-2021.
U kan dit doen per mail vóór 15 april 2020 naar
jeugdlicentievoorwaarden@voetbalvlaanderen.be

-

Zonder tegenbericht van uw club zal er toegang verleend worden tot de
provinciale inschrijvingstool voor de jeugdcompetitie voor het seizoen 20202021 (provinciaal + gewestelijk jeugdvoetbal is dan mogelijk). De provinciale
secretariaten zullen alle clubs hierover eerstdaags berichten.

-

Zonder tegenbericht van uw club zal er toegang verleend worden tot de
inschrijvingstool voor de jeugdlicentievoorwaarden voor provinciaal
jeugdvoetbal. Deze aanvraag voor de jeugdlicentie dient te gebeuren via de
voorziene online applicatie in E-Kick Off en zal opengesteld worden vanaf begin
mei. Hier bewijst de club uiterlijk 15 mei 2020 aan de 4 kwaliteitscriteria te
voldoen. Meer info over de aanvraag van de jeugdlicentie en de procedure volgt
later.

Indien uw club dus wenst deel te nemen aan de provinciale jeugdcompetitie dient u
vandaag geen actie te ondernemen.
Het provinciale secretariaat bericht u verder over de inschrijving voor de
jeugdcompetitie, het centrale secretariaat zal u informeren over de inschrijving voor
de jeugdlicentievoorwaarden.
Met vriendelijke groeten,
Departement Jeugdsport
Voetbal Vlaanderen
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