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Subsidiereglement Impulssubsidie sport 2014-2019

Thema:

Verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders en de
jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen aangesloten bij een erkende
Vlaamse sportfederatie

Artikel 1. Definities
1.1 Alle erkende (zie erkenningsreglement) competitieve of recreatieve sportverenigingen kunnen
subsidies ontvangen mits ze aangesloten zijn bij een door de Vlaamse Overheid erkende
sportfederatie.
1.2 Sportverenigingen die beschikken over gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en
Jeugdsportcoördinatoren worden beloond op basis van onderstaand subsidiereglement.
1.3 Jeugdsportbegeleider:
1.4 Jeugdsportcoördinator:

een sporttechnische begeleider voor jeugdsport actief in een
erkende sportverenging
een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het
jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het
sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak.

Artikel 2. Timing
2.1
2.2
2.3

2.4

Als referteperiode voor het werkingsjaar geldt de periode van 1 juni tot en met 30 mei
De clubssecretaris van de erkende competitie of recreatie-sportvereniging ontvangt jaarlijks
tussen 1 en 15 juni een oproepingsbrief voor het ophalen van de subsidie aanvraagdocumenten.
Erkende competitie of recreatiesportverenigingen die voor 15 augustus, aansluitend op het
werkingsjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, hun aanvraagdossier ingediend hebben
op de gemeentelijke sportdienst komen in aanmerkingvoor verdere behandeling van het
dossier.
Het stadsbestuur behoudt zich het recht de gegeven informatie en bewijsstukken te
verifiëren. Indien blijkt dat:
 de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid
 de aanvrager de gevraagde inlichtingen weigert te verschaffen of
 de aanvrager de gevraagde inlichtingen niet tijdig verschaft
Vervalt voor de desbetreffende sportvereniging het recht op subsidiëring voor het betrokken
jaar.
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2.5
2.6
2.7
2.8

Het college van burgemeester en schepenen deelt het definitieve resultaat van de
puntenberekening waarop de subsidies worden gebaseerd voor 15 oktober mee aan de
aanvrager.
Bij betwisting van het vastgestelde puntenaantal kan de sportvereniging bij het college een
bezwaar indienen. Dit kan per aangetekend schrijven met uiterste postdatum 1 november.
Na onderzoek van het bezwaarschrift zal de sportvereniging over de getroffen beslissing
ingelicht worden voor 15 november. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
De uitbetaling van de subsidies gebeurt voor het einde van het jaar door overschrijving op de
rekening van de aanvrager.

Artikel 3.
Van het gedeelte van de impulssubsidie dat bestemd is voor sportverenigingen wordt een bedrag
voorafgenomen voor opleidingen georganiseerd door de clubs en voor de deelnamegelden van
lesgevers. Het betreft opleidingen voor jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren inzake
jeugdsportbegeleiding. Enkel VTS opleidingen of door VTS erkende opleidingen komen hiervoor in
aanmerking.
De grootte van deze voorafname is beperkt tot maximum 25% van de totale impulssubsidie. De
verdeling van dit bedrag gebeurt a rato van het aantal ingediende dossiers en a rato van de
effectief ingediende kosten. Indien nodig worden procentuele verdeelsleutels toegepast.
KL1:

Stimuleren van jeugdsportbegeleiders en/ of jeugdsportcoördinatoren om zich bij te
scholen

Parameter:

Effectieve kost voor de organisatie van en de deelname aan bijscholingen en
deelnamegelden.

Sportverenigingen die hun jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren een door de Vlaamse
overheid erkende cursus of bijscholing laten volgen inzake jeugdsportbegeleiding krijgen de
deelnamekosten terugbetaald op voorlegging van de factuur en het betalingsbewijs.
Sportverenigingen die een bijscholing of cursus organiseren voor hun jeugdsportbegeleiders of
jeugdsportcoördinatoren inzake jeugdsportbegeleiding die erkend wordt door de VTS krijgen de
organisatiekosten terugbetaald op voorlegging van de facturen en betalingsbewijzen. Catering komt
niet in aanmerking.
Indien het maximale budget ontoereikend is zal een procentuele verdeelsleutel toegepast worden.
Artikel 4.
Het resterend budget bestemd voor subsidiëring van sportverenigingen wordt verdeeld onder de
sportclubs die werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en / of jeugdsportcoördinatoren
op basis van volgend puntensysteem:
KL2: Werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders
Parameters:

diploma Master of Bachelor L.O.- VTS diploma in de betrokken sporttak of
gelijkwaardig volgens de assimilatietabel VTS

Sporttechnisch kader
Sporttechnisch
opleidingsniveau
jeugdsportbegeleiders

Parameters
Master L.O.
Bachelor L.O
VTS-diploma in de
betrokken sporttak
of gelijkwaardig
volgens de

Te verdienen
punten
15 ptn
10 ptn

Totaal
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assimilatietabel
VTS
- Niveau A
- Niveau B
- initiator

15 ptn
10 ptn
5 ptn

Bachelors L.O. en Masters L.O. met een trainer A diploma of trainer B diploma waarvoor ze niet
geassimileerd zijn krijgen punten voor beide diploma’s.
KL3: Werken met gediplomeerde jeugdsportcoördinatoren
Parameters:





alle gegevens + functiebeschrijving en plaats binnen het organogram van de
jeugdsportcoördinator
Deze persoon moet met naam, taak en contactgegevens expliciet vermeld
worden in de informatiebrochure/ website van de vereniging
Hij/ zij moet minstens de coördinatie van meerdere jeugdploegen voor zijn/
haar rekening nemen
Hij/ zij is de eerste contactpersoon voor ouders, trainers, spelers,…
Hij/ zij schrijft een jeugdplan dat controleerbaar is Hij/ zij is coördinator bij
een club met minstens 30 jeugdleden (jeugdleden = leden tot en met 18 jaar)
diploma Master of Bachelor L.O.- VTS diploma in de betrokken sporttak of
gelijkwaardig volgens de assimilatietabel VTS

Sporttechnisch kader
Aanwezigheid van een
jeugdsportcoördinator
Sporttechnisch
opleidingsniveau
Jeugdsportcoördinator
(s)

Parameters
Gegevens +
functiebeschrijving
en plaats binnen
het organogram
Master L.O.
Bachelor L.O
VTS-diploma in de
betrokken sporttak
of gelijkwaardig
volgens de
assimilatietabel
VTS
- Niveau A
- Niveau B
- initiator

Te verdienen
punten
30 ptn

Totaal

15 ptn
10 ptn

15 ptn
10 ptn
5 ptn

Bachelors L.O. en Masters L.O. met een trainer A diploma of trainer B diploma waarvoor ze niet
geassimileerd zijn krijgen punten voor beide diploma’s.
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Inlichtingsfiche impulssubsidie
Naam sportvereniging: ------------------------------------------------------------------------------------------Nummer sportvereniging: ……………………………………………………………….
Rekeningnummer van de sportvereniging: -----------------------------------------------------------------op naam en adres van: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KL1:
Effectieve kost voor de organisatie van en de deelname aan een opleiding
A/ Door de club zelf ingerichte opleiding
Naam cursus

Kostprijs organisatie

Evaluatie:
Alle bewijsstukken van organisatie bij te voegen (uitnodiging, deelnamegeld,
deelnemerslijst,…) + alle uitgaven voor het staven van de totale kostprijs
B/ door jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren gevolgde opleiding
Naam jeugdsportbegeleider

Cursus naam

Deelnamegeld

Evaluatie:
Alle bewijsstukken van deelname bij te voegen + bewijs van betaling
Toegekend budget:
KL 2:

…………………………………………………………………………

Werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders
Structuur

KL2

Sporttechnisch
opleidingsniveau
jeugdsportbegeleider

Parameters
Master L.O.

Te verdienen
punten
15 ptn

Bachelor L.O.

10 ptn

Totaal

4

VTS – niveau A
VTS- niveau B
VTS- initiator

15 ptn
10 ptn
5 ptn

TOTAAL KL2
Evaluatie:

Diploma’s als bewijsstukken bij te voegen

KL 3: Werken met gediplomeerde jeugdsportcoördinatoren
Structuur
Aanwezigheid
jeugsportcoördinator
Sporttechnisch
opleidingsniveau
jeugdsportcoördinator

Parameters
Gegevens + functieomschrijving
+ plaats binnen het organogram
Master L.O.
Bachelor L.O.
VTS – niveau A
VTS- niveau B
VTS- initiator

Te verdienen
punten
30 ptn

Totaal

15 ptn
10 ptn
15 ptn
10 ptn
5 ptn

TOTAAL KL2
Evaluatie:
Gegevens + functieomschrijving + plaats binnen organogram jeugdsportcoördinator bij te
voegen
Diploma’s als bewijsstukken bij te voegen

Toegekend budget:

…………………………………………………………………………

Gevraagde bewijsstukken bij deze inlichtingfiche
KL1:
Alle bewijsstukken van organisatie opleiding bij te voegen (uitnodiging,
deelnamegeld, deelnemerslijst,…) + alle uitgaven voor het staven van de totale
kostprijs
Alle bewijsstukken van deelname aan VTS-cursus bij te voegen + bewijs van betaling
KL2:
Diploma’s als bewijsstukken bij te voegen
KL3:
Gegevens + functieomschrijving + plaats binnen organogram jeugdsportcoördinator
bij te voegen
Diploma’s als bewijsstukken bij te voegen
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