Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem
HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Alle door het Gemeentebestuur erkende sportverenigingen (d.m.v. het erkenningreglement) kunnen
impulssubsidies ontvangen mits ze aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie.
(Artikel 1 is pas geldig vanaf 01/01/2010 – in 2009 kunnen ook andere door het Gemeentebestuur
erkende verenigingen die niet aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie van deze
subsidie genieten)
Sportverenigingen die beschikken over jeugdsportbegeleiders en gekwalificeerde
jeugdsportcoördinatoren worden beloond op basis van onderstaand subsidiereglement.
Artikel 2 – Definities
Jeugdsportbegeleider:

Een sporttechnische begeleider voor jeugdsport actief in een erkende
sportverenging.

Jeugdsportcoördinator:

Een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid
in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische,
beleidsmatige en organisatorische vlak.

Jeugdsport:

Sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar.

VTS:

Vlaamse Trainersschool, een deelorganisatie van BLOSO die instaat
voor de inrichting van sporttechnische en bestuurlijke vorming alsook
voor de uitreiking van de daarbij horende erkende diploma’s en
attesten.

Opleiding - cursus:

Een cursus die meerdere aspecten van (sportspecifieke)
jeugdsportbegeleiding en/of –coördinatie behandelt in meerdere sessies
die leidt tot een erkend diploma of attest. (vb. VTS cursus aspirantinitiator, initiator, instructeur B trainer B, trainer A, toptrainer)

Vorming - bijscholing:

Een bijscholings-, informatie- of overlegmoment dat bijdraagt aan de
verhoging van de kennis en/of kunde bij de deelnemers betreffende
jeugdsportbegeleiding of –coördinatie. Dit kan in een of meerdere
sessies georganiseerd zijn.
(vb. jeugdclinic, spreekbeurt m.b.t. een aspect van de
jeugdsportbegeleiding/-coördinatie, uitwisselingsmoment van “goede
praktijken” tussen jeugdsportbegeleiders/-coördinatoren, ...)

Artikel 3 – Doelstellingen van het reglement
1.

De kwaliteit van de jeugdsportbegeleider op het gebied van de sporttechnische, tactische of
sociaal-pedagogische begeleiding verhogen.

2.

De kwaliteit van de jeugdsportcoördinator betreffende de coördinatie van het jeugdsportbeleid
in de sportvereniging op het sporttechnische, beleidsmatig, sociaal-pedagogisch en
organisatorisch vlak verhogen.
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3.

Een kwantitatieve en kwalitatieve uitbreiding van de sportgekwalificeerde
jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren.

4.

Het aantal verhogen van de erkende sportverenigingen die werken met sportgekwalificeerde
jeugdsportbegeleiders en/of jeugdsportcoördinator.

Artikel 4 – Algemene voorwaarden
1.

Het college van burgemeester en schepenen gaat, binnen de grenzen van de voorziene
kredieten in het goedgekeurde budget, impulssubsidies uitkeren aan sportverenigingen
volgens de normen en voorwaarden die worden vastgelegd in onderstaand subsidiereglement.

2.

De subsidiëring van het huidige werkingsjaar (2019) wordt steeds bepaald op basis van de in
het aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorgaande
werkingsjaar (2018). Als referteperiode voor het werkingsjaar geldt de periode van
30/09/2018 tot en met 30/09/2019.

3.

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te
(laten) verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet strookt met de werkelijkheid, komt
desbetreffende sportvereniging voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de bij
dit besluit gereglementeerde subsidie.

4.

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet de sportvereniging erkend zijn.

5.

De subsidies kunnen verkregen worden door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:
-

De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportvereniging, op eigen initiatief, d.m.v. de
daartoe bestemde formulieren ingediend bij de gemeentelijke sportdienst.

-

Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de website van de gemeente
(www.wortegem-petegem.be) of kunnen schriftelijk worden aangevraagd bij de sportdienst.

-

Het aanvraagdossier moet worden ingediend vóór 15/10 van het huidig werkingsjaar.
Aanvragen buiten deze periode zijn onontvankelijk.

-

De verdeling en bekendmaking van de subsidies gebeurt in principe voor het einde van het
jaar door overschrijving op de gekende bankrekening van de sportvereniging.

-

De uitbetaling van de subsidie gebeurt na goedkeuring door het college van burgemeester en
schepenen.

6. Sportverenigingen welke opgehouden hebben te bestaan, kunnen geen subsidies meer
ontvangen.

HOOFDSTUK 2: VERDELING EN BEREKENING VAN DE IMPULSSUBSIDIE
Artikel 5 – Verdeling
Jaarlijks voorziet de gemeenteraad een krediet, gelijk aan 0,8 euro (te indexeren) per inwoner, op het
gemeentelijke budget voor de impulssubsidies aan de erkende sportverenigingen uit WortegemPetegem.
Het totale subsidiebedrag wordt, in overeenstemming met het sportbeleidsplan, onderverdeeld in 2
delen.

Volgende procedure zal worden gehanteerd.
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Impulssubsidie

2009

2010

2011

2012

2013

100%
(€ 4908,00)

100%

100%

100%

100%

Totale Impulsbedrag
-

Deel A (terugbetalen van gevolgde opleidingen/cursussen)

=

Deel B (budget dat beschikbaar is voor de verdeling van impulssubsidies op basis van
een puntensysteem)

Impulssubsidie – Bedrag voor de erkende sportverenigingen
A. Terugbetaling van het inschrijvingsgeld van een sportspecifieke opleiding
De impulssubsidie voor de terugbetaling van deelnamegelden van sportspecifieke opleidingen
(trainerscursus) voor jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren van een erkende
sportvereniging met een afzonderlijke jeugdwerking geldt enkel voor de opleidingen die georganiseerd
of erkend worden door de Vlaamse Trainersschool.


Voorwaarden:
-

Volledige betaling van het inschrijvingsgeld door de sportvereniging.
Slagen voor de gevolgde opleiding en behalen van een diploma.

Het inschrijvingsgeld wordt door het gemeentebestuur samen met de subsidie volgens het
puntensysteem op de rekening van de sportvereniging gestort.


Het subsidieformulier moet vergezeld zijn van:
-

Betalingsbewijs inschrijving (kopie van de overschrijving)
Kopie van behaald diploma of voorlopig attest van slagen

B. Subsidie verdeeld op basis van onderstaand puntensysteem (Art.6).
Het krediet dat rest na de terugbetaling van de inschrijvingsgelden voor de sportspecifieke opleidingen
wordt volgens onderstaand puntensysteem verdeeld.
Vooreerst de waarde van 1 punt in euro berekenen. Dit gebeurt door het overblijvend bedrag dat
overblijft te delen door de som van het totale aantal punten behaald door de rechthebbende
sportverenigingen. Vervolgens wordt het totale aantal punten vermenigvuldigd met de waarde van 1
punt.
Artikel 6 – Puntensysteem subsidiereglement


Basisvoorwaarden:
a. Elke sportvereniging heeft minstens 5 jeugdleden die de sport binnen de sportvereniging
beoefenen.
b. Elke sportvereniging kan minimum 1 jaar werking bewijzen.
c. De sportvereniging is geen club van beroepssporters of draagt geen commercieel oogmerk.
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Bijlagen subsidieaanvraag:
a. Een officiële actuele jeugdledenlijst met naam, geboortedatum en adres.
b. De sporttechnische diploma’s van de in de vereniging actieve sportgekwalificeerde
jeugdsportbegeleiders.
c. Naam, gegevens en het diploma van jeugdsportcoördinator.
d. Bewijs van deelname aan vormingen en bijscholingen.
e. Officiële contracten met vermelding van uurloonkost en werkregime van de gekwalificeerde
jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren.



De sportverenigingen moeten zich onderwerpen aan eventuele controlemaatregelen.



De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 14
november 1983, die stelt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken voor het doel
waarvoor de subsidie is toegekend.



De sportdienst stelt de nominatieve lijst van de subsidies volgens het puntensysteem vast die toe
te kennen zijn aan sportverenigingen.

Vooraleer de lijst ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen
is een positief advies van de sportraad vereist.

§1

Voor de berekening van de subsidie worden volgende punten toegekend:
Werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders

Sportverenigingen worden gesubsidieerd voor het werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders
op basis van volgend puntensysteem na voorlegging van het diploma.
(gelijklopend met de recentste referentietabel voor sportkwalificaties van de Vlaamse Trainersschool
zoals in bijlage te vinden of op www.bloso.be te raadplegen)
Sportkwalificaties volgens de referentietabel voor
sportkwalificaties van de Vlaamse Trainersschool
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie
§2

Te verdienen punten per
kwalificatie

8
7
6
5
4
3
2
1

60ptn
50ptn
40ptn
30ptn
20ptn
15ptn
10ptn
5ptn

Werken met sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren

Sportverenigingen worden gesubsidieerd voor het werken met sportgekwalificeerde
jeugdsportcoördinatoren (minstens VTS initiator of gelijkwaardig) die met naam, taak en
contactgegevens expliciet vermeld dient te worden in de informatiebrochure en/of website van de
sportvereniging
Aanwezigheid van een sportgekwalificeerde
jeugdsportcoördinator (minstens VTS initiator of
gelijkwaardig)

Te verdienen punten
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Zonder diploma jeugdsportcoördinator

20ptn

Met VTS-diploma jeugdsportcoördinator ‘basismodule’
(vanaf 2009)

40ptn

Met VTS-diploma jeugdsportcoördinator ‘specialisatiemodule’
(vanaf 2010)

60ptn

Er worden extra punten toegekend naargelang de sportkwalificatie van de jeugdsportcoördinator
hoger is dan het vereiste VTS-initiator of gelijkgestelde diploma.
Deze extra punten worden toegekend volgens de recentste referentietabel voor sportkwalificaties van
de Vlaamse Trainersschool (analoog met §1)
Sportkwalificatie van de jeugdsportcoördinator volgens de
referentietabel voor sportkwalificaties van de Vlaamse
Trainersschool
Categorie 8
Categorie 7
Categorie 6
Categorie 5
Categorie 4
Categorie 3
§3

Te verdienen punten per
kwalificatie
60ptn
50ptn
40ptn
30ptn
20ptn
10ptn

Volgen van bijscholingen en vormingen

Sportverenigingen die hun jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren bijscholingen inzake
aspecten van jeugdsportbegeleiding of –coördinatie laten volgen, worden gesubsidieerd op basis van
volgend puntensysteem na voorlegging van het attest.


Voorwaarden:
-



Het subsidieformulier moet vergezeld zijn van:
-



De bijscholing wordt georganiseerd of erkend door een erkende federatie, de Vlaamse
Trainersschool, de Provincie of door de gemeentelijke sportraad.

deelnameattest en deelnamebedrag, ondertekend door de organisator van de opleiding.

Volgende bijscholingen/vormingen komen in aanmerking:


Voor jeugdsportbegeleiders:

Bijscholingen inzake de begeleiding op het sporttechnische, tactische of sociaalpedagogische vlak of
inzake aspecten van ethisch en medisch verantwoorde sportbeoefening.


Voor jeugdsportcoördinatoren:

Bijscholingen inzake de coördinatie van het jeugdsportbeleid in de sportvereniging op het
sporttechnische, beleidsmatige, sociaalpedagogische en organisatorische vlak of inzake aspecten van
ethisch en medisch verantwoorde sportbeoefening.

5

Kosten bijscholingen/vormingen per jaar
Minder dan €50,00 per jaar
€51,00 tot €100,00 per jaar
€101,00 tot €200,00 per jaar
Meer dan €200,00 per jaar
§4

Punten
2 punten
4 punten
6 punten
8 punten

Vergoeden van de loonkosten

Het vergoeden van de loonkosten (eigen personeel, Vlabus, sociaal secretariaat) van de
sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in officiële dienst van de
sportvereniging.
Loonkosten per jaar
Minder dan €1000,00 per jaar
€1001,00 tot €3000,00 per jaar
€3001,00 tot €5000,00 per jaar
€5001,00 tot €7000,00 per jaar
€7001,00 tot €9000,00 per jaar
Meer dan €9000,00 per jaar

Punten
4 punten
8 punten
16 punten
24 punten
32 punten
40 punten
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