Subsidiereglement sportverenigingen
HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN
Artikel 1: definities


Sportvereniging: groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft
georganiseerd met als primaire doelstelling de sport te beoefenen (zoals gedefinieerd
uit het decreet van 9 maart 2007 houdende subsidiëring van gemeente- en
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een
Sport voor Allen beleid).



Subsidiejaar: jaar waarin de subsidies worden uitbetaald.



Keuzeronde : 3-jaarlijks moment waarbij de sportverenigingen kiezen of ze een
basistoelage of een uitgebreid subsidie aanvragen. Deze keuze geldt voor 3 jaar.
Eerste maal in 2008 dan 2011, 2014, 2017 …



Werkingsjaar: jaar voorafgaand aan het subsidiejaar, dit werkingsjaar kan lopen van
januari tot en met december of van augustus tot en met juni.



Basissubsidie: min. 100 euro, max. 175 euro, wordt berekend aan de hand van het
subsidiebedrag tijdens de vorige keuzeronde.



Uitgebreide subsidie: subsidiebedrag berekend op basis van een ingediend
werkingsdossier.

Artikel 2: budget
Binnen de goedgekeurde budgetten van de gemeente Sint-Gillis-Waas, kan het college van
burgemeester en schepenen subsidies verlenen aan sportverenigingen, met het doel hun
sportieve activiteit te steunen en de kwaliteit van hun werking te bevorderen.

Artikel 3: uitsluiting
Sportverenigingen die via een rechtstreekse forfait van de gemeenteraad betoelaagd worden
of activiteiten van de vereniging die reeds betoelaagd worden via de cultuur-, senioren- of
jeugdsubsidies, komen niet meer in aanmerking voor deze vorm van subsidiëring.

Artikel 4: keuzeronde
Om door gemeente Sint-Gillis-Waas gesubsidieerd te worden, moeten de sportverenigingen
deelnemen aan de driejaarlijkse keuzerondes, daarin een basisbedrag of puntenaantal
verwerven en aan alle verdere bepalingen van dit reglement voldoen.

Artikel 5: basisvoorwaarden
Om aan de driejaarlijkse keuzeronde te kunnen deelnemen, moeten de sportverenigingen
voldoen aan volgende basisvoorwaarden:
1. De sportvereniging is minimum 3 jaar erkend door de gemeente als
sportvereniging.
2. De zetel van de sportvereniging is in Sint-Gillis-Waas.
3. De sportvereniging beschikt over minimum 10 leden en over een gestructureerd
bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester).
4. Een sportvereniging die lid is van een overkoepelende vereniging (binnen de
gemeente) moet een volledig zelfstandige werking en programma hebben (anders
dan de overkoepelende vereniging).
Bewijzen kunnen hiervoor gevraagd worden. Deelverenigingen van éénzelfde
vereniging, met optie sport, dienen één gezamenlijk dossier in.
5. Minstens 25 % van de leden moeten inwoners van Sint-Gillis-Waas zijn.

Artikel 6: verlies van recht op subsidie
Indien de sportvereniging haar werking heeft stopgezet in het subsidiejaar, verliest zij het
recht op subsidie.

Artikel 7: verwerking aanvragen
De subsidieaanvragen worden administratief verwerkt. Het college van burgemeester en
schepenen beslist over de toe te kennen subsidies.
Ingeval van betwistingen en uitzonderingen neemt het college van burgemeester en
schepenen de eindbeslissing.
Bij het afleggen van onjuiste verklaringen met bedrieglijk opzet, zal het college van
burgemeester en schepenen maatregelen treffen.

Artikel 8: KEUZE: vaste basissubsidie of uitgebreide subsidie
Bij de aanvraag om deel te nemen aan de keuzeronde, heeft de sportvereniging de keuze
uit:
1.

aanvraag van vaste basissubsidie = max. 20 % van de totale subsidie

2.

aanvraag van de uitgebreide subsidie = min. 80 % van de totale subsidie

Een mogelijk overschot van het budget vaste basissubsidie wordt overgeheveld naar de
uitgebreide subsidie.
Deze keuze wordt vastgelegd voor 3 jaar.
Sportverenigingen die geen subsidie aanvroegen tijdens de vorige keuzeronde of voor de
eerste maal subsidie aanvragen en voldoen aan de basisvoorwaarden, hebben deze keuze
niet. Zij zijn verplicht om een uitgebreide subsidie aan te vragen ( zie hoofdstuk 3).

HOOFDSTUK 2: AANVRAAG BASISSUBSIDIE
(100 – 175 euro)
Artikel 9: voorwaarden
Indien de sportvereniging bij de keuzeronde kiest voor de aanvraag van een vaste
basissubsidie, moet zij geen uitgebreid dossier indienen.

Artikel 10: keuzeronde: driejaarlijkse aanvraag
De sportverenigingen die wensen deel te nemen aan de driejaarlijkse keuzeronde dienen
vóór 28 februari een subsidieaanvraag in te dienen.
Bij de driejaarlijkse aanvraag dient te worden gevoegd:
1.

ledenlijst van afgelopen werkingsjaar

2.

samenstelling van het bestuur

3.

jaarprogramma van afgelopen werkingsjaar

4.

een verklaring dat het bestuur van de vereniging kennis heeft genomen van dit
reglement en zich aan de voorschriften daarvan onderwerpen.

Artikel 11: subsidiebedrag
Aan de verenigingen die kiezen voor een vaste basissubsidie, wordt een subsidiebedrag
toegekend op basis van de gekregen subsidie in de vorige keuzeronde. Het bedrag wordt
afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van 25, met een maximum van 175 euro.
Het bedrag voor de basissubsidie bedraagt max. 20 % van de totale toelage toegekend via
dit reglement. Indien dit bedrag ontoereikend is dan wordt een procentuele vermindering
toegekend aan de verschillende aanvragers.

Artikel 12: jaarlijkse bestaansbewijs
Een sportvereniging waarvan de aanvraag goedgekeurd werd, krijgt het recht gedurende 3
jaar te genieten van de gemeentelijke basissubsidie voor sportverenigingen, zonder een
uitgebreid dossier te moeten indienen. De subsidie voor het 2e en 3e jaar zal evenwel
slechts worden uitbetaald indien de sportvereniging een normale jaarwerking blijft ontplooien
en jaarlijks vóór 28 februari een aanvraag om subsidie bij het college van burgemeester en
schepenen heeft ingediend.
De jaarlijkse aanvraag dient vergezeld te zijn van volgende stukken:
1.

ledenlijst van afgelopen werkingsjaar,

2.

samenstelling van het bestuur,

3.

jaarprogramma van afgelopen werkingsjaar,

4.

verklaring op eer door voorzitter en secretaris dat de vereniging in dat jaar nog actief
is.

HOOFDSTUK 3: AANVRAAG UITGEBREIDE SUBSIDIE
Artikel 13: voorwaarden
Indien de sportvereniging bij de subsidieronde kiest voor een uitgebreide subsidie, moet zij
jaarlijks een werkingsdossier invullen bij de subsidieaanvraag. Indien dit bedrag minder dan
100 euro bedraagt gaat de vereniging automatisch over naar de basistoelage en wordt hen
100 euro toegekend.

Artikel 14: jaarlijkse aanvraag
Volgende documenten worden verplicht bijgevoegd bij de jaarlijkse subsidieaanvraag:
1.

ledenlijst van het afgelopen werkingsjaar

2.

samenstelling van het bestuur

3.

jaarprogramma van het afgelopen werkingsjaar

4.

een verklaring dat het bestuur van de vereniging kennis heeft genomen van dit
reglement en zich aan de voorschriften daarvan onderwerpt

5.

werkingsdossier bestaande uit:
a.

invulformulier

b.

vormingsattesten

c.

volgende bewijsstukken kunnen bijkomend opgevraagd worden:
•

plaatselijk verenigingsblad

•

huurovereenkomsten van het afgelopen werkingsjaar (bij privéinfrastructuur of sportinfrastructuur buiten gemeente)

Artikel 15: Puntenverdeling
De uitgebreide subsidie wordt berekend aan de hand van onderstaande puntenverdeling.
Het criteria ledenaantal + aantal activiteiten + infrastructuur bedraagt 20 % van het totale
budget toegekend via dit reglement = DEEL A
De criteria kwaliteit van de werking bedraagt 60 % van het totale toegekende budget via dit
reglement = DEEL B.

DEEL A
Aantal leden afgelopen werkingsjaar:
10 tot 50 leden

10 ptn

51 tot 100 leden

20 ptn

101 tot 150 leden

30 ptn

151 tot 200 leden

40 ptn

Vanaf 201 leden en meer

50 ptn

Activiteiten:
•

aantal activiteiten: afgelopen sportseizoen

•

nl. totaal van alle trainingsmomenten = totaal van trainingsmomenten/wedstrijden van
alle doelgroepen

1 x per week of om de 14 dagen

3 ptn

2 x per week

6 ptn

3 x per week

12 ptn

4 x per week

22 ptn

5 x per week en meer

30 ptn

infrastructuur afgelopen werkingsjaar:
Er dient een gebouw (o.a. kleedkamers) ten dienste van de sport op het terrein te staan.
Verklaring :
**sportinfrastructuur = dit is de plaats of ruimte noodzakelijk om de sport te beoefenen

DEEL B
Kwaliteit van de werking: afgelopen sportseizoen
Deelname of medewerking aan sportactiviteiten georganiseerd 1 pt/keer
door de gemeentelijke sportdienst of sportraad
Vb. grabbelpas, huldiging sportlaureaten,
sportdagen en sportsessies
Per activiteit = 1 pt
Actieve medewerking aan sportactiviteiten van andere
verenigingen van Sint-Gillis-Waas (samenwerkingen als
medeorganisator)
Aanwezigheid op de algemene vergadering van de sportraad.

1 pt/keer

Max 3 ptn

4 pt/keer

Per algemene vergadering = 4 ptn
Organisatie van één van volgende activiteiten om de drempel

Max 10 ptn

tot lidmaatschap te verlagen :


1 ptn/keer

met min 1 gekwalif begeleider



2 ptn/keer

Initiatiereeksen exclusief voor nieuwe leden



2 ptn/keer

Open deur
Sportkampen minstens 3 dagen of 3 halve dagen

Sportspecifiek extra aanbod voor personen met handicap

2 ptn/keer

Max 6 ptn

De vereniging organiseert aparte activiteiten voor minstens 2
verschillende doelgroepen (kruis aan) .

Vanaf 2
doelgroepen

Max 10 ptn

Jeugd (0-18 jaar)



= 4 ptn

Volwassenen (19-55 jaar)



Senioren (+ 56 jaar)



Vanaf 3
doelgroepen

Personen met een handicap



= 6 ptn
Vanaf 4
doelgroepen
= 10 ptn

Eigen uitgave van plaatselijk verenigingsblad voor de leden of
elektronische nieuwsbrief voor de leden (= geen
wervingsfolder)

4 ptn

Max 4 ptn

Eigen plaatselijke website- up to date

5 ptn

Max 5 ptn

Gevolgde *vormingen door trainers of bestuursleden in het
betrokken jaar

1pt/attest

Max 15 ptn

**Diploma van licentiaat/master of bachelor/regent in LO of
VTS- trainer A in de betrokken sporttak of hoogste niveau
Heuzeldiploma

5pt/trainer

**Diploma van VTS- trainer B in de betrokken sporttak of
tweede hoogste niveau Heyzeldiploma

3 ptn/trainer

**Diploma van VTS initiator in de betrokken sporttak of laagste 2 ptn/trainer
niveau Heyzeldiploma
Verklaring:
*vormingen = studiedagen, thema-avonden (verdeeld over 1 of meerdere dagen) met attest van deelname. Deze vormingen zijn
interessant voor de werking van een sportvereniging (handelen over o.a. management voor het bestuur, computerprogramma’s,
pedagogie, sporttechnieken of tactieken, EHBO)
** diploma : vereniging dient aan te tonen dat de trainer werkzaam is in de vereniging (via verzekeringslijst of lesurenschema
van trainer )

Artikel 16: subsidiebedrag
Aan de verenigingen die kiezen voor een uitgebreide subsidie, wordt een subsidiebedrag
toegekend op basis van de gekregen punten via het werkingsdossier.

Artikel 17: inwerkingtreding
Dit reglement is in voege vanaf 1 januari 2009.

Subsidiereglement jeugdsporttoelagen
Art. 1: Binnen de perken van de kredieten, goedgekeurd op de begroting kunnen toelagen
verleend worden ter bevordering van de jeugdsport.
Art. 2: De subsidies zijn financiële bijdragen van de gemeente Sint-Gillis-Waas aan de
jeugdsporter of aan een plaatselijke sportvereniging die voldoet aan de voorwaarden
voorzien in dit reglement.
Art. 3: De uitbetaling van deze toelagen gebeurt in opdracht van het college van
burgemeester en schepenen, door overschrijving op de post- of bankrekening van de
aanvragende sportvereniging en/of jeugdsporter.
Art. 4: De subsidies hebben tot doel de jeugdsport te stimuleren (het verhogen van de sportparticipatie door de jeugd) en het ondersteunen van sportverenigingen met eigen
infrastructuur of die privé-infrastructuur huren.
Art. 5: Algemene bepalingen:
5.1.

5.2.

De jeugdsporter: (voor toelage door sportcheque)
•

de jeugdsporter is inwoner van de gemeente Sint-Gillis-Waas

•

de jeugdsporter behoort tot de leeftijdsgroep van 3 t/m 18 jaar. Met leeftijd
wordt bedoeld de leeftijd bereikt in het jaar waarop de betoelaging betrekking
heeft.

•

de jeugdsporter is aangesloten, voor een gans jaar, bij een sportvereniging
met jeugdwerking

De sportvereniging: (voor toelage infrastructuur)
•

de sportvereniging heeft haar zetel en activiteiten op het grondgebied SintGillis-Waas

•

de sportvereniging heeft minstens 1 jaar jeugdsportwerking

•

de sportvereniging heeft minstens 10 jeugdleden

•

de sportvereniging heeft een afzonderlijke jeugdwerking (aparte
oefenstonden) en stelt een jeugdcoördinator aan

•
de spelende leden zijn verzekerd, verzekering is aangegaan door de
vereniging
•
5.3.

de sportvereniging streeft geen commerciële doelstellingen na

Het jeugdlid: (voor toelage aan sportverenigingen)
•

het jeugdlid is aangesloten, voor een gans jaar, bij een plaatselijke
sportvereniging met jeugdwerking.

•

voor de toelage infrastructuur: het jeugdlid behoort tot de leeftijdsgroep van 3
t/m 18 jaar. Met leeftijd wordt bedoeld de leeftijd bereikt in het jaar waarop de
betoelaging betrekking heeft.

Art. 6: De subsidie bestaat uit 2 luiken : sportcheque – sportinfrastructuur
De totale subsidie voor jeugdsport wordt verdeeld over de ingebrachte sportcheques en de
infrastructuurtoelage voor de jeugdsportverenigingen. Bij de berekening wordt eerst het
bedrag van de ingebrachte sportcheques afgetrokken. Daarna wordt het saldo verdeeld
onder infrastructuur.
6. 1.

Sportcheque:
•

De jeugdsporter (die voldoet aan bovenstaande voorwaarde) kan
vermindering krijgen op het lidgeld bij afgifte van de sportcheque aan de
plaatselijke sportvereniging, of op vertoon van bewijs lidmaatschap bij een
niet-plaatselijke vereniging.
De waarde van 1 cheque wordt bepaald op 20 euro.

6.2.

•

De jeugdsporter, die zich voor een gans jaar aansluit bij een sportvereniging,
betaalt deels het lidgeld, met deze cheque.

•

Deze sportcheque kan door elk jeugdlid éénmaal per jaar ingebracht worden
bij één sportvereniging naar keuze.

•

De jeugdsporter die aangesloten is, voor een gans jaar, bij een vereniging niet
van de gemeente (waarvan de sporttak in Sint-Gillis-Waas) niet beoefend
wordt kan deze sportcheque indienen bij de Sportdienst.

Sportinfrastructuur:

6.2.1. Sportverenigingen die gebruik maken van eigen infrastructuur, gelegen op het
grondgebied van Sint-Gillis-Waas, kunnen betoelaagd worden: per jeugdlid wordt 1
punt verdeeld (jeugdlid al dan niet inwoner van de gemeente).
6.2.2. Sportverenigingen die gebruik maken van privé-infrastructuur, gelegen op het
grondgebied van Sint-Gillis-Waas, kunnen betoelaagd worden: per jeugdlid wordt 1
punt verdeeld ( jeugdlid al dan niet inwoner van de gemeente).
Sportverenigingen die gebruik maken van privé-infrastructuur, niet gelegen op het
grondgebied van Sint-Gillis-Waas, kunnen betoelaagd worden: per jeugdlid wordt 1
punt verdeeld
(jeugdlid moet inwoner zijn van de gemeente).
Bij gemengd gebruik van eenzelfde sporttak (gemeentelijk en privégebruik van
sportinfrastructuur door éénzelfde sportvereniging wordt een procentuele verdeling in
acht genomen: het aantal uren gebruik privé t.o.z. van het aantal uren gemeentelijke
infrastructuur).

De waarde van een punt wordt bepaald door de som van de totaal behaalde punten
te delen door het totale subsidiebedrag. Het bedrag van subsidie kan niet hoger zijn
dan de kostprijs voor het gebruik van de privé-infrastructuur.
Bewijzen zullen opgevraagd worden: betalingsbewijs van de jeugdsporter, ledenlijst van de
vereniging ( federatie of verzekeringslijst).

Art. 7: Aanvragen en controle
7.1.

De formulieren voor subsidiëring voor de sportverenigingen (sportinfrastructuur)
worden jaarlijks bij de Sportdienst ingediend vóór 28 februari.
Bij deze aanvraag dienen voldoende bewijzen als bijlage voorzien. De uitbetaling aan
de sportverenigingen geschiedt in de tweede helft van het jaar.

7.2.

De jeugdsporter ontvangt via mailing de sportcheque in de maand augustus (eerste
zending) en een aanvullende zending (voor de nieuwe inwoners) ten laatste op 15
oktober van het jaar waarvoor het lidgeld betaald werd. De korting op het lidgeld
wordt onmiddellijk afgetrokken bij afgifte van deze cheque. De sportvereniging
verzamelt de sportcheques. Zij bezorgen, vóór 31 oktober van het jaar waarvoor het
lidgeld betaald werd, deze cheques aan de Sportdienst. De uitbetaling aan de
sportvereniging gebeurt rechtstreeks aan de sportvereniging.

7.3.

De controle van de ingediende cheques en aanvraagformulieren wordt uitgevoerd
door de Sportdienst en voor advies aan de door de gemeente erkende sportraad
voorgelegd.
De Sportdienst geeft het voorstel tot uitbetaling ter beslissing aan het college van
burgemeester en schepenen.

7.4.

De sportverenigingen waarbij wordt vastgesteld dat de toelage onrechtmatig werden
toegekend of niet juist werden aangewend, kunnen door het college van
burgemeester en schepenen op advies van de Sportdienst en sportraad
gesanctioneerd worden door uitsluiting van subsidie voor infrastructuur.

REGLEMENT IMPULSSUBSIDIE 2009 –2013
Artikel 1: doel van dit subsidiereglement
1. Om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider inzake de begeleiding op het
sporttechnische, tactische of sociaalpedagogische vlak te verhogen.
2. Om de kwaliteit van de jeugdsportcoördinator inzake de coördinatie van het
jeugdsportbeleid in de sportvereniging op het sporttechnisch, beleidsmatig,
sociaalpedagogisch en organisatorisch vlak te verhogen.
3. Om het aantal en de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de coördinatoren te verhogen.
4. Om het aantal erkende sportverenigingen die werken met sportgekwalificeerde
jeugdsportbegeleiders en die beschikken over een jeugdsportcoördinator te
verhogen.
Artikel 2: wie komt in aanmerking voor deze subsidies
Elke sportvereniging die een jeugdopleiding aan zijn leden aanbiedt, die erkend is door
gemeente Sint-Gillis-Waas en aangesloten is bij een erkende sportfederatie (vanaf
01/01/2010 is de aansluiting bij een erkende Vlaamse sportfederatie verplicht).
Elke erkende sportvereniging die minstens 1 jaar werking kan bewijzen.
Artikel 3: definities


sportvereniging
Verenigingen die zich structureel en duurzaam hebben georganiseerd, waarin
individueel of in ploegverband activiteiten met een competitief of recreatief karakter
worden beoefend en waarbij de fysieke inspanning centraal staat.



jeugdopleiding
Het ontwikkelen van een kwalitatief afzonderlijk begeleid sportaanbod binnen de
vereniging voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar met het oog op het verfijnen
van de sporttechnische en sporttactische eigenschappen.



jeugdsportbegeleider
Een sporttechnisch begeleider voor jeugdsport die actief is in een erkende
sportvereniging.



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



werkingsjaar
Gegevens van vorig werkingsjaar ( kan gaan van januari tot en met december of van
juli tot en met juni)

Artikel 4: budget
Binnen de goedgekeurde budgetten van de gemeente Sint-Gillis-Waas, kan het college van
burgemeester en schepenen subsidies verlenen aan de erkende jeugdsportverenigingen ter
stimulering van het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders en
jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen.
Artikel 5: aanvraagmodaliteiten - verwerking
De betoelaging van het huidige werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het
aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorgaande
werkingsjaar.
De aanvraagformulieren voor de impulssubsidie worden bij de sportdienst ingediend, vóór 21
september van het betrokken jaar. Het college van burgemeester en schepenen beslist over
de toe te kennen subsidies (ook bij uitzonderingen of betwistingen). Bij bedrieglijk opzet zal
het college van burgemeester en schepenen maatregelen treffen. De gemeentelijke
sportraad geeft advies.
Het college van burgemeester en schepenen beslist vóór eind november over de toekenning
van de subsidies. De uitbetaling gebeurt vóór eind december van het betrokken jaar.
Artikel 6: verlies van recht op subsidie
Indien een sportvereniging haar werking heeft stopgezet in het subsidiejaar, verliest zij het
recht op subsidie.
Artikel 7: verdeling impulssubsidie
De totale impulssubsidie wordt opgesplitst in twee delen:
40 % voor de betoelaging van de sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren (I)
60 % voor de betoelaging van de sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders (II)
De subsidie wordt verdeeld op basis van een puntensysteem. De verdeling gebeurt aan de
hand van volgende criteria en de daarbij horende punten:

I.

De sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator

Voorwaarden voor de vereniging


de sportvereniging telt minstens 20 jeugdleden (lijst jeugdleden bijgevoegd)



de sportvereniging heeft het charter voor de ethiek in de jeugdsport ondertekend en
streeft deze waarden na



minstens 25 % van haar jeugdleden zijn inwoners van de gemeente Sint- Gillis-Waas

Voorwaarden voor de jeugdsportcoördinator


de jeugdsportcoördinator is vermeld met naam, taak en contactgegevens in
bestaande informatiebrochure en/of website van de sportvereniging. Bewijsstukken
dienen ingediend.



de jeugdsportcoördinator kan pas ingebracht worden indien er



minstens 1 gekwalificeerde jeugdsportbegeleider in de vereniging werkzaam is.



kopie van diploma’s, attesten vorming of bijscholing worden bij het subsidieformulier
gevoegd.



de jeugdsportcoördinator stelt jaarlijks een plan op met de te bereiken doelstellingen.
Dit wordt jaarlijks opgevraagd.



de jeugdsportcoördinator neemt deel aan het overlegplatform of vorming als dit door
de gemeente georganiseerd wordt.

Criteria jeugdsportcoördinator

punten

Diploma van licentiaat/master of bachelor/regent in
LO met bijkomend VTS diploma in de betrokken
sporttak

Aantal jeugdleden x 1 + bonus.

of bijkomend diploma erkend door VTS

De waarde van de bonus:
Diploma Trainer A = 30 ptn
Diploma Trainer B of Instructeur B of
Jeugdsportcoördinator = 15 ptn
Diploma Initiator in de betrokken sporttak
= 10 ptn

Diploma van licentiaat/master of bachelor/regent in
LO of VTS- trainer A in de betrokken sporttak of
getuigschrift van zelfde niveau erkend door VTS

Aantal jeugdleden x 1 pt

Diploma van VTS- trainer B of instructeur B in de
betrokken sporttak

Aantal jeugdleden x 0,75 ptn

of getuigschrift van zelfde niveau erkend door VTS
Diploma van VTS initiator

Aantal jeugdleden x 0.5 ptn

in de betrokken sporttak of getuigschrift van zelfde
niveau erkend door VTS
Attest van vorming/bijscholing in het kader van
zijn/haar taak als jeugdsportcoördinator in het
betrokken jaar gevolgd.
Dit kan pas binnengebracht worden indien de
jeugdsportcoördinator sportgekwalificeerd is

Aantal jeugdleden x 0,2 ptn/attest

II.

Sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider

Voorwaarden voor de jeugdsportbegeleider


Kopie van diploma’s, attesten vorming of bijscholing bij het subsidieformulier voegen.



De vereniging levert een bewijs dat de jeugdsportsportbegeleider effectief werkzaam
is in de vereniging (bijlage van de ledenlijst met vermelding van trainer of duiding op
verzekeringslijst als trainer).

Een overzichtschema met namen van jeugdsportbegeleiders en uren waarop deze training
geven wordt bijgevoegd.
Criteria voor sportgekwalificeerde
jeugdsportbegeleiders (uitgezonderd
jeugdsportcoördinator in deel I)

punten

Diploma van licentiaat/master of
40 ptn/pers.
bachelor/regent in LO met bijkomend diploma
in de betrokken sporttak of VTS-diploma
jeugdsportcoördinator
Diploma van licentiaat/master LO of
30 ptn/pers.
bachelor/regent LO of VTS- trainer A in de
betrokken sporttak of getuigschrift van zelfde
niveau erkend door VTS
Diploma van minstens VTS- trainer B in de
betrokken sporttak of getuigschrift van zelfde
niveau erkend door VTS

15 ptn/pers.

Diploma van minstens VTS initiator in de
betrokken sporttak of ander getuigschrift van
zelfde niveau erkend door VTS

10 ptn/pers.

Diploma van VTS- instapniveau of student LO 7 ptn/pers.
(1°jaar geslaagd)
Attest van bijscholing, vorming op
sporttechnisch, beleidsmatig, sociaal
pedagogisch , organisatorisch, ethisch en
medisch verantwoord vlak in het betrokken
jaar gevolgd

5 ptn/attest

Artikel 8: bepaling van subsidiebedrag per sportvereniging
De waarde van één punt op deel 1 voor jeugdsportcoördinator = het totaal aantal punten
bekomen delen over het bedrag van 40 % van de totale toelage.
De waarde van één punt op deel 2 voor jeugdsportbegeleider= het totaal aantal punten
bekomen te delen over het bedrag van 60 % van de totale toelage. De aanvragende
sportvereniging ontvangt het bedrag toegekend aan de som van de behaalde punten van
deel 1 en deel 2.
Artikel 9: inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2009.

