Reglement impulssubsidie sportverenigingen
Het reglement betreffende de subsidiering van sportverenigingen met jeugdwerking
in het kader van de impulssubsidie 2009-2013 van de Vlaamse overheid wordt als
volgt vastgesteld :
ALGEMEEN
Artikel 1 – alle sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse
sportfederatie en die erkend zijn door het gemeentebestuur, komen in aanmerking
voor een jaarlijkse impulssubsidie tijdens de periode 2009-2013.
Deze bepaling treedt pas in werking op 01.01.2010. Tot dan kunnen ook
sportverenigingen die niet aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse
sportfederatie in aanmerking komen voor impulssubsidie.
Artikel 2 – de aanvraag tot toelage dient op de daartoe bestemde formulieren
uiterlijk op 15 oktober ingediend te worden bij het gemeentebestuur. De
formulieren worden ter beschikking gesteld door de sportdienst. De gevraagde
gegevens hebben betrekking op het voorbije werkjaar dat loopt van 1 september
tot 31 augustus. Bovendien moet elke vereniging die toelagen ontvangt het
gemeentebestuur onmiddellijk in kennis stellen van bestuurswijzigingen.
BIJZONDERE BEPALINGEN
Artikel 3 – naast de wettelijke bepalingen die voorzien zijn bij het afleggen van
onjuiste verklaringen kan het gemeentebestuur overgaan tot het treffen van
volgende maatregelen ten opzichte van de verenigingen :
- weigering verstrekken van subsidie
- terugvordering van de subsidie
Artikel 4 – dit reglement treedt in werking in het jaar waarin de hogere overheid
de beslissing van de gemeenteraad hieromtrent heeft goedgekeurd en geldt voor de
dossiers vanaf het werkingsjaar 2008-2009.
BEGRIPPEN
Artikel 5 – specificatie van verschillende gebruikte begrippen :
- jeugdsport : sportparticipatie van kinderen en jongeren tot 18 jaar
- jeugdsportbegeleider : sporttechnisch begeleider voor jeugdsport die actief is in
een erkende sportvereniging.
- jeugsportcoördinator : een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het
jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische,
beleidsmatige en organisatorische vlak. Deze coördinator heeft geen specifieke
ploeg binnen de vereniging onder zijn hoede en functioneert ten voordele van alle
jeugdleden.
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VERDELINGSCRITERIA BIJ HET BEREKENEN VAN DE SUBSIDIES
Artikel 6 – het bedrag van de totale impulssubsidie wordt vastgesteld in het
overzicht van de te verstrekken subsidies per beleidsveld.
Zij wordt bepaald op basis van volgende beoordelingsnormen.
- alle clubs die subsidie aanvragen moeten controle door het
gemeentebestuur toelaten en zijn gehouden alle informatie, o.a. via het specifieke
aanvraagformulier, te geven die het gemeentebestuur nodig acht voor een goede
controle in functie van het reglement. Ten alle tijden kunnen documenten en
bewijsstukken opgevraagd worden. Voor elk van de parameters moeten
bewijsstukken bij de aanvraag gevoegd worden.
- de subsidie wordt volgens een puntenberekening verstrekt. De waarde van
één punt wordt, volgens de begrotingsmogelijkheden en de ingediende dossiers ,
elk jaar opnieuw berekend.
Artikel 7 – om het bedrag van de impulssubsidie, die aan een sportvereniging
beschreven onder artikel 1 wordt toegekend, vast te stellen, worden
achtereenvolgens de volgende berekeningen gemaakt:
a. optelling van het aantal punten van alle betrokken verenigingen.
b. bepaling van de waarde van één punt door deling van het totale
subsidiebedrag door het totaal aantal punten.
c. bepaling van het subsidiebedrag per sportvereniging door
vermenigvuldiging van het totaal aantal behaalde punten van de
vereniging en de waarde van één punt.
Artikel 8 – puntenverdeling :
1. kaderopleiding :
1.a – jeugdsportbegeleiders in functie van de sportdiscipline :
Komen in aanmerking :
Opleidingen : behalen van een diploma van de Vlaamse trainerschool (of
gelijkwaardig op basis van assimilatietabel) of erkend door de Vlaamse
Trainerschool.
Per diploma : 3 punten.
In te dienen documenten : diploma’s
Bijscholingen en vervolmakingsessies
Per deelname : 1 punt
In te dienen documenten : deelnamebewijzen
1.b- jeugdsportcoördinator in functie van de sportdiscipline en/of specifiek in
functie van coördinator
Komen in aanmerking :
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Opleidingen : behalen van een hoger of aanvullend diploma van de Vlaamse
Trainerschool (of gelijkwaardig op basis van assimilatietabel) of erkend door de
Vlaamse Trainerschool.
Per diploma : 3 punten
In te dienen documenten : diploma’s
Bijscholingen en vervolmakingsessies
Per deelname : 1 punt
In te dienen documenten : deelnamebewijzen.
2. sporttechnische diploma’s
2.a - van jeugdsportbegeleiders
- diploma Vlaamse trainerschool – initiator
Per diploma : 2 punten
- diploma Vlaamse trainerschool – trainer B en instructeur
- pedagogisch diploma – bachelor lichamelijke opvoeding en master lichamelijke
opvoeding
Per diploma : 4 punten.
- diploma Vlaamse trainerschool – trainer A – competitietrainer
Per diploma : 6 punten
Per persoon geldt enkel het hoogste diploma.
In te dienen documenten : diploma’s en formulier (geleverd door de sportdienst)
met verklaringen op eer en de handtekening van de trainer en de voorzitter van de
vereniging. De verklaring houdt in dat de jeugdsportbegeleider effectief en op
regelmatige basis training heeft gegeven bij de betrokken club in het afgelopen
werkingsjaar.
2.b - van jeugdsportcoördinator
de sportvereniging beschikt over een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator.
Deze persoon moet over een sporttechnisch diploma beschikken. Deze persoon
moet met naam , taak en contactgegevens expliciet vermeld worden in de
promotie- en/of informatiefolders en/of op website van de vereniging.
- diploma Vlaamse trainerschool – initiator
Per diploma : 2 punten
- diploma Vlaamse trainerschool – trainer A,competitietrainer,trainer B en
instructeur
Per diploma : 4 punten
- pedagogisch diploma – bachelor lichamelijke opvoeding en master lichamelijke
opvoeding
Per diploma : 6 punten
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Per persoon geldt enkel het hoogste diploma.
In te dienen documenten : diploma’s, functiebeschrijving en formulier (geleverd
door de sportdienst) met verklaring op eer en de handtekeningen van de
coördinator en de voorzitter van de vereniging. De verklaring houdt in dat de
jeugdsportcoördinator effectief de opdracht heeft uitgevoerd in het voorbije
werkjaar en zelf geen specifieke ploeg van de vereniging heeft getraind.
3. vergoeding van loonkost van gediplomeerde jeugdsportbegeleider en
jeugdsportcoördinator
per uurloonkost : 1 punt
in te dienen documenten : officiële contracten en overeenkomsten. Bewijzen van
betalingen.
4. het organiseren van bijscholingen voor de eigen jeugdsportbegeleiders
per uur bijscholing: 1 punt
per deelnemende jeugdsportbegeleider : 1 punt
in te dienen documenten : beschrijving bijscholing, naam en verklaring van
lesgevers, aanwezigheidslijsten. Andere mogelijke bewijsstukken : aankondigingen,
uitnodigingen, facturen verwijzend naar de bijscholing, syllabus, cursus, power
point presentatie, enz.
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