GEMEENTELIJK REGLEMENT
betreffende de subsidiëring aan sportverenigingen met een kwaliteitsvolle
jeugdsportbegeleiding voor een G-werking.
1.

Algemene bepalingen

Artikel 1
Voor de periode van 01.01.2014 tot en met 31.12.2019 worden, binnen de perken van de door
de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten, door het College van Burgemeester
en Schepenen subsidies uitgekeerd aan handicapspecifieke sportverenigingen of aan
reguliere sportverenigingen met een G-werking voor hun kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding
aan kinderen met een beperking binnen de gemeente Schelle volgens normen en voorwaarden
die worden vastgelegd in dit subsidiereglement en onder voorbehoud van de goedkeuring door
de hogere overheid.
Artikel 2
De sportvereniging moet door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het
erkenningreglement omschreven erkenningsvoorwaarden.
De sportvereniging moet om gesubsidieerd te worden tevens voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- een afzonderlijk sportaanbod aanbieden voor kinderen met een handicap, waaruit moet
blijken dat er inspanningen worden gedaan om de sportbeoefening aan te passen aan
de doelgroep (drempelverlagend en participatiebevorderend, aanpassing van
reglementen, aangepaste materialen, ...);
- de sportbegeleiding (gediplomeerde of ervaringscompetente trainers) en omgeving
aangepast is aan de noden van de doelgroep;
- een sportaanbod aanbieden dat gericht is naar kinderen met een verstandelijke,
visuele, auditieve, motorische en/of psychische handicap;
- aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie
- de vereniging moet uit minstens 10 leden bestaan
- gepubliceerd zijn de G-sportwijzer van de provincie
Artikel 3
De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere
gemeentelijke kanalen.
Verenigingen die in meerdere gemeenten actief zijn mogen bij hun aanvraag enkel die
gegevens opgeven die werkelijk betrekking hebben op hun werking in de gemeente.
Artikel 4
Definitie handicap: “Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te
wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of
zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe
factoren.”
Deze definitie stoelt op de ICF, de Internationale Classificatie van het Menselijk Functioneren.
Daarin worden drie begrippen gehanteerd :
- Stoornis: afwijkingen in of verlies van functies of anatomische eigenschappen (ten gevolge
van een ziekte, of ongeval,…)
- Beperkingen: moeilijkheden om activiteiten uit te voeren als gevolg van een stoornis
- Handicap: de weerslag van stoornissen en beperkingen op iemands sociale leven
(participatieproblemen in de maatschappij).
Volgens de definitie moet het participatieprobleem belangrijk en langdurig zijn.
- Belangrijk: er is nood aan bijzondere bijstand, omkadering en dergelijke.
- Langdurig: chronisch of definitief; therapie kan de problemen niet doen verdwijnen.
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2.

Subsidieverdeling

Artikel 5
De gemeentelijke subsidie bestaat uit een kwaliteitstoelage en wordt beperkt tot een bedrag
van 1000 euro.
Artikel 6
De kwaliteitstoelage wordt berekend op basis van de inspanningen die worden geleverd
betreffende het aanbod van activiteiten aangepast aan de noden van de doelgroep en
gevolgde vorming. Het jaarlijks beschikbaar krediet voor de kwaliteitstoelage wordt berekend
op volgende manier:
A. Sportbegeleiders
Punten gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders volgens referentietabel Vlaamse
Trainersschool:
-

waarderingsschaal 1 = 0,10 punten per uur;
waarderingsschaal 2 = 0,12 punten per uur;
waarderingsschaal 3 = 0,14 punten per uur;
waarderingsschaal 4 of 5 = 0,16 punten per uur;
waarderingsschaal 6 of hoger = 0,18 punt per uur;

Een ervaringsdeskundige (= ervaring met gehandicapten buiten de sportvereniging) of
onderwijzersdiploma komt overeen met waarderingsschaal 4.
Uren training tellen.
Enkel voor sportverenigingen waarvan de jeugdsportbegeleiding inbegrepen is in het lidgeld.
Een nominatieve lijst van de personen met vermelding van hun diploma (+ kopie van het
diploma) en het aantal uren/jaar en welke groep/ploeg ze trainen is verplicht. Voor
diploma’s/getuigschriften uit het verleden verwijzen we naar de assimilatietabel van de
Vlaamse Trainersschool.
B. Vorming
Per lesuur sporttechnische, sportmedische of bestuurlijke vorming, specifiek rond
gehandicaptensportwerking, dat gevolgd wordt door de sportbegeleiders en/of
bestuurders, worden 2 punten toegekend.

3.

PROCEDURE

Artikel 16
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:
- De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen, op eigen initiatief, op de
daartoe bestemde formulieren ingediend bij de Dienst Vrije Tijd of het gemeentebestuur.
Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de Dienst Vrije Tijd.
- De erkende sportverenigingen die wensen in aanmerking te komen voor subsidies, dienen
hiertoe de volledig ingevulde subsidieaanvraagformulieren, vergezeld met de nodige
bewijsstukken en ondertekend te richten naar Dienst Vrije Tijd Schelle, Parklaan 3, 2627
Schelle voor 1 juli van dat jaar. Aanvragen buiten deze periode komen niet meer in
aanmerking.
- De uitbetaling van de subsidies gebeurt, na goedkeuring van de aanvraag door het College
van Burgemeester en Schepenen, voor de maand november volgend op het betrokken jaar.
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Artikel 17
Het College van Burgemeester en Schepenen, bij hoofde de Schepen voor sport, houdt
toezicht op de puntentoekenning door de gemeentelijke sportraad.
Inbreuk op de reglementering en bepalingen, vermeld in dit reglement, kunnen aanleiding
geven tot niet-uitbetaling of terugvordering van het subsidiebedrag en de vereniging schorsen
voor verdere betoelaging. Het College en de Sportraad behoudt zich het recht voor alle
middelen aan te wenden teneinde de juistheid van de gegevens te kunnen nagaan.
Artikel 18
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2014.
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