GEMEENTELIJK REGLEMENT
Betreffende de subsidiëring van “verhoging van de sportkwalificatie
van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de
sportverenigingen”
2014 - 2019

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 clubs volgens normen en
voorwaarden die worden vastgelegd in dit subsidiereglement en onder voorbehoud van de
goedkeuring door de hogere overheid.
Artikel 2
De clubs moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het
erkenningreglement omschreven erkenningsvoorwaarden.
De clubs moeten om gesubsidieerd te worden tevens voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie
- een afzonderlijke jeugdwerking hebben met minstens 10 leden jonger dan 19 jaar.
- activiteiten ontplooien die individueel of in ploegverband worden beoefend met een
competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanningen van de persoon
centraal staat.
Artikel 3
De club 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
Definities:
- Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met achttien jaar
- Jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider voor jeugdsport actief in een
erkende sportverenging
- Jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het
jeugdsportbeleid in de erkende club coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en
organisatorische vlak.
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2.

A.

Subsidieverdeling

Subsidies voor sporttechnische kadervorming

Artikel 5
Het subsidiebedrag is maximaal 50% van de subsidie die door de Vlaamse overheid aan de
gemeente wordt toegekend, min het budget dat door de gemeente geïnvesteerd wordt voor
het organiseren van eigen initiatieven.
Artikel 6
Voorwaarden:
- de jeugdsportbegeleider of jeugdsportcoördinator is gedurende heel het seizoen actief in
de club.
- de cursus of bijscholing moet specifiek betrekking hebben op het uitoefenen van de
functie als jeugdsportbegeleider (inzake de begeleiding op het sporttechnische, tactische
of sociaal-pedagogische vlak) of jeugdsportcoördinator (inzake de coördinatie van het
jeugdsportbeleid in de club op het sporttechnische, beleidsmatige, sociaal-pedagogische
en organisatorische vlak) in een club.
- In geval van trainerscursussen: slagen voor de cursus of diploma behalen
Artikel 7
Deze subsidie omvat:
- het werkelijk betaalde bedrag van het inschrijvingsgeld, met een maximum van 200 euro,
voor het behalen van een sportspecifiek diploma of attest van de Vlaamse Trainersschool
of een ander getuigschrift, erkend door de Vlaamse Trainersschool, door de
jeugdsportbegeleider of door de jeugdsportcoördinator.
- het werkelijk betaalde bedrag van het deelnamegeld van bijscholingen, met een
maximum van 100 euro, door de jeugdsportbegeleider of jeugdsportcoördinator.
- het werkelijk betaalde bedrag voor het organiseren van opleidingen/bijscholingen voor de
eigen jeugdsportbegeleiders of voor het organiseren van sporttakoverschrijdende
opleidingen/bijscholingen waaraan andere jeugdsportbegeleiders kunnen deelnemen,
met een maximum van 400 euro.
Volgende kosten komen in aanmerking: lesgeverkosten, huur leslokaal of terrein, huur
projectiemateriaal, drukkerijkosten, kosten voor promotie. Aankoop van materialen,
toestellen of uitrusting wordt uitgesloten.
Artikel 8
Het aanvraagformulier om subsidies voor sporttechnisch kadervorming te bekomen, moet
volgende gegevens bevatten.
- Naam organiserende instantie of erkende club.
- Onderwerp, plaats en data van de cursus of bijscholing.
- Naam, voornaam, geboortedatum en adres van de cursist(en).
- Betalingsbewijs van de cursus (rekeninguittreksel) of kopie factuur, rekeningen,
bewijsstukken van de organisatiekosten.
- Attest van deelname aan de cursus/bijscholing en eventuele eindproeven, indien
verbonden aan de cursus (diploma).
- Rekeningnummer van de sportclub waarop kosten/subsidies kunnen terugbetaald
worden.
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Artikel 9
Indien het totaal van de subsidieaanvragen het voorziene bedrag sporttechnisch
kadervorming overtreft, zal op elke aanvraag, de correctiefactor worden toegepast, die de
verhouding weergeeft tussen het voorziene bedrag sporttechnische kadervorming en de
totale som van de goedgekeurde aanvragen.
Indien het totaal van de goedgekeurde kosten het maximum van 50% niet overschrijdt, zal
het restbedrag gevoegd worden bij de subsidie voor kwaliteitsbegeleiding in de jeugdsport.

B.

Subsidies voor kwaliteitsbegeleiding in de jeugdsport

Artikel 10
De subsidies voor kwaliteitsbegeleiding in de jeugdsport worden aan de erkende Schelse
clubs toegekend op basis van punten.
De waarde van de punten wordt berekend aan de hand van de verhouding tussen het
beschikbare budget en het totaal aantal punten toegekend van de goedgekeurde dossiers.
Het beschikbare budget is gelijk aan het budget toegekend door de Vlaamse overheid, na
aftrok van het budget dat wordt besteed aan de subsidies voor sporttechnisch kadervorming.
Artikel 11
Het aanvraagformulier om subsidies voor kwaliteitsbegeleiding te bekomen, moet de
volgende bijlagen bevatten:
-

Naam en kwalificatie van de lesgevers
Bewijs van kwalificatie van de lesgevers (enkel diploma’s in de beoefende sporttak van
de club komen in aanmerking)
Overzicht van de trainingsuren per week in de club voor jeugdsport door de
gekwalificeerde lesgevers.
Rekeningnummer van de club waarop de subsidie kan uitbetaald worden

Artikel 12:
Werken met sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders
Voorwaarden:
-

de jeugdsportbegeleider is gedurende heel het seizoen actief in de club en geeft
minstens 1u jeugdtraining per week.
Enkel met succes behaalde diploma’s van de referentietabel van de Vlaamse
Trainersschool in de specifieke sporttak komen in aanmerking.
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Artikel 13
Punten gekwalificeerde jeugdsportbegeleider volgens referentietabel Vlaamse
Trainersschool voor aantal effectieve trainingsuren aan jeugd (tot en met 18 jaar) in de
erkende sportclub
- 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;
Voor diploma’s/getuigschriften uit het verleden verwijzen we naar de assimilatietabel van de
Vlaamse Trainersschool.
Artikel 14
Werken met een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator (max. 1 persoon)
De club heeft een
-

sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator (minstens VTS-Initiator of geassimileerd)
die het jeugdsportbeleid in de erkende club coördineert op het sporttechnische,
beleidsmatige en organisatorische vlak
én hij/ zij is jeugdsportcoördinator bij een club met minstens 20 jeugdleden (<19 jaar)
én hij/ zij is de contactpersoon voor jeugdtrainers, ouders, spelers,…
én hij/ zij moet met naam, taak en contactgegevens expliciet vermeld worden in de
informatiebrochure en/of website van de vereniging

Indien aan al deze voorwaarden voldaan is: 40 punten
Indien deze persoon een diploma van jeugdsportcoördinator heeft: 30 punten extra.
Én extra punten volgens kwalificatieniveau (indien er meerdere jeugdcoördinatoren zijn, geldt
het hoogst behaalde dilploma):
-

VTS-Initiator in de betrokken sporttak
VTS-Basismodule “Algemeen gedeelte” Instructeur of Trainer B
VTS-Instructeur/Trainer B in de betrokken sporttak
Regent/Bachelor LO
VTS-Trainer A in de betrokken sporttak
Licentiaat/Master LO
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3.

PROCEDURE

Artikel 16
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:
-

-

-

De aanvraag tot subsidiëring wordt door de clubs, 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 clubs 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 van dat jaar.

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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