Gemeentelijk reglement voor de verdeling van de jaarlijkse subsidie voor kwaliteitsvolle
jeugdsportbegeleiding in de erkende actieve sportverenigingen aangesloten bij een erkende
Vlaamse sportfederatie

ALGEMENE BEPALINGEN
1. Begripsomschrijving
a. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar (o.b.v. het
geboortejaar).
b. Jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider voor jeugdsport actief in een
erkende sportvereniging.
c.

Jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider (minstens
niveau initiator of gelijkwaardig) die het jeugdsportbeleid in de erkende
sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en
organisatorische vlak.

d. Jeugdsportcommissie: een orgaan dat minimaal bestaat uit een afgevaardigde van
het clubbestuur, een afgevaardigde van de jeugdsportbegeleiders en de
jeugdsportcoördinator. Wenselijk is dat er jeugdleden en/of ouders van jeugdleden
zetelen in de jeugdsportcommissie. De jeugdsportcommissie beslist over de
beleidsmatige, sporttechnische organisatorische, communicatieve en sociaal
pedagogische inhoud van de jeugdsport in de sportvereniging. De
jeugdsportcommissie wordt geleid door de jeugdsportcoördinator.
2. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidies
a. De sportvereniging dient erkend te zijn via het gemeentelijk erkenningsreglement voor
sportverenigingen.
b. De sportvereniging dient aangesloten te zijn bij een door de Vlaamse Regering
erkende sportfederatie.
c.

De jeugdafdeling, socio-culturele afdeling of iedere andere onderverdeling van een
sportvereniging kunnen niet afzonderlijk aanspraak maken op een subsidie in het
kader van dit reglement.

d. De sportvereniging dient te beschikken over een gestructureerde jeugdwerking.
e. Enkel sportverenigingen die werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders
kunnen in aanmerking komen voor deze subsidies.
f.

De sportvereniging dient minimum 1 uur per week jeugdsport aan te bieden, dit over
een periode van minstens 26 weken per jaar.

g. De sportverenigingen moet de gemeentelijke ‘doe-mee’ bonnen aanvaarden als geld
ter bevordering van de toegankelijkheid in de sport.
h. Lidmaatschap van de sportraad is GEEN voorwaarde om gesubsidieerd te worden.

3. De aanvraagprocedure
a. Sportverenigingen die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, kunnen een
subsidieformulier afhalen op de dienst sport of kunnen dit downloaden op de website
www.ichtegem.be.
b. Het subsidieformulier dient volledig en eerlijk ingevuld te worden. Rubrieken die niet
ingevuld werden of die niet bewezen werden met stukken, leveren geen subsidie op.
4. De berichtgeving van de subsidieaanvraag
Alle clubs die vorig jaar in aanmerking kwamen voor subsidies en alle clubs aangesloten bij de
gemeentelijke sportraad, worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de mogelijkheid tot
subsidieaanvraag. Daarnaast verschijnt er een melding in het gemeentelijk infoblad en op de
website.
5. De afrekeningsprocedure
De subsidiebedragen worden door de dienst sport berekend en besproken in het dagelijks
bestuur van de sportraad. Dit ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Algemene
Vergadering van de sportraad en na advies overgemaakt aan het college van burgemeester
en schepenen.
Sportverenigingen hebben steeds recht op inzage in hun eigen dossier en kunnen binnen een
week na ontvangst van het verslag van de algemene vergadering hun opmerkingen indienen
bij de dienst sport, die deze zal voegen bij het advies van de sportraad.
6. Overschot
Indien er ergens een overschot ontstaat (dwz. indien er voor een bepaald criterium in de
verdeelsleutel geen enkele vereniging in aanmerking komt) dan wordt dit overschot verdeeld
over de andere criteria.
Een vereniging zal nooit winst kunnen maken op terugbetaling van kosten. Indien er meer
budget voorzien is dan dat er kosten gemaakt zijn door de sportverenigingen, wordt dit teveel
aanzien als overschot.
7. De uitbetaling
De uitbetaling gebeurt door de gemeenteontvanger, enkel op de bankrekening opgegeven in
het subsidieformulier.

VERDEELSLEUTEL
Kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiders (100%)
a. Werken met sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders, rekening houdend met het
niveau van opleiding (60%):
Per uur jeugdtraining punten naargelang niveau van sportgekwalificeerde
jeugdsportbegeleider:
1. 0,5 punten:
a. VTS instapniveau in de betrokken sporttak
ste

b. Student geslaagd voor 1
c.

jaar regent / bachelor LO

Wegkapitein: voor het begeleiden van wielertoeristen

d. Jogbegeleider: voor het begeleiden van joggers

e. Bewegingsanimator: voor het begeleiden van recreatieve
spelvormen
2. 1 punt:
a. VTS initiator in de betrokken sporttak of geassimileerd
de

b. Student geslaagd voor 2 jaar regent / bachelor LO
3. 2 punten:
a. VTS Trainer B in de betrokken sporttak of geassimileerd
b. VTS Instructor B in de betrokken sporttak of geassimileerd
c.

Regent / bachelor LO

4. 3 punten
a. VTS Trainer A in de betrokken sporttak of geassimileerd
b. Licentiaat / master LO
Diploma of gelijkwaardig attest moet bijgevoegd te worden

b. Beschikken over een jeugdsportcoördinator (is per definitie sportgekwalificeerd,
minstens initiator of gelijkwaardig) (20%)
1. Zonder VTS diploma van jeugdsportcoördinator: 0,5 punten

2. Met VTS diploma van aspirant jeugdsportcoördinator: 1 punt
VTS diploma ‘aspirant jeugdsportcoördinator’ of moet bijgevoegd te
worden

3. Met VTS diploma van jeugdsportcoördinator: 2 punten
VTS diploma ‘jeugdsportcoördinator’ moet bijgevoegd te worden
Sportspecifiek diploma, samenstelling jeugdsportcommissie en recentste verslag van
de jeugdsportcommissie moeten bijgevoegd te worden
c.

Sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders officieel tewerkstellen via VLABUS (10%)
 totale loonkost van de sportvereniging gedurende het vorige werkingsjaar
Loonstrookjes moeten bijgevoegd te worden

d. Behalen van een VTS diploma of een diploma erkend door de VTS (10%)
 totale kost aan cursusgeld en verplaatsingskosten van een VTS cursus of een
cursus erkend door de VTS, gevolgd door een jeugdsportbegeleider actief in de
erkende sportvereniging en/of reeds sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator
gedurende het vorige werkingsjaar
Inschrijvingsbewijs + behaald diploma moeten bijgevoegd te worden

NODIGE BEWIJSSTUKKEN (INDIEN VAN TOEPASSING)
Eenmalig af te geven aan de dienst sport:
1. Kopieën van de diploma’s de actieve jeugdsportbegeleiders
2. Kopie van het sportspecifiek diploma van de jeugdsportcoördinator
3. Kopie van het VTS-diploma ‘aspirant jeugdsportcoördinator’ of ‘jeugdsportcoördinator’

Bij elke subsidieaanvraag toe te voegen:
1. Samenstelling jeugdsportcommissie
2. Recentste verslag jeugdsportcommissie
3. Loonstrookjes Vlabus
4. Officiële ledenlijst van de jeugdleden met geboortedata en adressen
5. Inschrijvingsbewijs + behaald diploma na het volgen van een VTS cursus of cursus erkend
door de VTS

