25 augustus 2014

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT
Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met
een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding.
Algemene Bepalingen:
Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder:
Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar
Jeugdsportbegeleider: 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 organisatorisch vlak.
Erkende sportvereniging: een sportvereniging die is aangesloten bij een erkende Vlaamse
sportfederatie en die erkend is door het gemeentebestuur .
Werkingsjaar: van 01 januari tot 31 december.
Erkende Vlaamse sportfederatie: sportfederatie die beantwoordt aan de bepalingen van het
decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de
Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve
vrijetijdsbesteding (B.S. 14IX.2001)
Vorming: een kadervormingscursus georganiseerd of erkend door de Vlaamse
Trainersschool (VTS), een bijscholingscursus georganiseerd door VTS, de Federatie, de
Provincie, de Sportregio of de gemeente.
HOOFDSTUK 1.

ALGEMENE VOORWAARDEN EN PROCEDURE

Artikel 1
Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten
worden subsidies uitgekeerd aan de Hoogstraatse sportverenigingen voor het verhogen van
de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider in de sportclub en dit op basis van de
kwaliteitscriteria, opgenomen in artikel 8 tot en met artikel 12.
De subsidie bestaat uit een bedrag, dat samengesteld wordt aan de hand van meerdere
punten, en wordt slechts éénmaal per werkingsjaar toegekend.
Het subsidiereglement tracht sportverenigingen te stimuleren tot professionalisering met een
bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding. De bedoeling is het verkrijgen van
meer en hoger sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren,
actief in meer erkende sportverenigingen, aangesloten bij een erkende Vlaamse
sportfederatie.
De subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging. De
beoordeling gebeurt op basis van een aantal kwaliteitscriteria waaraan de sportvereniging
moet voldoen. De kwaliteitscriteria worden geobjectiveerd door parameters teneinde de
beoordeling om te zetten in een subsidiebedrag.
Artikel 2
Het gemeentebestuur houdt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te
laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid,
komt desbetreffende sportvereniging voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor
de onder dit besluit gereglementeerde subsidie.
Artikel 3
De sportverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het
globaal reglement op de ondersteuning van verenigingen omschreven

erkenningsvoorwaarden of de sportverenigingen met zetel en werking in Hoogstraten
moeten aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie.
Artikel 4
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:
- De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde
formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren
worden tussen 01 augustus en 01 september van het lopende werkingsjaar per post
opgestuurd en zijn dan ook beschikbaar op de sportdienst;
- De subsidiëring van het lopend werkingsjaar wordt bepaald op basis van de in het
aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging met betrekking tot dit
werkingsjaar;
- De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 01 oktober van het lopende
werkingsjaar. Met laattijdige aanvraagdossiers wordt geen rekening gehouden;
Alle niet in het reglement voorziene gevallen alsmede alle betwistingen omtrent de uitvoering
ervan, worden geregeld door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 5
De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de wet van
14 november 1983, namelijk de sportvereniging moet de subsidie gebruiken voor het doel
waarvoor de subsidie is toegekend.
HOOFDSTUK 2.

Artikel 6:

KWALITATIEVE CRITERIA MET HET OOG OP HET STIMULEREN
VAN DE SPORTVERENIGING TOT PROFESSIONALISERING MET
EEN BIJZONDER ACCENT OP KWALITEITSVOLLE
JEUGDSPORTBEGELEIDING.

Scholing van de jeugdsportbegeleider en/of jeugdsportcoördinator.

De jeugdsportbegeleider en/of jeugdsportcoördinator heeft een sportspecifiek diploma of
attest van of erkend door de Vlaamse Trainersschool.
1 punt per jeugdsportbegeleider:
die gedurende het huidige werkingsjaar het VTS-attest van de
basismodule ‘ Algemeen Gedeelte Initiator‘ behaalde of die in het bezit
is van de VTS-kwalificatie ‘ Aspirant-Initiator’;
2 punten per jeugdsportbegeleider / jeugdsportcoördinator:
die VTS - Initiator is in de betrokken sporttak (of geassimileerd) of
Initiator Voetbal ( Getuigschrift C);
3 punten per jeugdsportbegeleider/jeugdsportcoördinator:
die VTS -instructeur B of Trainer B is in de betrokken sporttak (of
geassimileerd) of Instructeur B Voetbal (Getuigschrift B) of Trainer B
Voetbal ( UEFA-B);
4 punten per jeugdsportbegeleider/jeugdsportcoördinator:
die Licentiaat/Master of Regent/Bachelor L.O. is;
5 punten per jeugdsportbegeleider/jeugdsportcoördinator:
die VTS-Trainer A of Toptrainer is in de betrokken sporttak (of
geassimileerd) of Getuigschrift A Voetbal (KBVB) of UEFA-A Voetbal
(LBVB).
Artikel 7:

De jeugdsportbegeleider en/of jeugdsportcoördinator behalen een
sportspecifiek attest of diploma van of erkend door VTS.

Tussenkomst van 75 % van het werkelijk betaalde inschrijfgeld voor het volgen van een
cursus voor het behalen van een sportspecifiek attest of diploma van of erkend door VTS

met een maximum van 125,00 EUR per cursus. (Dit bedrag wordt afgehouden van het totale
subsidiebedrag waarna dan het saldo volgens de behaalde punten wordt verdeeld onder de
aanvragers).
Artikel 8:

Volgen van een sporttechnische of sportmedische bijscholing van
de jeugdsportbegeleider en/of de jeugdsportcoördinator.

De jeugdsportbegeleider en/of jeugdsportcoördinator volgen een sporttechnische of
sportmedische bijscholing.
1 punt per jeugdsportbegeleider en/of jeugdsportcoördinator voor het volgen van een
sporttechnische of sportmedische bijscholing, met een maximum van 5 punten.
Artikel 9:

Organiseren van een sporttechnische of sportmedische bijscholing door
de sportvereniging in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst
voor de eigen jeugdsportbegeleider.

De sportvereniging organiseert ism de sportdienst sporttechnische of sportmedische
bijscholingen voor de eigen jeugdsportbegeleiders. De bijscholing duurt minimum 2 uur en
wordt gegeven door een lesgever met een minimum niveau trainer B.
1 punt per organisatie van bijscholing, met een maximum van 5 punten.
Artikel 10:

Belonen van het aantal actieve sportgekwalificeerde
jeugdsportbegeleiders.

De sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders werken op regelmatige basis met de
jeugdsportleden in de sportvereniging. Dit wil zeggen minimum 20 uren per werkingsjaar.
1 punt per 30 uren training gegeven door een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider.
De behaalde punten worden vermenigvuldigd met de punten overeenkomstig het
opleidingsniveau van de sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider zoals opgenomen in
artikel 6.
Artikel 11:

De sportvereniging beschikt over een jeugdsportcoördinator.

In de sportvereniging is een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider actief die het
jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische,
beleidsmatige en organisatorisch vlak.
1 punt per jeugdsportcoördinator:
die Licentiaat/Master of Regent/Bachelor L.O. is.
3 punten per jeugdsportcoördinator:
die in het bezit is van een attest jeugdsportcoördinator (VTS).
HOOFDSTUK 3.

OVERGANGSBEPALINGEN.

Artikel 12:
Het reglement treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014. De eerste
toepassing van dit reglement gebeurt vanaf oktober 2014 bij de verwerking van de
subsidieaanvragen voor het sportseizoen dat loopt van 1 januari 2014 tot 31 december 2014.
Het voorgaande reglement op de subsidiëring van sportverenigingen (impulssubsidie 20092013) goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 november 2008 wordt als vervallen
beschouwd met ingang van 1 januari 2014.

