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Subsidiereglement impulssubsidie “kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleider in
de sportverenigingen”.

Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact.
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen.
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2012 betreffende de uitvoering van het
decreet van 6 juli houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid.
Gelet op het erkenningreglement van 23 april 2013.
Gelet op de nieuwe bepalingen van het gemeentedecreet.
Gelet dat de gemeente de sportfysieke sportverenigingen die een kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding
aanbieden financieel wenst te ondersteunen.
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad van 2 december 2013.
Na beraadslaging met 17 stemmen voor, 0 tegen en 2 onthoudingen;.

Besluit:
Hoofdstuk 1: algemeen
Artikel 1: voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder :
Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar.
Jeugdsportbegeleider: de sporttechnische 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 organisatorische vlak.
Erkende sportvereniging met jeugdwerking: groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft
georganiseerd met als primaire doelstelling de beoefening van sport en aangesloten is bij een erkende
Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het gemeentebestuur. De vereniging heeft een aparte
jeugdwerking begeleid door een of meerdere jeugdsportbegeleiders en eventueel jeugdcoördinatoren.

Erkende sportfederatie: de Vlaamse sportfederatie die erkend is in het kader van het decreet van 13 juli
2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederatie en de
organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding.
Artikel 2: Het gemeentebestuur van Gingelom voorziet in de meerjarenplanning een bedrag voor de
uitvoering van dit impulssubsidie-reglement.
Artikel 3: Dit subsidiereglement is van toepassing 01/01/2014.
Artikel 4: Dit subsidiereglement heeft als thema “de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in de
Gingelomse sportverenigingen met een jeugdsportwerking, aangesloten bij een erkende Vlaamse
sportfederatie”.
Het doel is meer en hoger sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren, actief in
meer erkende sportverenigingen bekomen.
Deze sportverenigingen dienen tevens expliciet aandacht te schenken aan ethisch en medisch verantwoord
sporten.
Artikel 5: De sportdienst wordt belast met de controle van de subsidieaanvragen en maakt ze ter
goedkeuring over aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 6: De subsidies worden toegekend per kalenderjaar. De berekening gebeurt echter op basis van het
sportwerkjaar dat loopt van 1 september van het vorige jaar tot en met 31 augustus van het huidige jaar.
Artikel 7: De impulssubsidie wordt deels via bedragen in geld op basis van bewezen kosten en deels op
basis van punten toegekend.
I. Deel vaste bedragen: totaal op basis van bewezen uitgaven door de clubs.
II. Bedragen verdeeld op basis van punten:
Totaal impulssubsidie - totaal vaste bedragen = bedrag te verdelen op basis van punten.
Elke punt wordt omgezet in een subsidiewaarde.
Hoe meer punten een sportvereniging behaalt, hoe meer subsidies ze voor dat luik krijgt.

Hoofdstuk 2: impulssubsidie volgens vaste bedragen
Artikel 8: bedragen in geld
Indien er geen krediet voor de uitvoering van artikel 10. t.e.m. 13 rest, kunnen nieuwe aanvragen pas vanaf
het volgend begrotingsjaar aangevraagd en aanvaard worden.
Alle bedragen worden naar beneden afgerond. Hierdoor wordt voorkomen dat het begroot subsidiebedrag
overschreden wordt (van 0,01 tot 0,99 = 0).
Artikel 9.1: De sportverenigingen krijgen de cursuskosten voor het opleiden van de
jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinators terugbetaald.
De opleidingen zijn georganiseerd door de Vlaamse Trainerschool (VTS) of zijn door de VTS erkend.
a) 50% van de cursuskost wordt terugbetaald indien JSB/JSC de cursus beëindigd heeft
b) 50% na het behalen van het diploma.
Parameter: bij subsidieaanvraag toevoegen:
a) betaalbewijs aan organisator cursus
b) kopie diploma JSB/JSC.

Artikel 9.2.: De sportverenigingen, waarvan de JSB en/of JSC reeds in 2013 gestart zijn met de opleiding
of hun diploma behaalden, krijgen eveneens de gemaakte kosten terugbetaald.
a) 50% van de cursuskost wordt terugbetaald indien JSB/JSC de cursus beëindigd heeft
b) 50% na het behalen van het diploma.
Parameter: bij subsidieaanvraag toevoegen:
a) betaalbewijs aan organisator
b) kopie diploma JSB/JSC.

Artikel 10: De sportverenigingen krijgen de cursuskosten voor bijscholingen die kaderen in het impulsthema van de jeugdsportbegeleiders en sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinators terugbetaald.
Bijvoorbeeld: EHBO, vorming over bepaald thema dat de kennis en kunde van de JSB en JSC verhoogt of
Dag van de JSB.
Parameter: bij subsidieaanvraag toevoegen:
a) betaalbewijs aan organisator
b) (deelname-) attest/brevet of document waarop alle deelnemers vermeld zijn en dat door de organisator
ondertekend is.

Artikel 11: Sportverenigingen die in de eigen gemeente specifieke vormingen of gastspreekbeurten voor
hun JSB en/of sportgekwalificeerde JSC organiseren worden de organisatiekosten terugbetaald met een
maximum van 230 euro per organisatie.
Parameter: bij subsidieaanvraag toevoegen:
a) betaalbewijs aan vormingsinstantie of gastspreker.
b) betaalbewijzen eigen organisatiekosten.
c) lijst met aanwezige JSB / sportgekwalificeerde JSC op deze vormingsmomenten.

Artikel 12: Sportverenigingen die een aparte jeugdwerking in Gingelom opstarten, ontvangen tijdens hun
eerste werkjaar een financiële beloning per gekwalificeerde JSB.
Voorwaarden: - de sportvereniging is erkend door een Vlaamse sportfederatie
- de sportvereniging heeft als doel uit te groeien tot duurzame jeugdsportvereniging in
Gingelom.
Startende sportverenigingen met gekwalificeerde jeugdsportbegeleider
Omschrijving
Bedrag in euro per
persoon
Master in de LO (Licentiaat LO) of bachelor in de LO (Regent LO)
100
Kinesist met VTS-diploma of erkend door VTS
Kinesist ingeschakeld voor gehandicaptensport
VTS-diploma toptrainer of gelijkgestelde
VTS-trainer A of gelijkgestelde
VTS-trainer B of gelijkgestelde
80
Onderwijzer of kleuteronderwijzer met VTS-diploma of erkend door VTS
VTS-initiator of gelijkgestelde
50
VTS-aspirant-initiator of gelijkgestelde
30
Parameter:
a) Melding van opstarten jeugdwerking aan sportdienst
b) Bij subsidieaanvraag dienen de afschriften van de diploma’s toegevoegd te worden van de JSB.
Bewijs dat JSB in de startende vereniging actief is/was.

Hoofdstuk 3: impulssubsidie volgens punten
Artikel 13: subsidie verdeeld op basis van punten:
De subsidie in artikel 14 wordt verdeeld op basis van punten.
Het bedrag dat volgens artikel 14 verdeeld wordt, bekomt men door het in totaal begroot impulssubsidiebedrag
te verminderen met de reeds berekende uitgaven van de vaste bedragen volgens de artikels 10 t.e.m. 13.
Artikel 14: De sportverenigingen wordt een aantal punten toegekend op basis van het aantal en het
opleidingsniveau van de actieve sportgekwalificeerde JSB en JSC.
A. Gekwalificeerde jeugdsportcoördinator
Omschrijving
Master in de LO (Licentiaat LO)
Bachelor in de LO (Regent LO)
VTS-toptrainer of gelijkgestelde
VTS-trainer A of gelijkgestelde
VTS-trainer B of gelijkgestelde
VTS-initiator of gelijkgetelde + aanvullend diploma VTS-jeugdsportcoördinator
VTS-initiator of gelijkgestelde

Aantal punten
16
14
13
12
10
10
5

B. Gekwalificeerde jeugdsportbegeleider
Omschrijving
Master in de LO (Licentiaat LO) of bachelor in de LO (Regent LO)
Kinesist met VTS-diploma of erkend door VTS
Kinesist ingeschakeld voor gehandicaptensport
VTS-diploma toptrainer of gelijkgestelde
VTS-trainer A of gelijkgestelde
VTS-trainer B of gelijkgestelde
Onderwijzer of kleuteronderwijzer met VTS-diploma of erkend door VTS
VTS-initiator of gelijkgestelde
VTS-aspirant-initiator of gelijkgestelde

Aantal punten
20
20
20
16
12
10
10
8
4

Parameter:
Bij subsidieaanvraag dienen de afschriften van de diploma’s toegevoegd te worden.
Bewijs dat JSB/JSC voor gevraagde subsidieperiode in de sportvereniging actief was.
Artikel 15:
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.
Het subsidiereglement impulssubsidie “kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleider in de
sportverenigingen” van 16 december 2008 wordt opgeheven.
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