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GEMEENTELIJK REGLEMENT IFV HET STIMULEREN VAN PEPINGSE
SPORTVERENIGINGEN TOT PROFESSIONALISERING EN KWALITATIEVE
UITBOUW
Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact,
Gelet op 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 VR van 16 november 2012 betreffende de uitvoering van het
decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad van 2 september 2014
Gelet op het voorstel van het college van 1 september 2014
Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraad van 16 september 2014

1. DEFINITIES
 Jeugdsport: sportparticipatie voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar
 Jeugdsportbegeleider: een sporttechnisch begeleider voor jeugdsport actief in een
erkende sportvereniging
 Jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerd jeugdsportbegeleider die het
jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnisch,
beleidsmatige en organisatorische vlak.
 Erkende sportvereniging: een sportvereniging aangesloten bij een erkende Vlaamse
sportfederatie en erkend door het gemeentebestuur.

2. ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1. Algemeen
Art. 1. Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde
kredieten, worden subsidies uitgekeerd door de gemeente, volgens de normen die hierna
worden vastgesteld.
Art. 2. Dit reglement is van toepassing op de toekenning van subsidies aan de plaatselijke,
erkende sportverenigingen die jeugdsport aanbieden en aangesloten zijn bij een erkende
Vlaamse Sportfederatie.
Art. 3. Als werkingsjaar geldt de periode van 1 augustus tot en met 31 juli.
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2.2. Voorwaarden
Art. 4. Om een gemeentelijke subsidie ifv het stimuleren tot professionalisering van
sportverenigingen te bekomen dient een vereniging erkend te zijn en dus te voldoen aan de
voorwaarden uit het erkenningsreglement voor sportverenigingen.
Daarnaast gelden ook nog volgende voorwaarden:
- aanbieden van jeugdsport
- werken aan het behoud of verbetering van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider
en/of jeugdsportcoördinator
- aanvaarden om verantwoording af te leggen aan het gemeentebestuur voor de
aanwending van de subsidies
- indienen van een activiteitenverslag voor de subsidie
- meewerken aan de KOE-PONGS

2.3. Aanvraag
Art. 5. De clubsecretaris van de erkende sportvereniging ontvangt jaarlijks begin september
een oproepingsbrief voor het aanvragen van een activiteitenverslag.
Enkel de erkende sportverenigingen die 30 dagen na ontvangst van de oproepingsbrief, hun
activiteitenverslag ingediend hebben op de gemeentelijke sportdienst komen in aanmerking
voor de verdere behandeling ervan.
De vereniging die 30 dagen na ontvangst van de oproepingsbrief nog geen verslag heeft
ingediend, zal geen aanspraak kunnen maken op de subsidie voor het betrokken
werkingsjaar.
De aanvrager dient, indien opgevraagd door de gemeentelijke sportdienst, bijkomende
informatie over de ingestuurde gegevens 14 dagen na de vraag van de sportdienst te
verstrekken.

2.4. Beslissingen
Art. 6. Na ontvangst en het verwerken van de gegevens van de jaarlijkse
activiteitenverslagen door de sportdienst, wint het college van burgemeester en schepenen
het advies in van de sportraad. De sportraad geeft zijn advies binnen de dertig dagen aan
het college van burgemeester en schepenen.

2.5. Uitbetaling
Art. 7. De uitbetaling van de subsidies gebeurt in principe voor het einde van het
werkingsjaar door een overschrijving op de rekening van de aanvrager.
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2.6. Betwisting
Art. 8. Bij betwisting over de toekenning van subsidies kan de sportvereniging een bezwaar
indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
Het college van burgemeester en schepenen regelt alle niet voorziene gevallen en beslist bij
betwisting telkens na advies van de sportraad.

2.7. Controle en sancties
Art. 9. Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht de gegeven
informatie en bewijsstukken te verifiëren.
Indien blijkt dat:
- aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid of
- de aanvrager de gevraagde inlichtingen weigert te verschaffen of
- de aanvrager de inlichtingen niet tijdig verschaft of
- de verklaringen onjuist zijn
vervalt de desbetreffende sportvereniging het recht op subsidiering voor het betrokken jaar.

2.8. Verantwoordelijkheid
Art. 10. Dit reglement regelt alleen de financiële tussenkomst van het gemeentebestuur in
de werking van de plaatselijke sportverenigingen. Het gemeentebestuur kan geenszins
verantwoordelijk gesteld worden voor afhandelingen van contracten, eventuele ongevallen,
schade, wanbetaling en de daaruit voortvloeiende kosten. De betrokken vereniging blijft
volledig zelf verantwoordelijk voor haar werking, activiteiten en manifestaties.
2.9. Akkoordverklaring
Art. 11. Verenigingen die beroep doen op dit subsidiereglement verklaren zich hierdoor
akkoord met alle voorgaande bepalingen.
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3. SUBSIDIEVERDELING
3.1. Jeugdsportbegeleider
Art. 12. De jeugdsportbegeleider heeft een VTS-diploma op volgend niveau:
VTS Aspirant-Initiator, bewegingsanimator, wegkapitein

5 punten

VTS Initiator (of door VTS geassimileerd diploma)

10 punten

VTS Trainer B of Instructeur B / regent of bachelor LO (of door VTS
geassimileerd diploma)

VTS Trainer A / Licentiaat of master LO (of door VTS geassimileerd
diploma)

VTS Toptrainer (of door VTS geassimileerd diploma)

15 punten
20 punten
25 punten

Bijlage 1 : kopie van het hoogste diploma van de jeugdsportbegeleider + de ploeg
De punten worden enkel toegekend aan begeleiders die tijdens het werkingsjaar minstens
20 uren actief waren als jeugdbegeleider en die training geven aan groepen die exclusief
toegankelijk zijn voor jeugdleden of groepen waarvan meer dan de helft van de leden jonger
is dan 18 jaar (50% + 1).
1 jeugdsportbegeleider kan meerdere jeugdploegen begeleiden. Dit dient vermeldt te
worden in het activiteitenverslag.

3.2. Jeugdsportcoördinator
Art. 13. De jeugdsportcoördinator heeft een VTS-diploma op volgend niveau:
VTS Initiator (of door VTS geassimileerd diploma)

20 punten

VTS Trainer B of Instructeur B of trainers A / regent of bachelor
LO of Licentiaat of master LO (of door VTS geassimileerd diploma)

30 punten

VTS jeugdsportcoördinator

40 punten

Bijlage 2 : kopie van het hoogste diploma van de jeugdsportcoördinator of van het diploma
jeugdsportcoördinator.
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3.3. Erkende VTS opleidingen
Art. 14. De jeugdsportbegeleider / jeugdsportcoördinator volgt een opleiding om een VTS
diploma te behalen in zijn specifieke sporttak
VTS Aspirant-Initiator, bewegingsanimator, wegkapitein

10 punten

VTS Initiator (of door VTS geassimileerd diploma)

20 punten

VTS Trainer B of Instructeur B / regent of bachelor LO (of door VTS

30 punten

geassimileerd diploma)

VTS Trainer A / Licentiaat of master LO (of door VTS geassimileerd
diploma)

40 punten

VTS Toptrainer (of door VTS geassimileerd diploma)

50 punten

Jeugdsportcoördinator

40 punten

De punten worden enkel toegekend indien de opleiding met succes werd gevolgd.
Bijlage 3: kopie van de behaalde diploma’s/ inschrijvingsbewijs van de opleiding.

3.4. Bijscholingen/vormingen
Art. 15. De jeugdsportbegeleider volgt bijscholingen voor het verhogen van de kwaliteit van
de jeugdsportbegeleider zelf inzake de begeleiding op het sporttechnische, tactische of
sociaal-pedagogisch vlak.
De jeugdsportcoördinator volgt bijscholingen voor het verhogen van de kwaliteit van de
jeugdsportcoördinator zelf inzake de coördinatie van het jeugdsportbeleid in de
sportvereniging op het beleidsmatige, sporttechnische en organisatorische vlak.
Bijscholing per persoon (met een maximum van 5 bijscholingen per
persoon per jaar)

5 punten

Ook bijscholingen gevolgd door niet-gediplomeerde jeugdsportbegeleiders komen in
aanmerking.
Bijlage 4: kopie van de deelnameattesten van de bijscholingen
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3.5. Organiseren van VTS-opleidingen en/of bijscholingen
Art 16.
Minder dan 4u

5 punten

Van 4 tot 10u

10 punten

Meer dan 10u

20 punten

De inhoud van de georganiseerde bijscholingen moete te maken hebben met een
sporttakspecifiek sporttechnisch kader.
Bijlage 5: bewijs van de organisatie en een gedetailleerde omschrijving van de inhoud van de
bijscholing.
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