Reglement impulssubsidies
Subsidiereglement Impulssubsidie 2018-2019
“Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders in de sportverenigingen”
WIE KOMT IN AANMERKING VOOR DEZE SUBSIDIES?
Elke sportvereniging die een jeugdopleiding aan zijn leden aanbiedt, en die erkend is door het
gemeentebestuur en aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie. (aangesloten bij een
erkende Vlaamse sportfederatie is van toepassing vanaf 1/1/2010)
WAT IS EEN SPORTVERENIGING?
Verenigingen, die zich structureel en duurzaam hebben georganiseerd, waarin individueel of in
ploegverband activiteiten met een competitief of recreatief karakter worden beoefend en waarbij de
fysieke inspanning centraal staat.
WAT IS EEN JEUGDOPLEIDING?
Het ontwikkelen van een kwalitatief begeleid sportaanbod binnen de sportvereniging voor kinderen en
jongeren tot en met 18 jaar met het oog op het verfijnen van de sporttechnische en sporttactische
eigenschappen.
WAT IS EEN JEUGDSPORTBEGELEIDER?
Een sporttechnisch begeleider voor jeugdsport die actief is in een erkende sportvereniging.
WAT IS EEN JEUGDSPORTCOÖRDINATOR?
Een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de erkende
sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorisch vlak.
WAAROM DIT SUBSIDIEREGLEMENT?
1.
2.
3.
4.

Om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider inzake de begeleiding op het sporttechnische,
tactische of sociaalpedagogische vlak te verhogen.
Om de kwaliteit van de jeugdsportcoördinator inzake de coördinatie van het jeugdsportbeleid
in de sportvereniging op het sporttechnisch, beleidsmatig, sociaalpedagogisch en
organisatorisch vlak te verhogen.
Om het aantal en de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de
jeugdsportcoördinatoren te verhogen.
Om het aantal erkende sportverenigingen die werken met sportgekwalificeerde
jeugdsportbegeleiders en die beschikken over een jeugdsportcoördinator te verhogen.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
1.
2.

3.
4.
5.

De subsidiëring wordt steeds bepaald op basis van de in het aanvraagdossier opgenomen
gegevens van de sportverenigingen met betrekking tot het voorgaande werkingsjaar. Een
werkingsjaar loopt steeds van 15 juli van het voorgaande jaar tot 14 juli van het huidige jaar.
* Subsidieformulieren kunnen bekomen worden bij de gemeentelijke sportdienst.
* De aanvraagformulieren en benodigde bewijsstukken dienen vóór 24/09 ingediend te zijn
tegen ontvangstbevestiging (van sport@berlare.be) bij dienst vrije tijd!
* Elke sportvereniging waarvan het subsidieformulier laattijdig (na 24 september) door het
College van Burgemeester en Schepenen wordt ontvangen, zal geen aanspraak kunnen maken op
de subsidie voor het betrokken werkingsjaar.
Sportverenigingen welke opgehouden hebben te bestaan, kunnen geen subsidies meer
ontvangen.
Elke sportvereniging moet beschikken over een bank- of postrekening op naam van de
sportvereniging.
Van elke sportvereniging wordt verwacht in eer en geweten het subsidieformulier in te vullen.
Bij het opgeven van foutieve gegevens vervalt dat jaar het recht op het ontvangen van subsidie.

VERDELING
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, worden aan de
erkende jeugdsportverenigingen subsidies verleend volgens de normen en voorwaarden die hierna
worden vastgesteld.
1. Terugbetaling inschrijvingsgeld sportspecifieke opleiding: Elke sportspecifieke opleiding,
georganiseerd of erkend door de Vlaamse trainersschool, gevolgd door een in het huidig
werkingsjaar in de vereniging actieve jeugdsportbegeleider of jeugdsportcoördinator wordt 100%
terugbetaald samen met een km-vergoeding (tarief openbare besturen). Voorwaarde is wel dat
het inschrijvingsgeld en de km-vergoeding door de sportvereniging betaald is. Het inschrijfgeld
wordt door het gemeentebestuur samen met de subsidie volgens het puntensysteem op de
rekening van de club gestort.
Het subsidieformulier moet vergezeld zijn van:
a. Betalingsbewijs inschrijving en km-vergoeding (kopie overschrijving) door
sportvereniging
b. Kopie van behaald diploma of voorlopig attest van slagen.
2. Subsidie verdeeld op basis van onderstaand puntensysteem. Het krediet dat rest na de
terugbetaling van de inschrijfgelden voor de sportspecifieke opleidingen wordt volgens
onderstaand puntensysteem verdeeld. Vooreerst wordt de waarde in geld van één punt berekend.
Dit gebeurt door het totale bedrag van de werkingstoelagen te delen door de som van het totale
aantal punten behaald door de rechthebbende sportverenigingen. Dan wordt het totale aantal
punten vermenigvuldigd met de waarde van 1 punt.
PUNTENSYSTEEM SUBSIDIEREGLEMENT
1.

2.

Basisvoorwaarden opdat sportverenigingen in aanmerking komen voor deze subsidie:
a. De jeugdleden (afdeling Groot-Berlare) bestaan uit minimaal 50% inwoners van
Berlare.
b. Elke sportvereniging heeft minstens 5 jeugdleden die de sport binnen de
sportvereniging beoefenen.
c. Elke sportvereniging kan minimum 1 jaar werking bewijzen.
d. De sportvereniging is geen club van beroepssporters of heeft geen commercieel
oogmerk.
Het subsidieformulier zal bij het indienen vergezeld zijn van:
a. Een officiële jeugdledenlijst met naam, geboortedatum en adres.
b. De sporttechnische diploma’s van de in de vereniging actieve sportgekwalificeerde
jeugdsportbegeleiders.
c. Naam, gegevens en diploma van de jeugdsportcoördinator
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3.
4.
5.
6.

d. Bewijs van deelname aan vormingen en bijscholingen.
e. Bewijs van uitgaven voor het organiseren van vormingen en bijscholingen om de
kwaliteit van de jeugdsportbegeleider en of jeugdsportcoördinator te verhogen (huur
lokaal, betaling lesgever, kost syllabus)
f. Officie(e)l(e) contract(en) met vermelding van uurloonkost en werkregime van de
gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren.
De sportverenigingen moeten zich onderwerpen aan eventuele controlemaatregelen.
De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 14
november 1983, die stelt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken voor het doel
waarvoor de subsidie is toegekend.
De sportdienst stelt de nominatieve lijst van de subsidies volgens puntensysteem vast die toe te
kennen zijn aan de sportverenigingen. Voor de lijst voor goedkeuring wordt voorgelegd aan het
college van burgemeester en schepenen geeft de sportraad advies.
Voor de berekening van de subsidie worden volgende punten toegekend:

§1 Voor het aantal in de vereniging actieve sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders. (uitgezonderd
jeugdsportcoördinator zie §2 ) worden punten toegekend volgens de recentste referentietabel voor
sportkwalificaties van de Vlaamse trainersschool zoals in bijlage te vinden of op sport.vlaanderen te
raadplegen.
 waardering 1
5 ptn
 waardering 2
10 ptn
 waardering 3
15 ptn
 waardering 4
20 ptn
 waardering 5
25 ptn
 waardering 6
30 ptn
 waardering 7
35 ptn
 waardering 8
40 ptn
Voor de waarde van de diploma’s die niet door de VTS werden uitgevaardigd hanteren wij de
assimilatietabel van de VTS (Bloso) die in het betreffende werkingsjaar van toepassing is.
§2 Voor het beschikken over een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator (minstens VTS-initiator
of geassimileerd) die met naam, taak en contactgegevens expliciet vermeld dient te worden in de
informatiebrochure en/of website van de vereniging.
 zonder specifiek diploma jeugdsportcoördinator
20
ptn
 met VTS-diploma jeugdsportcoördinator “basismodule” (vanaf najaar 2009) 40 ptn
 met VTS-diploma jeugdsportcoördinator “specialisatiemodule”
60 ptn
Er worden extra punten toegekend naargelang de sportkwalificatie van de jeugdsportcoördinator
hoger is dan de het vereiste VTS-initiator of gelijkgestelde diploma. Deze extra punten worden
toegekend volgens de recentste referentietabel voor sportkwalificaties van de Vlaamse trainersschool
(analoog met §1)
 waardering 2
10 ptn
 waardering 3
15 ptn
 waardering 4
20 ptn
 waardering 5
25 ptn
 waardering 6
30 ptn
 waardering 7
35 ptn
 waardering 8
40 ptn
§3 De totale uitgaven, door de sportvereniging betaald, voor het volgen van bijscholingen en vorming
(inschrijfgeld) door jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren.
Volgende bijscholingen komen in aanmerking:
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Voor jeugdsportbegeleiders: bijscholing inzake de begeleiding op het sporttechnische, tactische of
sociaalpedagogische vlak of inzake aspecten van ethisch en medisch verantwoorde sportbeoefening.
Voor jeugdsportcoördinatoren: bijscholing inzake de coördinatie van het jeugdsportbeleid inde
sportvereniging op het sporttechnische, beleidsmatige, sociaalpedagogische en organisatorische vlak
of inzake aspecten van ethisch en medisch verantwoorde sportbeoefening
 Minder dan € 50,00 per jaar
2 ptn
 € 51,00 tot € 100,00 per jaar
4 ptn
 € 101,00 tot € 200,00 per jaar
6 ptn
 meer dan € 200,00 per jaar
8 ptn
§4 De uitgaven voor het organiseren van erkende VTS-opleidingen en/of bijscholingen om de kwaliteit
van de jeugdsportbegeleider en of jeugdsportcoördinator te verhogen.
Voor erkende opleidingen en/of bijscholingen van:
 minder dan 4 uren
4 ptn
 vanaf 4 uren tot 8 uren
8 ptn
 vanaf 8 uren tot 20 uren
12 ptn
 vanaf 20 uren tot 60 uren
16 ptn
 meer dan 60 uren
20 ptn
§5 Voor het vergoeden van de loonkosten (eigen personeel, vlabus, sociaal secretariaat) van de
sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in officiële dienst van de
sportvereniging.
 Minder dan € 1 000,00 per jaar
4 ptn
 € 1 001,00 tot € 3 000,00 per jaar
8 ptn
 € 3 001,00 tot € 5 000,00 per jaar
16 ptn
 € 5 001,00 tot € 7 000,00 per jaar
24 ptn
 € 7 001,00 tot € 9 000,00 per jaar
32 ptn
 meer dan € 9 000,00 per jaar
40 ptn
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