
Reglement impulssubsidie 

Art. 1:       Het subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013 wordt als volgt vastgesteld: 

  

Subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013: “het verbeteren van de kwaliteit van de 
jeugdsportbegeleiders in de sportverenigingen”. 

  

  

HOOFDSTUK 1          ALGEMENE VOORWAARDEN 

  

Artikel 1 

Alle sportverenigingen aangesloten bij een erkend Vlaamse sportfederatie en die erkend zijn door 
het gemeentebestuur, komen indien zij voldoen aan de subsidievoorwaarden vanaf 2010 tot2013 
inaanmerking voor een jaarlijkse impulssubsidie. 

  

Artikel 2 

De aanvraag tot toelage dient op de daartoe bestemde formulieren ingediend te worden in oktober 
bij het gemeentebestuur. De formulieren worden ter beschikking gesteld door de sportdienst. De 
gevraagde gegevens hebben betrekking op het voorbije werkjaar dat loopt van 1 september tot 31 
augustus. Bovendien moet elke vereniging die toelagen ontvangt het gemeentebestuur 
onmiddellijk in kennis stellen van bestuurswijzigingen. 

  

  

HOOFDSTUK 2            BIJZONDERE BEPALINGEN 

  

Artikel 3 

Naast de wettelijke bepalingen die voorzien zijn bij het afleggen van onjuiste verklaringen kan het 
gemeentebestuur overgaan tot het treffen van volgende maatregelen ten opzichte van 
verenigingen: 

-          weigering verstrekken van subsidie 

-          terugvordering van de subsidie 

  

Artikel 4 

Alle clubs die subsidies aanvragen moeten controle door het gemeentebestuur toelaten en zijn 
gehouden alle informatie, o.a. via het specifieke aanvraagformulier, te geven die het 



gemeentebestuur nodig acht voor een goede controle van het reglement. Ten alle tijden kunnen 

documenten en bewijsstukken opgevraagd worden. Voor elk van de parameters moeten 
bewijsstukken bij de aanvraag gevoegd worden. 

  

Artikel 5  

Dit reglement geldt voor de dossiers vanaf het werkingsjaar 2009-2010 (uitbetaling 2010) tot en 
met de dossiers voor het werkingsjaar 2012-2013. 

  

  

Artikel 6 

De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: 

-          Het reglement en de aanvraagformulieren worden vóór 1 september van elk jaar door de 
Sportdienst aan alle erkende sportverenigingen opgestuurd. 

-          De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde 
formulieren ingediend vóór 1 oktober van het betrokken jaar. 

-          De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 1 december van het 
betrokken jaar. 

-          De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 31 december van het betrokken jaar. 

-          Deze procedure geldt voor de dossiers vanaf het werkingsjaar 2009-2010 met als eerste 
uitbetaling eind 2010. 

  

  

HOOFDSTUK 3          DOELSTELLINGEN 

  

Artikel 7 

De doelstellingen die het gemeentebestuur met de impulssubsidie beoogt, is het verkrijgen van 
meer en hoger sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren, actief in 
meer erkende sportverenigingen. 

  

  

  

HOOFDSTUK 4          BEGRIPPEN 

  



Artikel 8 

Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. 

  

Jeugdsportbegeleider: een 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 sporttechnisch, beleidsmatig en organisatorisch 
vlak   

  

Sportvereniging: vereniging, die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd waarin 
individueel of in ploegverband activiteiten met een competitief of recreatief karakter worden 
beoefend en waarbij fysieke inspanningen centraal staat. 

  

Jeugdopleiding/werking: het ontwikkelen van een kwalitatief begeleid sportaanbod binnen de 
sportvereniging voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar met het oog op verfijnen van de 
sporttechnische en sporttactische eigenschappen. 

  

Vlaamse Trainersschool: het samenwerkingsverband tussen Bloso, de topsportmanager, de 

universitaire opleidingsinstituten Lichamelijke Opvoeding, de Vlaamse hogescholen Lichamelijke 
Opvoeding en de erkende Vlaamse Sportfederaties, dat kaderopleidingen organiseert in 
Vlaanderen, afgekort VTS; 

  

  

HOOFDSTUK 5          VERDELINGSCRITERIA BIJ HET BEREKENEN VAN DE SUBSIDIES 

  

Artikel 9 

De impulssubsidie bedraagt het op de begroting ingeschreven krediet. Zij wordt bepaald op basis 
van volgende beoordelingsnormen: 

De subsidie wordt volgens een puntenberekening verstrekt. De waarden van één punt wordt, 
volgens die begrotingsmogelijkheden en die ingediende dossiers, elk jaar opnieuw berekend. 

  

Artikel 10 

Om het bedrag van de impulssubsidie ,die aan een sportvereniging beschreven onder artikel 1 
wordt toegekend, vast te stellen, worden achtereenvolgens de volgende berekeningen gemaakt: 



A=(B x C)/D 

  

A= het aan de betrokken sportverenigingen toe te kennen toelagebedrag. 

B= het door het college van burgemeester en schepenen binnen de perken van de 

     voorziene budgetkredieten vastgelegd bedrag voor de toelage van de impuls- 

       subsidie van de sportverenigingen.  

C= aantal punten behaald door de betrokken sportverenigingen bij toepassing van 

     (zie hieronder) 

D= totaal aantal punten behaald door alle sportverenigingen samen bij toepassing 

      van 

     (zie hieronder) 

X= vermenigvuldigd met 

/ = gedeeld door 

  

1. Volgen van opleidingen en bijscholingen tijdens het betreffende werkingsjaar door: 

  

1.a/ Jeugdsportbegeleiders in functie van de sporttak 

Komen in aanmerking: 

1. Opleidingen: Behalen van een diploma van de Vlaamse Trainersschool of erkend door de 
Vlaamse Trainersschool. 

      Per diploma: 3 punten 

      In te dienen documenten: diploma’s 

  

2.Bijscholingen en vervolmakingsessies ifv de taken als jeugdsportbegeleider in de sportvereniging. 

      Per deelname: 1 punt 

      In te dienen documenten: deelnamebewijzen 

  

  



1.b/ Jeugdsportcoördinator in functie van de sporttak en/of specifiek in functie van 
coördinator. 

Komen in aanmerking: 

3.Opleidingen: Behalen van een hoger diploma of aanvullend diploma van de Vlaamse 
Trainersschool of erkend door de Vlaamse Trainersschool. 

      Per diploma: 5 punten 

      In te dienen documenten: diploma’s 

  

4. Bijscholingen en vervolmakingssessies ifv de taken als jeugdsportcoördinator in de 
sportvereniging. 

      Per deelname: 2 punten 

      In te dienen documenten: deelnamebewijzen 

  

  

2. sporttechnische diploma’s 

  

5. 2.a/ Van jeugdsportbegeleiders 

De jeugdsportbegeleiders geven effectief op regelmatige basis training 

  

- VTS- Aspirant Initiator of gelijkwaardig                                                  1 punt 

- VTS- Initiator of gelijkwaardig                                                                2 punten 

- Pedagogische diploma’s 

Bachelor Lichamelijke Opvoeding                                                4 punten 

- Diploma’s Vlaamse Trainersschool of gelijkwaardig 

      VTS Instructeur B / Trainer B                                                             4 punten 

- Pedagogische diploma’s 

      Master Lichamelijke opvoeding                                                                     6 punten 

- Diploma’s Vlaamse Trainersschool of gelijkwaardig 

      VTS- Trainer A                                                                                    6 punten 

      VTS- Toptrainer                                                                                  6 punten 



  

Alleen diploma’s met een specialisatie in de sporttak eigen aan de sportvereniging worden in 
aanmerking genomen. 

Per trainer geldt alleen het hoogste diploma. 

  

In te dienen documenten: 

Formulier, geleverd door de sportdienst, met verklaring op eer en de handtekening van de trainer 
en de voorzitter van de vereniging. 

De verklaring houdt in dat de jeugdsportbegeleider effectief en op regelmatige basis training heeft 
gegeven in het voorbije werkjaar. 

  

6. 2.b/ Van jeugdsportcoördinator 

De sportvereniging beschikt over een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator. Deze persoon 
moet over een sporttechnisch diploma beschikken: minstens VTS- initiator of gelijkwaardig. Deze 

persoon moet met naam, taak en contactgegevens expliciet vermeld worden in de promotie- en/of 
informatiefolders en/of website van de vereniging. 

- VTS- Initiator of gelijkwaardig                                                                            2 punten 

- Pedagogische diploma’s 

      Bachelor Lichamelijke Opvoeding                                                                  4 punten 

- Diploma’s Vlaamse Trainersschool 

      VTS- Instructeur B / Trainer B                                                                        4 punten 

- Pedagogische diploma’s                                                                        

      Master Lichamelijke Opvoeding                                                                                 6 
punten 

- Diploma’s Vlaamse Trainersschool 

      VTS- Trainer A                                                                                                6 punten 

      VTS- Toptrainer                                                                                              6 punten 

Alleen de diploma’s met een specialisatie in de sporttak aan de sportvereniging worden in 
aanmerking genomen. 

Per trainer geldt alleen het hoogste diploma. 

  

  

In te dienen documenten: 



Formulier (geleverd door de sportdienst) en diploma’s, functiebeschrijving met verklaring op eer en 

de handtekening van de coördinator en de voorzitter van de vereniging. De verklaring houdt in dat 
de jeugdsportcoördinator effectief opdracht heeft uitgevoerd in het voorbije werkjaar? 

  

3. Vergoeding van loonkosten van gediplomeerde 7. jeugdsportbegeleiders en 8. 
jeugdsport- 

    coördinator. 

  

Per uur loonkost: 1 punt 

  

Alleen sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren komen in 
aanmerking, m.a.w. deze die punten scoren onder punt 2 en hiervoor de nodige bewijzen hebben 
ingediend. 

Alleen officiële loonkosten komen in aanmerking (eigen personeel, Vlabus, sociaal secretariaat). 

  

In te dienen documenten: contracten en overeenkomsten. Bewijzen van betalingen. 

  

9. 4. Het organiseren van bijscholingen voor de eigen jeugdsportbegeleiders. 

Per uur bijscholing: 1 punt 

Per deelnemende jeugdsportbegeleider: 1 punt 

  

In te dienen documenten: 

Beschrijving bijscholing, naam en verklaring van lesgever, aanwezigheidslijsten. Andere mogelijke 
bewijsstukken: aankondigingen, uitnodigingen, facturen verwijzend naar de bijscholing, syllabus, 
cursus, enz… 

  

 


