Dienst vrije tijd – 28.06.2018

Subsidiereglement voor kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding Alken
Hoofdstuk 1 : Algemene bepalingen.
Artikel 1 :
Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten,
kan het gemeentebestuur subsidies verlenen aan de door de gemeente erkende
sportverenigingen (in niveau 2) volgens normen en voorwaarden vastgelegd in dit
subsidiereglement.
Artikel 2 :
Dit reglement is van toepassing op de Nederlandstalige sportverenigingen die door het
gemeentebestuur zijn erkend in niveau 2, aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse
sportfederatie en een actieve jeugdsportwerking kunnen aantonen, dit wilt zeggen
minstens 1 activiteit per 2 weken en gedurende minstens 30 weken per jaar.
Artikel 3 :
Eerst wordt de terugbetaling van de niveau-overschrijdende opleidingen berekend
volgens artikel 4, punt 1 lid b. De rest van de subsidieverdeling wordt nadien berekend
op basis van een vastgesteld puntenaantal per subsidieerbaar onderwerp. Het totaal
aantal punten en dus ook de subsidieverdeling wordt herberekend tot de coëfficiënt van
100, waarbij 100 het resterende subsidiebedrag weergeeft.
Artikel 4 :
De bedragen van de toelagen worden gekoppeld aan het cijfer 162,34. Dit cijfer wordt
jaarlijks, voor aanvang van het werkjaar, vergeleken met het gezondheidsindexcijfer van
augustus van dat jaar (met als basis 1988). Wanneer er een stijging of daling van 10
punten of meer worden vastgesteld, worden de subsidiebedragen met 10 %
vermeerderd of verminderd. Deze mogelijke aanpassing van het subsidiebedrag wordt
telkens opgenomen in het daaropvolgende begrotingsjaar.
Hoofdstuk 2 : Subsidiebepalingen.
Artikel 5 :
De subsidies bedragen :
1. Kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiders/coördinatoren
Doelstelling :
Het doel van dit subsidiereglement is enerzijds het verhogen van de kwaliteit van de
jeugdsportbegeleiders binnen de sportverenigingen en anderzijds het verhogen van de
professionele omkadering via coördinerende functies binnen de sportverenigingen. Deze
kwaliteitsverhoging beoogt voornamelijk het sporttechnische, tactische en sociaalpedagogische vlak. Voor de jeugdsportcoördinatoren komt hier ook het beleidsmatige en
organisatorische vlak bij. Het aanbieden van zo’n kwalitatieve begeleiding
vertegenwoordigt tevens een promotionele waarde voor de sportvereniging.
a. Niveau van de jeugdsportbegeleiders/coördinatoren :
 Het gemeentebestuur kent subsidiepunten toe op basis van het niveau van de
jeugdtrainers/coördinator. Deze subsidie heeft tot doel de kwaliteit en het aantal van de
jeugdsportbegeleiders/coördinatoren te verhogen.

Dienst vrije tijd – 28.06.2018

 Er wordt naargelang het niveau een puntenaantal voorzien per jeugdsportbegeleider
en per trainingsuur en dit wordt berekend op 1 weekbasis. De hoogst mogelijke
subsidievergoeding op basis van de diploma’s wordt in aanmerking genomen. Cumulatie
van subsidiebedragen is niet mogelijk.
 Er wordt een puntenaantal voorzien voor de gekwalificeerde jeugdsportcoördinator. De
jeugdsportcoördinator wordt ingeschaald volgens het niveau van trainer A, waarbij dit
aantal subsidiepunten éénmalig toegekend kan worden. De vereniging moet bewijzen
over een jeugdsportcoördinator te beschikken door het voorleggen van een
functieomschrijving, organogram, verslagen, afspraken, …
 Voor de indeling van de trainers in een subsidieniveau, worden de niveaus van de
sportkaderopleidingen van de Vlaamse trainersschool en de door de Vlaamse
trainersschool erkende opleidingen gevolgd. De assimilatielijst van de VTS wordt
gehanteerd om de diverse attesten en diploma’s van de verschillende sportfederaties
binnen één van de categorieën onder te brengen.
 Voor een specifieke doelgroepenwerking met mindervalide jongeren kan een ‘ander’
diploma (bijv. opvoeder) aanvaard worden omwille van de specifieke basiseisen van de
doelgroep. Deze trainer/begeleider wordt dan ingeschaald in het niveau van de
doelgroepgerichte opleiding.

graad
Begeleidingsgerichte
opleidingen (attest)

Sporttak en
begeleidingsgerichte
opleidingen (diploma)

Doelgroepgerichte
opleidingen

omschrijving
subsidiepunten
 Begeleider (jogbegeleider, jury,
scheidsrechters)
 Bewegingsanimator/multimove- en
sportsnack begeleider
10
 Aspirant – initiator in de betrokken
sporttak
 Basismodule algemeen deel
initiator
 Initiator in de betrokken sporttak
 Basismodule algemeen gedeelte
instructeur B/trainer B
20

Trainer B/instructeur B in de
betrokken sporttak

Bachelor L.O.
30

Basismodule algemeen gedeelte
trainer A

Trainer A – toptrainer in de
betrokken sporttak

Master L.O.

Jeugdsportcoördinator
60
 Sport voor jongeren met een
beperking
15
 Pedagogische diploma’s

b. Niveau-overschrijdende opleidingen :
Het inschrijvingsbedrag van initiatie- en/of vervolmakingscursussen voor
jeugdsportbegeleiders of coördinatoren, ingericht door de Vlaamse trainersschool of de
door de Vlaamse trainersschool erkende opleidingen worden terugbetaald aan de club
onder de volgende voorwaarden :
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 Enkel de opleidingscursussen die aanleiding geven tot het stijgen in het
subsidieniveau, worden in aanmerking genomen voor betoelaging en dit tot een
maximum van € 250,- per persoon en per cursus.
 De vereniging voegt bij de subsidieaanvraag het bewijs van de betaalde
inschrijvingsgelden van de gevolgde cursussen.
 De vereniging moet bij haar subsidieaanvraag het bewijs voorleggen dat de betrokken
trainer de cursus met vrucht voltooid heeft.
 De trainer moet minstens 2 seizoenen volgend op het met vrucht gevolgd hebben van
de cursus de jongeren van de club trainen.
Pas als aan deze voorwaarden voldaan is, wordt het cursusgeld aan de betrokken
vereniging terugbetaald.
c. Bijscholingsmomenten / clinics :
Elke jeugdsportbegeleider/coördinator die deelneemt aan initiatie- en/of
vervolmakingscursussen, bijscholingen en clinics in functie van het verbeteren van het
niveau van de jeugdsportbegeleider/coördinator en ingericht door de Vlaamse
trainersschool, de door de Vlaamse trainersschool erkende bijscholingen en de
bijscholingen van Provinciale of Vlaamse federaties, hiervoor ontvangt de vereniging 25
punten per deelname en per persoon onder de volgende voorwaarden :
 De vereniging moet bij haar subsidieaanvraag het bewijs voorleggen dat de betrokken
jeugdsportbegeleider/coördinator de bijscholing gevolgd heeft. Dit kan bijv. door het
voorleggen van een aanwezigheidsattest uitgereikt door de instantie of federatie die de
bijscholing organiseert.
 De subsidie wordt berekend ongeacht of de bijscholing betalend of gratis werd
aangeboden.
 Indien de jeugdsportbegeleider/coördinator een bijscholing volgt gericht op het
verbeteren van zijn functioneren naar specifieke jongerendoelgroepen toe, dan ontvangt
de vereniging nogmaals 5 punten extra per bijscholing.
omschrijving
 Bijscholingen / clinics voor
jeugdsportbegeleider/coördinator
 Opleidingen waarin aandacht is
voor …
 Autisme
 ADHD
 Gedragsstoornissen
 Medisch verantwoord sporten
 …

subsidiepunten

25

5

2. Kwaliteitsvolle werkingssubsidies :
a. Kwaliteitsvol aanbod :
 Het gemeentebestuur kent een puntensubsidie toe op basis van het kwaliteitsvol
aanbod dat de vereniging aanbiedt aan de Alkense bevolking.
 Onder kwaliteitsvol aanbod wordt verstaan elk sport-uur dat plaatsvindt onder de
leiding van een gediplomeerde begeleider. Een gediplomeerde begeleider heeft een
opleiding genoten via de sportkaderopleidingen van de Vlaamse trainersschool en de
door de Vlaamse trainersschool erkende opleidingen.
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 Er worden naargelang het aanbod subsidiepunten voorzien per sport-uur en dit wordt
berekend op 1 weekbasis.
Aanbod
Competitie aanbod jongeren onder leiding
van gediplomeerde trainers
Recreatieaanbod jongeren onder leiding
van gediplomeerde trainers

Subsidiepunten
10
10

b. Aantal jongeren :
Het gemeentebestuur kent een subsidie toe op basis van het aantal jongeren onder de 18
jaar die sporttechnisch getraind/begeleid worden door een gediplomeerde trainer.
Een speler die op 1 augustus van de subsidieperiode geen 18 jaar is, wordt het volledige
subsidiejaar als een jongere beschouwd.
Aantal jongeren in de club die
getraind worden door een
gediplomeerde trainer

Subsidiepunten

Jongeren van Alken
Jongeren niet van Alken

1 punt per jongere
0,50 punt per jongere

Hoofdstuk 3 : Aanvraag subsidies.
artikel 6 :
 De formulieren voor het aanvragen van de subsidie voor kwaliteitsvolle
jeugdsportbegeleiding worden verstrekt door het gemeentebestuur en zijn terug te
vinden op de gemeentelijke website.
 Sportverenigingen die een gedrukte versie van het aanvraagformulier wensen, kunnen
dit bekomen op de dienst vrije tijd.
 De aanvraag voor subsidies, inclusief bij te voegen stukken, moeten uiterlijk op 15
september worden ingediend op de dienst vrije tijd.
 De gevraagde gegevens hebben betrekking op het voorbije werkingsjaar dat loopt van
1 augustus tot 31 juli.
 Elke sportvereniging moet de gemeentelijke dienst vrije tijd onmiddellijk in kennis
stellen van eventuele bestuurswijzigingen.
artikel 7 :
De aanvraag om toelage dient bijkomend de volgende bijlagen te bevatten :
 De opgave van de activiteitenkalender of jaarprogramma van het komende
werkingsjaar van alle ploegen en afdelingen. Kalenders die voor deze datum niet bekend
zijn, dienen door de vereniging zo vlug mogelijk nagestuurd te worden.
 Een overzicht van de jeugdsportbegeleiders/coördinatoren, hun trainersniveau en de
gevolgde, met vrucht beëindigde bijscholingen en desgevallend ook het bewijs van
betaalde inschrijvingsgelden van de gevolgde cursussen.
 Voor het komende seizoen, de juiste ploegindeling in leeftijd en daaraan gekoppeld de
trainingsuren, de inschrijvingsgelden en de trainers per ploeg met naam en adres.
 Voor de jeugdsportcoördinator een specifieke functieomschrijving, organogram,
verslagen, afsprakennota’s, … m.b.t. zijn werkzaamheden op het sporttechnische, het
beleidsmatige en het organisatorische vlak.
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Hoofdstuk 4 : Verantwoording van de toelagen.
artikel 8 :
Het gemeentebestuur kan te allen tijde overgaan tot de controle van de verstrekte
gegevens. Het afleggen van onjuiste verklaringen zal aanleiding geven tot het treffen van
maatregelen tegen de desbetreffende sportvereniging, zoals weigering of terugvordering
van toelagen.
artikel 9 :
 De toegekende subsidie moet worden aangewend voor de werking van de
sportvereniging. De toegekende subsidie voor de opleiding van jeugdtrainers/coördinator
moet voor dit doel worden aangewend.
 De sportvereniging moet binnen de perken van dit reglement steeds bereid zijn
verantwoording af te leggen over de aanwending van de toelagen. Om het gebruik van
de subsidies te verantwoorden, moet de sportvereniging de nodige
verantwoordingsstukken voorleggen.
 De vereniging die het gebruik van de haar toegekende subsidie niet kan
verantwoorden, dient het niet verantwoorde deel terug te betalen.
 Verenigingen die de V.Z.W. structuur bezitten en die een toelage van meer dan
€ 1.240,- ontvangen, worden vrijgesteld van het overmaken van een balans, een
resultatenrekening en een financieel verslag.
artikel 10 :
Voor de toepassing van dit reglement en het onderzoek der aanvraag om toelagen, zal de
gemeenteraad het advies inwinnen van de gemeentelijke sportraad.
artikel 11 :
Indien een vereniging ophoudt te bestaan heeft zij geen recht meer op subsidie. Fusies of
splitsingen van verenigingen zullen na advies van de sportraad behandeld worden.
artikel 12 :
Betwiste gevallen zullen door het dagelijks bestuur van de sportraad onderzocht worden
en met advies overgemaakt worden aan de gemeenteraad.
artikel 13 :
De subsidies zijn een financiële tegemoetkoming vanwege het gemeentebestuur en
overeenkomstig de bepalingen van dit reglement gaat de gemeenteraad jaarlijks, na
advies van de sportraad, over tot de vaststelling en de toekenning van deze subsidies
aan de sportverenigingen.
artikel 14 :
Dit reglement treedt in werking vanaf het subsidiejaar 2018 - 2019.

