GEMEENTELIJK ‘IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT’
“VERHOGING VAN DE SPORTKWALIFICATIE VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS
EN DE JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN IN DE SPORTVERENIGINGEN”

Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 9/12/2010
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 januari 2011
Gewijzigd door gemeenteraadsbesluit van 23/06/2020.

GECOÖRDINEERDE VERSIE.
Definities:
Jeugdsportbegeleider (JSB):
Een sporttechnische en gekwalificeerde begeleider (trainer) die uitsluitend een jeugdploeg
traint en dit voor minstens 80% van een sportseizoen in een erkende Laakdalse sportclub.
Hij/zij geeft minstens 1 u week en minstens 30 weken per sportseizoen jeugdtraining
Jeugdsportcoördinator (JSC):
Een jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de erkende Laakdalse sportclub
coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vak.
Jeugdcommisie:
Binnen het organogram van de erkende Laakdalse sportclub een apart bestuurlijk orgaan
bestaande uit minstens 3 personen die het jeugdsportbeleid in de club coördineert op het
sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vak.
Jeugdsporter:
Is jonger dan 18 jaar en moet minstens 30 weken in een sportseizoen actief zijn. met
minimum 1u week
Artikel 1
Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten
worden door het College van Burgemeester en Schepenen subsidies uitgekeerd aan
sportverenigingen volgens normen en voorwaarden die worden vastgelegd in dit
subsidiereglement.

Artikel 2:
De subsidiebedragen ingeschreven in de begroting van het lopende kalenderjaar worden
steeds bepaald op basis van de in het aanvraagdossier opgenomen gegevens van de
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sportvereniging m.b.t. het voorbije sportseizoen ( 1 september tot 31 augustus – lopend
kalenderjaar min 1)
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te
laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid,
komt desbetreffende sportvereniging voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor
de onder dit besluit gereglementeerde subsidie.
Artikel 3:
De sportverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in
statuten omschreven erkenningsvoorwaarden.
De sportverenigingen moeten tevens aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse
sportfederatie (dit is pas geldig vanaf 2010 - in 2009 kunnen ook sportverenigingen die niet
aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie van deze subsidie genieten).
Artikel 4:
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:
-

De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen, op eigen initiatief, op
de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de sportdienst of het
gemeentebestuur.

-

Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de sportdienst. Het
aanvraagdossier is te verkrijgen tussen 1 januari en 15 september van het betrokken
jaar. De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 1 oktober van het betrokken
kalenderjaar.

-

Aanvragen buiten deze periode komen niet meer in aanmerking.

Artikel 5:
De vereniging moet activiteiten ontplooien die individueel of in ploegverband worden
beoefend met een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanningen van
de persoon centraal staat.
Artikel 6:
De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere
gemeentelijke kanalen.
Artikel 7:
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.
Artikel 8: Definities:
8.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met achttien jaar
8.2. Jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider voor jeugdsport actief in een
erkende Laakdalse sportverenging
8.3. Jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider (minstens VTSInitiator of geassimileerd) die het jeugdsportbeleid in de erkende Laakdalse sportvereniging
coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak.
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Artikel 9:
“AANMOEDIGEN OM EEN OPLEIDING TE GAAN VOLGEN…”
A. Terugbetaling van VTS-opleidingen of opleidingen erkend door de Vlaamse
Trainersschool (VTS)
Van het gedeelte van de impulssubsidie dat bestemd is voor sportverenigingen wordt een
bedrag vooraf genomen voor de terugbetaling aan sportverenigingen van de kosten om hun
jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren een VTS-opleiding te laten volgen.
Voorwaarden:








De jeugdsportbegeleider of jeugdsportcoördinator is gedurende heel het seizoen
actief in de sportvereniging en geeft minstens 1u jeugdtraining per week (minstens 30
weken jaar)
De jeugdsportcoördinator is reeds sportgekwalificeerd (minstens VTS-Initiator of
geassimileerd) en enkel een hoger of aanvullend VTS-diploma komt hier in
aanmerking.
De grootte van deze voorafname is beperkt tot maximum 50% van de totale
impulssubsidie.
Jaarlijks zal dit percentage afgebouwd worden met 5% over 5 jaar. De eindlimiet is
25%
De verdeling van dit bedrag gebeurt a rato van het aantal ingediende dossiers en a
rato van de effectief ingediende kosten. Enkel verplaatsingsonkosten en
inschrijvingsgeld komen in aanmerking.
Indien nodig wordt een procentuele verdeelsleutel toegepast.
Er is een maximum limiet van 500€ per persoon en 2000€ per club binnen een
sportseizoen.

Artikel 10:
Het resterend budget bestemd voor deze subsidiëring van sportverenigingen wordt verdeeld
op basis van volgend puntensysteem:
“BELONEN VAN DIEGENEN DIE EEN INSPANNING GEDAAN HEBBEN…”

B. Clubs belonen die reeds werken met sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders

Voorwaarde: De jeugdsportbegeleider is gedurende heel het seizoen actief in de
sportvereniging en geeft minstens 1u jeugdtraining per week.
Volgende diploma’s van de VTS (of erkend door de VTS) komen in aanmerking:




VTS-Instapniveau (Aspirant-initiator) in de betrokken sporttak
VTS-Basismodule “Algemeen gedeelte” Initiator
Studenten geslaagd voor 1e jaar regent/bachelor LO

1p
1p
1p





VTS-Initiator in de betrokken sporttak
VTS-Basismodule “Algemeen gedeelte” Instructeur of Trainer B
Studenten geslaagd voor 2e jaar regent/bachelor LO

2p
2p
2p
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Aanvullend VTS-diploma jeugdsportcoördinator

2p



VTS-Instructeur/Trainer B in de betrokken sporttak

4p





VTS-Trainer A in de betrokken sporttak
Regent/Bachelor LO
Licentiaat/Master LO

6p
6p
6p

C. Clubs belonen die reeds werken met een sportgekwalificeerde
jeugdsportcoördinator

De sportvereniging heeft een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator (minstens VTSInitiator of geassimileerd) die het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert
op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak
 Én hij/ zij is jeugdsportcoördinator bij een sportvereniging met minstens 30
jeugdleden (jeugdleden = <18j)
 Én hij/ zij is de eerste contactpersoon voor ouders, jeugdtrainers, spelers,…
 Én hij/ zij moet met naam, taak en contactgegevens expliciet vermeld worden in
de informatiebrochure en/of website van de vereniging. Maximum 1 coördinator
per club
Indien aan al deze voorwaarden voldaan is = 14 punten
Én extra punten volgens kwalificatieniveau:




VTS-Initiator in de betrokken sporttak
VTS-Basismodule “Algemeen gedeelte” Instructeur of Trainer B
Studenten geslaagd voor 2e jaar regent/bachelor LO

2p
2p
2p




Aanvullend VTS-diploma ‘jeugdsportcoördinator’
VTS-Instructeur/Trainer B in de betrokken sporttak

4p
4p




VTS-Trainer A in de betrokken sporttak
Regent/Bachelor/Licentiaat/Master LO

6p
6p

D. Jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren belonen die een bijscholing
volgen met het oog op blijvende kwalitatieve uitoefening van hun functie
Aantal sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders die een bijscholing volgen inzake de
begeleiding op het sporttechnische, tactische of sociaal-pedagogische vlak.
Aantal sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren die een bijscholing volgen inzake de
coördinatie van het jeugdsportbeleid in de sportvereniging op het sporttechnische,
beleidsmatige, sociaal-pedagogische en organisatorische vlak.



Bijscholing van 3u of minder:
Bijscholing van meer dan 3u:
(maximum 20 punten per persoon per jaar)

Impulssubsidie-reglement Laakdal- versie 2020

1 deelnemer/per bijscholing
2 deelnemer/per bijscholing

blz 4/6

Art.11
Aanvragen van de subsidie
A.aantal opleidingen
De club gebruikt hiervoor het aanvraagformulier ‘impulssubsidie’ en vult het aantal
jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinator in, die een opleiding willen gaan volgen in
het nieuwe sportseizoen bij de Vlaamse Trainersschool
B.Aantal JSB
De club vult, indien van toepassing, het aantal JSB en JSC die het voorbije sportseizoen
minstens 80% actief waren in de club, met specificatie van hun diplomaniveau.
C.Aanwezigheid JSC
De club vult, indien van toepassing, de gegevens in van de JSC die het voorbije
sportseizoen minstens 80% actief was in de club, met specificatie van het diplomaniveau.
Max.1 jeugdcoördinator per club
D.Aantal bijscholingen
De club vult, indien van toepassing, het aantal bijscholingen (en aantal uren) in die in het
voorbije sportseizoen gevolgd werden door hetzij de JSB of de JSC.
De aanvragen moeten ingediend worden voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar bij de
gemeentelijke sportdienst
Art 12
Aanvraag , controle en goedkeuring van de subsidie
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:
 De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe
bestemde formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement en de
aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de sportdienst. Het aanvraagdossier is te
verkrijgen tussen 1 april en 30 juni van het betrokken jaar. De subsidieaanvraag
moet worden ingediend ten laatste op 1 oktober van het betrokken jaar.


De bekendmaking van het subsidiebedrag vindt plaats vóór 1 december van het
betrokken jaar.



Tussen 1 december en 15 december van het betrokken jaar kan beroep
aangetekend worden bij het college van burgemeester en schepenen of de
toezichthoudende overheid.

De vastlegging van de kredieten moet gebeuren voor 31 december. De uitbetaling van de
subsidie zal gebeuren ten laatste vóór eind januari van het volgende jaar
De sportdienst welke het dossier en de bijlagen onderzoekt, legt de aanvragen voor aan de
adviescommissie (sportraad)
De adviescommissie is samengesteld uit deskundigen aangeduid door de sportraad. De
commissie kan de aanvragers horen, bijkomende documenten en gegevens opvragen en
een bezoek ter plaatse brengen.



Voor betwistingen kan de aanvrager terecht bij het college
Sportverenigingen kunnen gecontroleerd worden door de daartoe aangestelde
ambtenaar van de gemeente. Als blijkt dat er foutieve gegevens worden vermeld met
de bedoeling om te frauderen of wanneer de daartoe aangestelde ambtenaar geen
toelating krijgt tot de nodige controle, zal de sportvereniging dat jaar uitgesloten
worden van elke subsidiëring

Impulssubsidie-reglement Laakdal- versie 2020

blz 5/6

Art.13
Uitbetaling van de subsidie
 In de loop van de maand januari van het volgende kalenderjaar worden de
puntenbedragen (B+C+D) door het college betaalbaar gesteld en vervolgens door het
college aan de aanvrager uitgekeerd.
 De uitbetaling van de onkosten voor het volgen van de opleiding gebeurt vanaf het
moment dat JSB of JSC zijn diploma (copy) heeft ingediend bij de sportdienst. (te
behalen binnen een sportseizoen)

Art.14






Voor het jaar 2020 moet niet voldaan worden aan de voorwaarden en formaliteiten
beschreven in onderhavig reglement. Uitzonderlijk moet slechts een vereenvoudigd
dossier worden ingediend, bestaande uit contactgegevens en bankgegevens van de
vereniging.
De verdeling van de subsidie zal gebeuren rekening houdende met volgende
parameters : voor verenigingen die minimaal één jaar bestaan, wordt berekend welk
bedrag zij gemiddeld ontvangen hebben aan subsidies de voorbije 5 jaar. Indien de
vereniging minder dan vijf jaar bestaat, wordt berekend welk bedrag ze gemiddeld
heeft ontvangen over het aantal jaren van bestaan.
Iedere vereniging ontvangt voor werkjaar 2020 een percentage van de totale
subsidiepot, overeenstemmend met het percentage van zijn genoemde gemiddelde
subsidie in het totaal van de berekende gemiddelde subsidies.'
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