
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN                     GEMEENTE Z E L Z A T E 

-------------------------                     ---------------------- 

UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 

26 OKTOBER 2020 

----------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig:  Dirk Goemaere, voorzitter; 

Brent Meuleman, burgemeester; 

Geert Asman, Isabel Dellaert, Luc Van Waesberghe en Steven 

De Vuyst, schepenen; 

Martin Acke, Frank Bruggeman, Filip Bruggheman, 

Jan De Beule, Debbie De Vleesschauwer, Gino D'Haene, 

Guy D'Haeseleer, Vincent Dierickx, Patricia Joosten, 

Rik Laureys, Marleen Maenhout, Karl Segers, 

Kristof Stevelinck, Kevin Uytterhaegher, Karel Van Bever, 

Lucien Van de Velde, raadsleden. 

Christine Coone, wnd. algemeen directeur. 

Afwezig: Kurt Van Weynsberghe, raadslid. 

----------------------------------------------------------------------------- 

OPENBARE ZITTING – PUNT 07 - GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT SUBSIDIËRING VAN 

ERKENDE SPORTVERENIGINGEN VOOR KWALITEITSVOLLE JEUGDSPORTBEGELEIDING 

(JEUGDSPORTSUBSIDIES) 

----------------------------------------------------------------------------- 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en latere 

wijzigingen; 

− Gelet op het door het gemeentelijke reglement tot subsidiëring van erkende 

sportverenigingen voor kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en 

structurele samenwerkingen (jeugdsport- en samenwerkingssubsidies) zoals 

vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 30 december 2013;  

− Overwegende dat de sportfunctionaris op basis van een grondige analyse en 

vergelijkende studie van voormeld reglement een voorstel tot aanpassing 

heeft opgemaakt; dat in het voorstel tot aanpassing volgende 

basisprincipes centraal staan: eerlijkheid en vereenvoudiging; dat het 

voorstel tot aanpassing als gevolg heeft dat het reglement overeenstemt 

met de beleidsvisie van het gemeentebestuur inzake sport;  

− Gelet op de bespreking van het voorstel tot aanpassing dd. 8 september 

2020 waarop de schepen van sport, de sportfunctionaris en de wnd. algemeen 

directeur aanwezig waren; 

− Overwegende dat het voorstel tot aanpassing eveneens werd voorgelegd werd 

aan de sportraad op 29 september 2020; dat de sportraad het voorstel tot 

aanpassing positief adviseerde;  

− Overwegende dat het verslag van de sportraad van 29 september 2020 aan 

alle leden van de sportraad werd bezorgd op 30 september 2020; dat 

opmerkingen konden gemaakt worden tot en met 6 oktober 2020 en dat geen 

opmerkingen werden gemaakt;  

− Gelet op het besluit van de gemeenteraad van heden houdende het de 

goedkeuring van het vernieuwde gemeentelijke subsidiereglement 

werkingssubsidies sportverenigingen; 

− Overwegende dat de samenwerkingssubsidie in voormeld reglement vervat zit; 

dat daarom wordt voorgesteld het gemeentelijke reglement tot subsidiëring 

van erkende sportverenigingen voor kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding 

en structurele samenwerkingen (jeugdsport- en samenwerkingssubsidies) te 

hernoemen tot het gemeentelijke reglement tot subsidiëring van erkende 

sportverenigingen voor kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding 

(jeugdsportsubsidies); 



− Gelet op het aangepaste gemeentelijke reglement tot subsidiëring van 

erkende sportverenigingen voor kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding 

(jeugdsportsubsidies) zoals gevoegd in bijlage; 

− Gelet op het principieel akkoord van het college van burgemeester en 

schepenen d.d. 9 oktober 2020; 

− Overwegende dat de gemeenteraad om een akkoord wordt gevraagd.  

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 20 ja-stemmen ((Meuleman Brent, Asman Geert, 

Dellaert Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, De Beule 

Jan, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Dierickx 

Vincent, Joosten Patricia, Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, 

Segers Karl, Stevelinck Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De 

Velde Lucien)bij 2 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip): 

Artikel 1: - Het subsidiereglement jeugdsport- en samenwerkingssubsidies 

sportverenigingen zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 30 december 2013 

wordt opgegeven. 

Artikel 2: - Het gemeentelijk reglement tot subsidiëring van erkende 

sportverenigingen voor kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding 

(jeugdsportsubsidies)zoals gevoegd in bijlage wordt goedgekeurd met ingang 

van het werkjaar 2020-2021. 

Artikel 3: - Dit reglement zal worden bekendgemaakt conform de bepalingen 

vermeldt in het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en alle latere 

versies. 

Artikel 4: - Dit reglement zal voor 1 december op de gemeentelijke website te 

raadplegen zijn.  

Artikel 5: - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de 

sportfunctionaris en de financieel directeur. 

Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op 

26 oktober 2020. 
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GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR JEUGDSUBSIDIËRING VAN 

ERKENDE SPORTVERENIGINGEN ZOALS GOEDGEKEURD IN DE 

GEMEENTERAAD VAN 26 OKTOBER 2020 

ARTIKEL 1 

Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde 

kredieten, worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen, erkend door het 

College van Burgemeester en Schepenen voor het verhogen van de kwaliteit van 

de jeugdsportbegeleiders volgens de bepalingen en de voorwaarden die hierna 

worden vastgesteld in dit reglement.  

• 60 % van het totale subsidiebedrag is voor kwalitatieve criteria opgenomen 
in artikel 9 

• 40 % van het totale subsidiebedrag is voor kwantitatieve criteria opgenomen 
in artikel 10 

Het totale subsidiebedrag wordt verdeeld volgens een puntensysteem. 

Het aan de vereniging toegekende bedrag zal worden bepaald volgens de 

volgende formule: 

Het totale subsidiebedrag maal 0,60 maal volgens in artikel 9 behaalde kwali-

tatieve punten van de vereniging, gedeeld door het totale aantal kwalitatieve 

punten van alle verenigingen van artikel 9. 

+ 

Het totale subsidiebedrag maal 0,40 maal volgens in artikel 10 behaalde 

kwantitatieve punten van de vereniging, gedeeld door het totale aantal 

kwantitatieve punten van alle verenigingen van artikel 10. 

ARTIKEL 2 

De subsidiëring van het werkjaar wordt bepaald op basis van de in het 

aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het 

voorgaande sportjaar. Een sportjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. 

(bijv. werkjaar 2020 = subsidies op basis van gegevens van 1 juli 2020 tot 30 

juni 2021) 

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 – Definities 

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

De jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider voor jeugdsport die 

actief is in een erkende sportvereniging.  

De jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die 

het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het 

sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak.  

De erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een 

die erkend is door het gemeentebestuur volgens de in het erkenningsreglement 

vastgelegde regels.  

Erkende opleidingen jeugdsportcoördinator/jeugdsportbegeleider:  



Alle sportspecifieke opleidingen van de Vlaamse Trainersschool, de Vlaamse 

Sportfederatie of erkend door VTS  

Bijscholingen jeugdsportcoördinator/jeugdsportbegeleider:  

De bijscholingen mogen en naar inhoud én naar doelgroep enkel gaan over de  

intrinsieke kwaliteitsverhoging van de jeugdsportcoördinator / 

jeugdsportbegeleider op het vlak van zijn taken specifiek als 

jeugdsportcoördinator / jeugdsportbegeleider.  

ARTIKEL 4: - De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel 

ontvangen via andere gemeentelijke kanalen. 

ARTIKEL 5 – Subsidievoorwaarden 

Sportvereniging  

1. De sportverenigingen moeten door het college erkend zijn en dus voldoen 
aan de in erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden.  

2. De sportverenigingen dienen een actieve jeugdwerking (trainingen, trainin-
gen & wedstrijden, opleidingen of via samenwerkingen) te ontplooien om in 

aanmerking te komen voor de jeugdsportsubsidies.   

Jeugdsportcoördinator 

Indien een sportvereniging in aanmerking wil komen voor een toelage voor het 

actief werken met een jeugdsportcoördinator moet deze aan al onderstaande 

eisen voldoen: 

1. De jeugdsportcoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van 
het jeugdsportbeleid in de sportvereniging op het sporttechnische, 

beleidsmatige, sociaalpedagogisch en organisatorisch vlak. 

2. De jeugdsportcoördinator is het aanspreekpunt voor de ouders van de 
jeugdleden en de medewerkers van de sportdienst in het kader van de 

promotie van de sport voor de jeugd. 

3. De sportvereniging heeft minimum drie verschillende trainers die elk 
hun eigen trainingsgroep bij de jeugd begeleiden. De 

sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator kan één van deze drie 

trainers zijn. 

Jeugdsportcoördinatoren die in de jeugdsubsidie worden opgenomen kunnen ook 

in het dossier voor werkingssubsidie opgenomen worden indien ze naast 

jeugdcoördinator ook training aan volwassenen geven. In het jeugdsubsidie 

dossier meldt men het aantal uren jeugdcoördinatie. In het 

werkingssubsidiedossier meldt men het aantal uren training aan volwassenen. 

Idem voor opleidingen. 

Jeugdsportbegeleider 

Indien een sportvereniging in aanmerking wil komen voor een toelage voor het 

actief werken met een jeugdsportbegeleider moet deze aan al onderstaande 

eisen voldoen: 

1. Lid zijn van een Zelzaatse sportvereniging 

2. Ondersteuning voor jeugdtrainingen gegeven door gediplomeerde trainers 
waarvan het diploma minsten categorie 1 is (zie werkingssubsidie) en 

die worden ingevuld in het format dat door de sportdienst wordt 

aangereikt. 

Jeugdsportbegeleiders die in de jeugdsubsidie worden opgenomen kunnen ook in 

het dossier voor werkingssubsidie worden op genomen indien ze naast 

jeugdtraining ook training aan volwassenen geven. In het jeugdsubsidie 

dossier meldt men het aantal uren training aan jeugd. In het 

werkingssubsidiedossier meldt men het aantal uren training aan volwassenen. 

Idem voor opleidingen. 

ARTIKEL 6 



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 en format digitaal ingediend bij de sportdienst.  

Het reglement staat op de website van de gemeente en is verkrijgbaar bij 

de sportdienst.  

• De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 1 augustus van het 

werkjaar. 

Alle nodige documenten dienen jaarlijks bijgevoegd te worden. Elke 

vereniging waarvan de subsidieaanvraag laattijdig ontvangen wordt, zal 

geen aanspraak kunnen maken op de subsidie voor het betrokken werkjaar.  

• De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 1 oktober 

van het werkjaar.  

• Tussen 1 oktober en 15 oktober van het betrokken jaar kan beroep 

aangetekend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen of de 

toezichthoudende overheid.   

• De uitbetaling van de subsidies zal gebeuren vóór 30 november van het 

werkjaar.  

ARTIKEL 7 

De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de 

Wet van 14 november 1983; de subsidie moet worden gebruikt voor het doel 

waarvoor de subsidie is toegekend en dit samen met het indienen van de 

subsidieaanvraag voor het volgende werkjaar op basis van het sjabloon 

aangereikt door de sportdienst. 

ARTIKEL 8 

Elke vereniging wordt geacht het subsidieformulier in eer en geweten te 

hebben ingevuld. Indien blijkt dat door een organisatie onjuiste gegevens 

worden verstrekt, of indien de voorwaarden van dit reglement niet nageleefd 

worden, kan het College van Burgemeester en Schepenen de toelagen, die werden 

toegekend op grond van dit reglement, geheel of gedeeltelijk terugvorderen en 

de vereniging schorsen voor verdere betoelaging.  Het College behoudt zich 

het recht om alle middelen aan te wenden teneinde de juistheid van de 

gegevens te kunnen nagaan.  

ARTIKEL 9 – Jeugdsportsubsidies: Kwaliteitsvoorwaarden 

• JEUGDSPORTCOORDINATOR 

Elke sportvereniging die een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator 

(minimum VTS-diploma initiator) heeft krijgt hiervoor 75 punten als 

beoordeling 

o De jeugdsportcoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van 

het jeugdsportbeleid in de sportvereniging op het sporttechnische, 

beleidsmatige, sociaalpedagogische en organisatorisch vlak. 

o De jeugdsportcoördinator is het aanspreekpunt voor de ouders van de 

jeugdleden en de medewerkers van de sportdienst in het kader van de 

promotie van de sport voor de jeugd. 

o De sportvereniging heeft minimum drie verschillende trainers die elk 

hun eigen trainingsgroep bij de jeugd begeleiden. De 

sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator kan één van deze drie 

trainers zijn. 

BEWIJS: 

Jeugdsportcoördinator aantonen op basis van organogram club, 

verslagen en minimumdiploma  

• JEUGDTRAININGEN GEGEVEN DOOR GEDIPLOMEERDE JEUGDSPORTBEGELEIDERS 



Ondersteuning voor jeugdtrainingen gegeven door gediplomeerde trainers 

waarvan het diploma minstens categorie 1 (VTS-initiator, VTS-

bewegingsanimator, geslaagd zijn voor 2 voltijdse studiejaren bachelor 

LO)en die worden ingevuld in het format dat door de sportdienst wordt 

aangereikt.  

Beoordeling: één punt per uur training gegeven door gediplomeerde 

jeugdtrainers 

BEWIJS: het tijdstip, de periode van het jaar, de doelgroep of het 

niveau, de plaats, de naam van de trainer, het hoogst behaalde diploma 

worden in detail ingevuld in het format dat door de sportdienst wordt 

aangereikt. 

• OPLEIDINGEN 

Volgen of organiseren van sporttechnische opleidingen, bijscholingen 

voor trainers of bestuursleden vb. bijscholingen van erkende Vlaamse 

sportfederaties of organisaties die aangesloten zijn bij een federatie, 

Sportac, Dynamo Project… (max. 10 opleidingen).  

Beoordeling: 5 punten/persoon die de opleiding volgde. 

BEWIJS: Kopie van relevante diploma’s + bewijs van deelname aan 

sporttechnische of bestuurskundige opleidingen, bijscholingen 

ARTIKEL 10 – Jeugdsportsubsidies: Kwantiteitsvoorwaarden 

Enkel de sportende jeugdleden tellen mee, die per seizoen minimum 10 euro 

lidgeld betalen, waarvan de naam terug te vinden is op de ledenlijst van de 

sportfederatie of op een andere bewijskrachtige lijst. 

Beoordeling: twee punten per lid voor de eerste 20 jeugdleden, 1 punt per lid 

voor de leden boven de 20 jeugdleden. 

BEWIJS: aansluitingslijst bij de federatie/bond met minimaal volgende 

gegevens: naam, woonplaats, geboortedatum. 

ARTIKEL 11 - kredieten 

De nodige kredieten voor de uitvoering van dit besluit zullen jaarlijks in de 

begroting worden voorzien. 

ARTIKEL 12: opheffingsvoorwaarde 

Dit reglement vervangt het subsidiereglement jeugdsport- en 

samenwerkingssubsidies sportverenigingen goedgekeurd in de gemeenteraad van 

30 december 2013. 

ARTIKEL 13: inwerkingstreding 

Dit subsidiereglement jeugdsport treedt in werking bij de berekening van de 

subsidies voor werkingsjaar 2020-2021 op basis van de gegevens van de werking 

van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. 

 


