
Indienen voor 1 september 2019 

AANVRAAGDOSSIER VOOR JEUGDSPORT- EN / OF SAMENWERKINGSSUBSIDIES AAN 

SPORTVERENIGINGEN 2019 

 Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement inzake het verbeteren van de 

kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders in de sportverenigingen;  

 Alleen sportverenigingen die een volledig ingevuld en ondertekend dossier met de nodige bijlagen 

tijdig indienen, komen in aanmerking voor de subsidies.  

 De subsidies voor 2019 (het huidige werkjaar) worden, vanwege een cycluswijziging, toegekend 

op basis van de gegevens van het voorgaande sportseizoen 2018-2019  (van 1 juli 2018 tem 30 

juni 2019). 
 Het dossier moet ingediend worden op de sportdienst vóór 1 september 2019 

 Een elektronische versie is ter beschikking via de sportdienst of op www.zelzate.be. 
 Getuigschriften en diploma’s die in 2017 of 2018 werden toegevoegd, hoeven niet opnieuw 

toegevoegd te worden. Een verwijzing naar het betreffende document is wel aangewezen. 

 Om het invullen te vergemakkelijken, neemt u best ook het subsidiereglement ter zijde, zodat u 

kan controleren welke gegevens in rekenschap kunnen worden gebracht. 

 

I. IDENTIFICATIEGEGEVENS 
 

Naam sportvereniging: ..........................................................................................................  

 

Is de sportvereniging erkend door het college JA/NEEN Erkenningsnummer:  .......  

 

Rekeningnummer sportvereniging: .......................................................................................  

BTW-nummer sportvereniging:……………………………………………………………………………………….. 

Naam en adres van de rekening van de titularis: ..................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

Contactpersoon inzake het aanvraagdossier voor subsidies: 

 

Naam: ....................................................................................................................................  

Functie in de sportvereniging: ...............................................................................................  

Adres (indien verschillend) ....................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

E-mailadres: ...........................................................................................................................  

Telefoon/GSM: ......................................................................................................................  

 

Datum: 

 

De secretaris  de voorzitter 

(naam + handtekening) (naam + handtekening)                                                                

 



II. JEUGDSPORTSUBSIDIES 
 

De sportvereniging voldoet aan één of meerdere van de volgende kwaliteitscriteria: 

 

A: Werken met gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders. 

Geef een lijst van alle gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders die bij uw sportvereniging in 

sportseizoen 2015-2016 (juli 2015 – juni 2016) minstens 15 weken de trainingen verzorgden en 

noteer hun respectievelijke sportdiploma’s.  

 (de lijst met alle diploma’s die hiervoor in aanmerking komen kan u vinden in het gemeentelijk 

subsidiereglement voor impulssubsidies, artikel 4) 

Voeg in bijlage een kopie van de diploma’s die u in het verleden nog niet heeft ingediend. 

nr. GJSB (naam + 

adres) 

sportpedagogisch diploma 

 

categorie (ploeg/leeftijd) 

    

    

    

    

    

(voeg in bijlage een overzicht toe indien onvoldoende ruimte) 



B: Volgen en/of organiseren van erkende opleidingen en bijscholingen m.b.t. 
de specifieke clubwerking, tijdens het sportjaar 
 
Noot:  
Een opleiding is een cursus met een examenopdracht, waarbij het slagen in de eindproef beloond 
wordt met een verhoging van of intrede in de VTS-diplomaschaal van de jeugdsportbegeleider of 
jeugdsportcoördinator.  
Een bijscholing daarentegen is een aanvullende of actualiserende infosessie waarbij na afloop geen 
verhoging van het diploma tot stand komt. 
 
1. Gevolgde opleidingen: 

Geef een lijst van alle gevolgde opleidingen voor elke jeugdsportbegeleider (JSB)  

JSB 
(naam) 

Naam/onderwerp 
opleiding 

Niveau 
opleiding 

Organisator opleiding 
(naam, adres, tel) 

Geslaagd* 
Niet geslaagd 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

    

*bewijs van betaling en afschrift van getuigschrift of diploma bijvoegen 

Geef een lijst van alle gevolgde opleidingen voor elke jeugdsportcoördinator (JSC)  

JSC 
(naam) 

Naam/onderwerp 
opleiding 

Niveau 
opleiding 

Organisator opleiding 
(naam, adres, tel) 

Geslaagd* 
Niet geslaagd 

 
 
 
 
 
 
 

    

*bewijs van betaling en afschrift van getuigschrift of diploma bijvoegen 
 



2. Georganiseerde opleidingen: 

Vul voor elke (door de sportvereniging zelf) georganiseerde opleiding gericht op 

jeugdsportbegeleiders (JSB) onderstaande tabel in. 

 naam / onderwerp opleiding 1: 

.............................................. 

 

naam / onderwerp opleiding 2: 

.............................................. 

aantal deelnemers eigen 

vereniging  

  

niveau   

open voor niet-leden?   

indien i.s.m. met een hogere 

instantie: naam, adres en tel. 

ervan vermelden 

  

lesdata en uren   

examendata   

(voeg in bijlage een overzicht toe indien onvoldoende ruimte) 

 

Vul voor elke (door de sportvereniging zelf) georganiseerde opleiding gericht op 

jeugdsportcoördinators (JSC) onderstaande tabel in. 

 naam onderwerp opleiding 1: 

.............................................. 

 

naam onderwerp opleiding 2: 

.............................................. 

aantal deelnemers eigen 

vereniging  

  

niveau   

open voor niet-leden?   

indien i.s.m. met een hogere 

instantie: naam, adres en tel. 

ervan vermelden 

  

lesdata en uren   

examendata   

(voeg in bijlage een overzicht toe indien onvoldoende ruimte) 

 
 

 



3. Gevolgde bijscholingen in seizoen 2015-2016 

 

Geef een lijst van alle gevolgde bijscholingen voor elke jeugdsportbegeleider (JSB)  

JSB 

(naam) 

naam / onderwerp 

bijscholing 

niveau 

bijscholing 

organisator bijscholing 

(naam, adres, tel.) 

geslaagd* 

niet geslaagd 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

*bewijs van betaling en afschrift van getuigschrift of diploma bijvoegen 

 

Geef een lijst van alle gevolgde bijscholingen in voor elke jeugdsportcoördinator (JSC)  

JSC 

(nr.) 

naam / onderwerp 

bijscholing 

niveau 

bijscholing 

organisator bijscholing 

(naam, adres, tel.) 

geslaagd* 

niet geslaagd 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

  

 

 

*bewijs van betaling en afschrift van getuigschrift of diploma bijvoegen 



4. Georganiseerde bijscholingen in 2015-2016 

Vul voor elke (door de sportvereniging zelf) georganiseerde bijscholing gericht op 

jeugdsportbegeleiders (JSB) onderstaande tabel in. 

 naam / onderwerp bijscholing 1: 

.............................................. 

 

naam / onderwerp bijscholing 2: 

.............................................. 

aantal deelnemers eigen 

vereniging  

  

niveau   

open voor niet-leden?   

indien i.s.m. met een hogere 

instantie: naam, adres en tel. 

ervan vermelden 

  

lesdata en uren   

examendata   

(voeg in bijlage een overzicht toe indien onvoldoende ruimte) 

 

Vul voor elke (door de sportvereniging zelf) georganiseerde bijscholing gericht op 

jeugdsportcoördinators (JSC) onderstaande tabel in. 

 naam / onderwerp bijscholing 1: 

.............................................. 

 

naam / onderwerp bijscholing 2: 

.............................................. 

aantal deelnemers eigen 

vereniging 

  

niveau   

open voor niet-leden?   

indien i.s.m. met een hogere 

instantie: naam, adres en tel. 

ervan vermelden 

  

lesdata en uren   

examendata   

(voeg in bijlage een overzicht toe indien onvoldoende ruimte) 



C: werken met gekwalificeerde jeugdsportcoördinators  

Geef een lijst van alle gekwalificeerde jeugdsportcoördinators die bij uw sportvereniging 

aangesloten zijn.  

Voeg in bijlage een kopie van de diploma’s die u in het verleden nog niet heeft ingediend. 

 

GJSC (naam + adres) 

 

Sporttechnisch Diploma’s 

 

VTS-diploma 

Jeugdsportcoördinator? 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

(voeg in bijlage een overzicht toe indien onvoldoende ruimte) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. SAMENWERKINGSSUBSIDIES 
 

A: fusies van sportverenigingen  

Totale fusie van twee of meerdere sportverenigingen tot 1 structurele sportvereniging. 
Vul onderstaande tabel in:  

 Sportvereniging 1 Sportvereniging 2 Nieuwe fusieclub 

Naam    

Sporttak    

Sportfederatie    

Voorzitter    

Secretaris    

Ledenaantal    

Bewijs met gewijzigde vzw-statuten, verslagen Algemene Vergadering, samenstelling Raad Van 
Bestuur,… 
 

B: samenwerkingsverbanden tussen sportverenigingen  

 1) Gedeeltelijke fusie van twee of meerdere sportverenigingen waarbij een bepaald sportdomein 
(jeugdsport, bestuurskader, accommodatiebeheer,…) permanent onder gemeenschappelijk beheer 
wordt uitgevoerd 
 
Vul onderstaande tabel in:  
 

 Sportvereniging 1 Sportvereniging 2 

Naam   

Sporttak   

Sportfederatie   

Voorzitter   

Secretaris   

Ledenaantal   

Gemeenschappelijke 

werking / domein 

 

Verantwoordelijke  

Bewijs met afsprakennota, verslagen Algemene Vergadering / Raad Van Bestuur,… 
 
 
 
 
 
 



2) Samenwerking met permanente uitwisseling van jeugdsportbegeleiders, 
jeugdsportcoördinatoren of bestuursleden tussen sportverenigingen met het oog op 
kwaliteitswaarborg, schaalvergroting en efficiëntiewinst; 10 punten per verantwoordelijke 
 

 Sportvereniging 1 Sportvereniging 2 

Naam   

Sporttak   

Sportfederatie   

Voorzitter   

Secretaris   

Ledenaantal   

Uitgewisselde JSB 
  

 
 
 

Uitgewisselde JSC 
 

 
 
 

Uitgewisselde 
bestuursleden 
 

 
 
 

Bewijs met afsprakennota, verslagen Algemene Vergadering / Raad Van Bestuur,… 
 
3) Projectmatige samenwerking met tijdelijke uitwisseling van jeugdsportbegeleiders, 
jeugdsportcoördinatoren of bestuursleden tussen sportverenigingen met als doelstelling het 
gezamenlijk realiseren van een projectopdracht; 5 punten per verantwoordelijke 
 

 Sportvereniging 1 Sportvereniging 2 

Naam   

Sporttak   

Sportfederatie   

Voorzitter   

Secretaris   

Ledenaantal   

Project 
 

 

Uitgewisselde JSB 
  

 
 
 

Uitgewisselde JSC 
 

 
 
 

Uitgewisselde 
bestuursleden 
 

 
 
 

Bewijs met afsprakennota, verslagen Algemene Vergadering / Raad Van Bestuur,… 
 


