GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT SUBSIDIËRING VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN VOOR
KWALITEITSVOLLE JEUGDSPORTBEGELEIDING EN STRUCTURELE SAMENWERKINGEN
(JEUGDSPORT- en SAMENWERKINGSSUBSIDIES)
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 en aangesloten bij een erkende Vlaamse
sportfederatie voor het verhogen van de kwaliteit van de
jeugdsportbegeleiders en het aangaan van een structurele samenwerking volgens
de bepalingen en de voorwaarden die hierna worden vastgesteld in dit
reglement.
Sportverenigingen die erkend zijn door het College van Burgemeester en
Schepenen en niet aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie
komen niet in aanmerking voor de Jeugdsportsubsidies.
De jaarlijkse voorziene subsidie wordt als volgt verdeeld:
 30% van de totale subsidie is voor het actief werken met gekwalificeerde
jeugdbegeleiders opgenomen in artikel 10A
 30% van de totale subsidie is voor het volgen of organiseren van sportspecifieke opleidingen en bijscholingen opgenomen in artikel 10B
 30% van de totale subsidie is voor het actief werken met gekwalificeerde
jeugdsportcoördinatoren opgenomen in artikel 10C
 10% van de totale subsidie is voor het aangaan van structurele
samenwerkingsverbanden opgenomen in artikel 11A
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 0,30 maal volgens in artikel 9A behaalde
kwalitatieve punten van de vereniging, gedeeld door het totale aantal
kwalitatieve punten van alle verenigingen van artikel 10A.
+
Het totale subsidiebedrag maal 0,30 maal volgens in artikel 9B behaalde
kwalitatieve punten van de vereniging, gedeeld door het totale aantal
kwalitatieve punten van alle verenigingen van artikel 10B.
+
Het totale subsidiebedrag maal 0,30 maal volgens in artikel 9C behaalde
kwalitatieve punten van de vereniging, gedeeld door het totale aantal
kwalitatieve punten van alle verenigingen van artikel 10C.
+
Het totale subsidiebedrag maal 0,10 maal volgens in artikel 10 behaalde
kwalitatieve punten van de vereniging, gedeeld door het totale aantal
kwalitatieve punten van alle verenigingen van artikel 11.
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 2014 = subsidies op basis van gegevens van 1 juli 2013 tot 30
juni 2014)
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 – beperkingen Samenwerkingssubsidies
Indien er geen enkel punt gescoord wordt volgens het totale artikel 11 zal de
betreffende 10% van het totale subsidiebedrag verdeeld worden over artikel
10A (5%) en 10B (5%).
Indien er enkel punten gescoord worden volgens artikel 11B, kan maximaal 5%
van het totale subsidiebedrag verdeeld worden volgens artikel 11B. De overige
5% van de samenwerkingssubsidies zal dan verdeeld worden over artikel 10A
(2.5%) en 10B (2.5%).
Enkel samenwerkingen of fusies tussen Zelzaatse sportverenigingen komen in
aanmerking voor de samenwerkingssubsidies.
ARTIKEL 4 – 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
erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het gemeentebestuur
volgens de in het erkenningsreglement vastgelegde regels.
De erkende sportfederatie: de Vlaamse sportfederatie die erkend is in het
kader van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning
en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de
organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding.
Erkende opleidingen jeugdsportcoördinator/jeugdsportbegeleider:
Alle sportspecifieke opleidingen van de Vlaamse Trainersschool, de Vlaamse
Sportfederatie of erkend door VTS
Erkende bijscholingen jeugdsportcoördinator/jeugdsportbegeleider:
• Bijscholingen georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool of erkend door
VTS
• Bijscholingen georganiseerd door de Vlaamse Sportfederatie
• Bijscholingen georganiseerd via de aangesloten sportfederatie
• Bijscholingen georganiseerd door de provincie of de gemeentelijke
sportdienst
• Bijscholingen georganiseerd door opleidingsinstanties
• Bijscholingen georganiseerd door hogescholen of universiteiten
• Bijscholingen georganiseerde door de eigen club
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.
Opleiding:
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.
ARTIKEL 5 – Subsidievoorwaarden
Sportvereniging
1. De sportverenigingen moeten door het college erkend zijn en dus voldoen
aan de in erkenningreglement omschreven erkenningvoorwaarden.
2. De sportverenigingen dienen een actieve jeugdwerking (trainingen, trainingen & wedstrijden, opleidingen of via samenwerkingen) te ontplooien om in
aanmerking te komen voor de jeugdsportsubsidies.

Jeugdsportcoördinator
Om voor betoelaging in aanmerking te komen, moet de jeugdsportcoördinator aan
de volgende vereisten voldoen:
1. In het bezit zijn van één of meerdere van de volgende diploma’s:
 Voor een sporttakoverschrijdende jeugdsportcoördinator:
- Licentiaat/master of regent/bachelor lichamelijke opvoeding
- De begeleidingsgerichte opleiding jeugdsportcoördinator(VTS)
 Voor een sporttakspecifieke jeugdsportcoördinator:
VTS- initiator/ Trainer B of gelijkwaardig (volgens de Vlaamse
trainersschool – assimilatietabel).
2. Gedurende een volledig sportseizoen actief zijn als jeugdsportcoördinator
bij een sportvereniging uit Zelzate.
Jeugdsportbegeleider
Indien een sportvereniging in aanmerking wil komen voor een betoelaging voor
het actief werken met een jeugdsportbegeleider, moet de JSB aan de volgende
vereisten voldoen:
1. In









het bezit zijn van één of meerdere van de volgende diploma’s:
aspirant-initiator Vlaamse Trainersschool
bewegingsanimator Vlaamse Trainersschool
initiator Vlaamse Trainersschool
trainer B Vlaamse Trainersschool
trainer A Vlaamse Trainersschool
bachelor of regent lichamelijke opvoeding
master of licentiaat lichamelijke opvoeding
een vergelijkbaar diploma van een erkende federatie, erkend door VTS
Kwalificatie in die sporttak waarvoor training wordt gegeven.

2. Gedurende minimum 15 weken actief zijn als jeugdsportbegeleider bij een
sportvereniging uit Zelzate.
Om in aanmerking te komen voor opleidingsubsidies, moet de
jeugdsportbegeleider of de jeugdsportcoördinator aan de volgende vereisten
voldoen:
1. lid zijn van een Zelzaatse sportvereniging
2. een opleiding volgen die specifiek betrekking heeft op het uitoefenen van
de functie als JSB/JSC en deze de opleidingscursus met goed gevolg
beëindigd hebben (diploma of attest).
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 ingediend bij de sportdienst.
Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de
sportdienst.
 De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 1 september van het
werkjaar.
Alle nodige documenten dienen 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 november
van het werkjaar.
 Tussen 1 november en 15 november 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 31 december 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.
ARTIKEL 8
De nodige kredieten voor de uitvoering van dit besluit zullen jaarlijks in de
begroting worden voorzien.
ARTIKEL 9
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 10 – Jeugdsportsubsidies: Kwaliteitsvoorwaarden
A.

Werken met gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders










trainers met VTS-diploma Toptrainer; 15 punten
trainers met universitair diploma lichamelijke opvoeding en
bewegingswetenschappen (master/licentiaat); 13 punten
trainers met VTS-diploma A; 13 punten
trainers met diploma lichamelijke opvoeding van het nietuniversitair hoger onderwijs (bachelor/regent); 10 punten
trainers met VTS-diploma Trainer B; 10 punten
trainers met VTS-diploma Initiator/Instructeur; 7 punten
trainers met VTS-diploma Bewegingsanimator; 5 punten
trainers met VTS-diploma Aspirant-Initiator; 4 punten
of diploma’s overeenkomstig met de assimilatietabel van de VTS

Om in aanmerking te komen voor het bekomen van punten dienen de trainers in
de vereniging minimum 15 weken per jaar trainingen geven
B.

Volgen en/of organiseren van erkende opleidingen en bijscholingen m.b.t.
de specifieke clubwerking, tijdens het werkjaar
 het volgen van sportspecifieke erkende opleidingen voor
jeugdsportbegeleider; 10 punten per jeugdsportbegeleider per opleiding
 het volgen van sportspecifieke erkende opleidingen voor jeugdsportcoördinator; 15 punten per jeugdsportcoördinator per opleiding
 het aantal opleidingen georganiseerd door de sportvereniging voor de
eigen jeugdsportbegeleiders; 20 punten per opleiding
 het aantal opleidingen georganiseerd door de sportvereniging voor
jeugdsportcoördinators; 25 punten per opleiding
 het volgen van sportspecifieke erkende bijscholingen voor jeugdsportbegeleider; 5 punten per jeugdsportbegeleider per bijscholing
 het volgen van sportspecifieke erkende bijscholingen voor jeugdsportcoördinator; 8 punten per jeugdsportcoördinator per bijscholing
 het aantal bijscholingen georganiseerd door de sportvereniging voor de
eigen jeugdsportbegeleider; 10 punten per bijscholing
 het aantal bijscholingen georganiseerd door de sportvereniging voor
jeugdsportcoördinators; 12 punten per bijscholing

C.

Werken met sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinators
 aantal sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinators aangesloten bij de
vereniging:
 25 punten per sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator met
aanvullend VTS-diploma JSC
 20 punten per sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator zonder
aanvullend VTS-diploma JSC.

ARTIKEL 11 – Samenwerkinssubsidies
A.

Fuseren van sportverenigingen


B.

Totale fusie van twee of meerdere sportverenigingen tot 1
structurele sportvereniging; 100 punten
Samenwerkingsverbanden tussen sportverenigingen






Gedeeltelijke fusie van twee of meerdere sportverenigingen waarbij
een bepaald sportdomein (jeugdsport, bestuurskader,
accommodatiebeheer,…) permanent onder gemeenschappelijk beheer
wordt uitgevoerd; 25 punten
Samenwerking met permanente uitwisseling van
jeugdsportbegeleiders, jeugdsportcoördinatoren of bestuursleden
tussen sportverenigingen met het oog op kwaliteitswaarborg,
schaalvergroting en efficiëntiewinst; 10 punten per
verantwoordelijke
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

