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GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter bevordering van de
kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en onderlinge samenwerking
Thema:

Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent
op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking.
(Beleidsprioriteit 2 van het Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een
lokaal sportbeleid, 6 juli 2012. Dit decreet geldt vanaf 2014.)

Artikel 1

Algemeen

Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, kunnen aan de
sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur, en die voldoen aan de voorwaarden vermeld
in dit reglement, subsidies worden verleend.

Artikel 2

Definities en voorwaarden

Alle erkende sportverenigingen (zie erkenningsreglement) kunnen subsidies ontvangen mits ze
aangesloten zijn bij een door de Vlaamse Overheid erkende sportfederatie.
Sportverenigingen
die
beschikken
over
gediplomeerde
jeugdsportbegeleiders
jeugdsportcoördinatoren worden beloond op basis van onderstaand subsidiereglement.

en

Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar.
Jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider voor jeugdsport actief in een erkende
sportvereniging.
Jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in
de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische
vlak.
2.1

Dit reglement is zowel voor de competitiesportclubs als de recreatiesportclubs geldig.
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2.2

De vereniging moet haar activiteiten hoofdzakelijk ontplooien op het grondgebied, tenzij dit
onmogelijk is door de aard van de beoefende sport of door het gebrek aan accommodatie.

2.3

De vereniging moet, indien dit door de gemeente wenselijk wordt geacht, administratieve
controle door de gemeentelijke overheid toelaten. De aanvragende club dient tevens over
een afzonderlijk rekeningnummer op naam van de club bij een financiële instelling te
beschikken.

2.4

De vereniging kan voor het eerst in aanmerking komen voor betoelaging het eerste jaar
nadat de vereniging minstens één volledig kalenderjaar (januari-december) of sportseizoen
(juli-juni), actief is geweest.

2.5

De gemeentelijke toelage moet jaarlijks aangevraagd worden. De verenigingen dienen het
typedocument, samen met alle vereiste bewijsstukken volledig en correct ingevuld bij de
gemeentelijke sportdienst te bezorgen.

2.6

Tenminste 2/3 van de actieve leden van de aanvragende vereniging moeten gedomicilieerd
zijn in Pittem-Egem ofwel dient de club voor de normale clubactiviteiten gebruik te maken
van de sportinfrastructuur van het gemeentelijk sportcentrum De Molen.
Indien het aantal in Pittem-Egem woonachtige leden van een vereniging die geen gebruik
maakt van het gemeentelijk sportcentrum, tussen 1/3 en 2/3 van het totaal aantal leden
bedraagt, kan deze vereniging betoelaagd worden met een bedrag gelijk aan 50% van het
volgens het puntensysteem behaalde puntentotaal.

Artikel 3
3.1

Subsidiebedrag

Het toelagebedrag hangt af van het inwonersaantal op datum van 1 januari van het
voorgaande jaar en de gezondheidsindex (vanaf 2015) , dus is bijgevolg variabel. De
volgende regel wordt toegepast:
35% van (€ 2,4 x aantal inwoners x gezondheidsindex)

3.2

Van het totale subsidiebedrag wordt er vooraf een gedeelte afgetrokken (maximum 25%) dat
bestemd is voor de terugbetaling van opleidingen/bijscholingen. Het betreft bijscholingen
van de VTS of door de VTS erkend. De facturen en betalingsbewijzen dienen te worden
voorgelegd.
Het resterende bedrag wordt verdeeld aan actieve sportclubs met een jeugdafdeling die
werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders (trainers/lesgevers) en/of gediplomeerde
jeugdsportcoördinatoren op basis van een puntensysteem.
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A. Gediplomeerde jeugdsportbegeleiders
Sporttechnisch kader

Parameters

Te verdienen punten

Opleidingsniveau
jeugdsportbegeleider

Master LO

15 punten

Bachelor LO

10 punten

VTS-diploma
(in de betrokken sporttak):
Trainer A

15 punten

Trainer B / Instructeur B

10 punten

Initiator

5 punten

Aspirant-Initiator

2 punten

Bachelors LO en Masters LO met een trainer A diploma of trainer B diploma, krijgen punten
voor beide diploma’s.

B. Gediplomeerde jeugdsportcoördinatoren
Sporttechnisch kader

Parameters

Te verdienen punten

Opleidingsniveau
jeugdsportcoördinator

Master LO

35 punten

Bachelor LO

30 punten

VTS-diploma
(in de betrokken sporttak):
Trainer A

35 punten

Trainer B / Instructeur B

30 punten

Initiator

25 punten

Aspirant-Initiator

22 punten

Bachelors LO en Masters LO met een trainer A diploma of trainer B diploma, krijgen punten
voor beide diploma’s.
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Artikel 4

Diverse

4.1

Wanneer zou blijken dat opzettelijke onjuiste gegevens zijn verstrekt of indien de gestelde
voorwaarden niet zijn nageleefd, kan het College van Burgemeester en Schepenen de
uitbetaling van de toelage geheel of gedeeltelijk schorsen of terugvorderen, en zelfs de
betrokken vereniging voor verdere toelagen uitsluiten.

4.2

Indien een vereniging na het indienen van hun aanvraag tot subsidies de sportactiviteiten
stopzet, vervalt het recht op subsidie voor het afgelopen jaar.

4.3

Bij het te laat indienen van de aanvraag tot subsidie (tot maximaal 15 dagen na de deadline)
wordt het puntentotaal gehalveerd.

4.4

Alvorens de beslissing tot subsidiëring door het College van Burgemeester en Schepenen
wordt genomen, dient het ontwerp voor de verdeling van de toelagen aan de gemeentelijke
Sportraad te worden voorgelegd ter advies.
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