Subsidiereglement: impulssubsidie:
kwaliteit jeugdsport in de sportclub.
ARTIKEL 1
Subsidiereglement ter verdeling van de impulssubsidie voor de verbetering van de kwaliteit van de
jeugdsportbegeleider als volgt goed te keuren en toe te passen vanaf berekening subsidie werkjaar
2015.

Artikel 1:
Binnen de perken van de kredieten voorzien in het door de gemeenteraad goedgekeurde budget,
worden subsidies aan erkende sportverenigingen met jeugdwerking en aangesloten bij een erkende
Vlaamse sportfederatie, verdeeld op voorstel van de gemeentelijke sportraad volgens hierna vermeld
reglement.
Artikel 2:
Definities:
 Doelstelling van de impulssubsidie: het verkrijgen van meer en hoger sportgekwalificeerde
jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren, actief in meerdere sportverenigingen.
 Erkende sportvereniging: een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft
georganiseerd met als primaire doelstelling de beoefening van sport en aangesloten is bij een
erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het gemeentebestuur.
 Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar.
 Jeugdsportbegeleider: (JSB) een sporttechnisch begeleider voor jeugdsport die actief is in een
erkende sportvereniging.
 Jeugdsportcoördinator: (JSC) een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het
jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnisch,
beleidsmatige en organisatorisch vlak.
Artikel 3:
Subsidiereglement: kwaliteit jeugdsport in de sportclub.
1. Subsidie voor beschikken over een actieve gediplomeerde sportgekwalificeerde
JEUGDSPORTCOORDINATOR: 20% van de subsidie.
Sportgekwalificeerd wil zeggen: beschikken over ofwel:
 Het diploma bachelor of master in de lichamelijke opvoeding
 Het diploma initiator van de VTS of gelijkwaardig diploma
Taken van de jeugdsportcoördinator:
 Hij coördineert het jeugdsporbeleid binnen de club op sporttechnisch, beleidsmatig en
organisatorisch vlak.
 Hij maakt jaarlijks een jeugdsportbeleidsplan voor de club:
Volgende items moeten zeker vermeld worden in het jeugdsportbeleidsplan:
 Missie – doelstellingen – actieplannen.
 Deze 3 acties moeten verplicht uitgewerkt worden in het sportbeleidsplan:
o Vormingsbeleid van de jeugdsportbegeleiders in de club
o Fairplay beleid in de club
o Communicatie
De subsidiëring gebeurt op basis van:
 Voorleggenvan het jaarlijks opgemaakt jeugdsportbeleidsplan van de club:
De subsidie voor dit onderdeel kan alleen maar toegekend worden als het
jeugdsportbeleidsplan volledig voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden.
Indien een item of actie ontbreekt of niet voldoende is uitgewerkt, worden voor dit
onderdeel geen punten toegekend aan de club.
 Voorlegging diploma van de JSC

Puntensysteem:
Het hebben van een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator:
 Zonder diploma jeugdsportcoördinator:
20 punten
 Met diploma jeugdsportcoördinator: basismodule:
40 punten
 Met diploma jeugdsportcoördinator: specificatiemodule: 80 punten
De sportkwalificatie van de jeugdsportcoördinator volgens de referentietabel van de
VTS. (tabel achteraan reglement)
 Categorie 2:
10 punten
 Categorie 3:
20 punten
 Categorie 4:
30 punten
 Categorie 5:
40 punten
 Categorie 6:
50 punten
 Categorie 7:
60 punten
 Categorie 8:
70 punten

2.

Subsidie voor het hebben van een diploma door de JSB per jeugdploeg: 40% van de subsidie.
De jeugdsportbegeleiders van de erkende sportvereniging worden gesubsidieerd op basis van
volgend puntensysteem, na voorlegging diploma:
Sportkwalificatie volgens de referentietabel van de VTS. (tabel achteraan reglement)
- Categorie 1:
10 punten
- Categorie 2:
20 punten
- Categorie 3:
30 punten
- Categorie 4:
40 punten
- Categorie 5:
50 punten
- Categorie 6:
60 punten
- Categorie 7:
70 punten
- Categorie 8:
80 punten

3. Subsidies voor het volgen van een opleiding voor het behalen of verhogen van het diploma
en voor het volgen van vorming en bijscholingen door de JSB of JSC die de kwaliteit van de
jeugdwerking verhogen binnen de club: 40% van de subsidie.
Erkende sportverenigingen die hun jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren een
opleiding, bijscholing of vorming laten volgen die de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiding en
de jeugdsportcoördinatie kan verhogen, worden gesubsidieerd op basis van volgend
puntensysteem, na voorlegging deelnameattest met vermelding van aantal gevolgde uren
opleiding/vorming.
Erkende opleiding, bijscholing of vorming:
Per 2u erkende vorming: 5 punten per persoon.

