
IDENTIFICATIE: alles correct invullen AUB!

NAAM SPORTCLUB : …………………………………………………………...…………………………....

CONTACTPERSOON : ……………………………………………...…………………………………………

TELEFOONNR. : ………………………………………….. E-MAIL : ………………………………………..

REKENINGNUMMER :………..……………………………. VAN …………………………………….

Afkortingen: 

Naam jeugdsportcoördinator: ………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………………

Diploma: ……………………………………………………………………………………………………... 

Aankruisen wat van toepassing is:

   JSC heeft geen diploma jeugdsportcoördinator van de VTS

   JSC heeft basismodule van diploma jeugdsportcoördinator behaald

   JSC heeft specificatiemodule van diploma jeugdsportcoördinator behaald

BIJLAGE 2:  kopie van VTS diploma JSC 

BIJLAGE 3 : jeugdsportbeleidsplan 2016-2017

(zonder plan worden voor dit gedeelte geen subsidies betaald!)

Aanvraagformulier impulssubsidie sportverenigingen Anzegem

Werkjaar 2016 - 2017

JSC moet jaarlijks een jeugdsportbeleidsplan van de club kunnen voorleggen, met 

vermelding van missie - doelstellingen - actieplannen

BIJLAGE 1:  kopie van diploma (Vereist diploma van de JSC: bachelor of master in de lichamelijke opvoeding 

of minstens diploma initiator van de VTS of gelijkwaardig diploma.) 

2.1 Subsidie voor beschikken over een actieve gediplomeerde sportgekwalificeerde JSC 

en het hebben van een kwalitatief jeugdsportbeleidsplan: 20% van de subsidie

JSB : jeugdsportbegeleider:  een sporttechnisch begeleider voor jeugdsport die actief is in een erkende 

sportvereniging

JSC : jeugdsportcoördinator:  een sportgekwalificdeerde jeugdsportbegeleider die het sportbeleid in de erkende 

sportvereniging coördineert op het sporttechnisch, beleidsmatige en organisatorisch vlak. 

Verplicht te vermelden actieplannen rond:

1. Vormingsbeleid van de jeugdsportbegeleiders in de club

2. Fair play beleid in de club

3. Communicatie van de club

 

Kolom 
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de 
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BIJLAGE 4: kopies diploma's

BIJLAGE 5: kopies vormingsattesten

DATUM : HANDTEKENING:

Gelieve persoonlijk af te geven of op te sturen naar sportdienst Anzegem, 

Landergemstraat 1, 8570 Anzegem tegen ten laatste 15 oktober 2017.

naam trainer

verantwoordelijk voor welke 

ploeg/groep/…

Alleen jeugdtrainers met een erkend diploma, komen in aanmerking!

behaalde diploma 

naam trainer

2.3: subsidie voor het volgen van een opleiding, bijscholing of vorming door de JSB of 

JSC:  40% van de subsidies

Aantal jeugdtrainers die, tijdens het werkjaar sept 2016 - aug 2017, een erkende opleiding, vorming of 

bijscholing volgden

vorming aantal uren vorming

2.2 Subsidie voor het hebben van een diploma door de jeugdsportbegeleider per 

jeugdploeg : 40% van de subsidie

Aantal jeugdtrainers die, tijdens het werkjaar sept 2016 - aug 2017, training hebben gegeven in uw 

sportclub aan een jeugdploeg.
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