
 

REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES 
VERHOGEN VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS 

1. Algemene bepalingen 

Artikel 1.1  

Het gemeentebestuur van Zedelgem kan, binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien in de door de 

gemeenteraad goedgekeurde gemeentebegroting, impulssubsidies verlenen aan plaatselijke erkende sportclubs 

volgens de voorwaarden en normen die hierna worden vastgelegd.   

Artikel 1.2 

Dit reglement is van toepassing op de toekenning van subsidies aan de erkende gemeentelijke sportclubs die 

competitieve en/of recreatieve sportactiviteiten ontwikkelen. De impulssubsidies worden per legislatuur 

gekoppeld aan een specifiek thema zoals vastgelegd door de Vlaamse Overheid. Tijdens deze legislatuur wordt de 

nadruk gelegd op de verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders. 

Hierbij wordt, volgens het Sport voor Allen decreet, onder sport verstaan; “activiteiten die individueel of in 

ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning 

centraal staat”. 

Artikel 1.3 

Het gemeentebestuur verbindt er zich toe alle sportclubs, die onder de één of andere vorm gemeentelijke 

subsidies willen ontvangen, te activeren om zich aan te sluiten bij de gemeentelijke sportraad.  

2. Begunstigden 

Artikel 2.1 

De vermelde subsidies zijn facultatieve, direct geldelijke tegemoetkomingen vanwege het gemeentebestuur voor 

sportclubs die voldoen aan alle voorwaarden zoals vermeld in dit subsidiereglement. De sportclubs die subsidies 

ontvangen, moeten vanaf 2010 aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie. 

Artikel 2.2 

Een club, opgericht in de schoot van een sportclub, wordt beschouwd als deeluitmakend van deze laatste en kan 

dus niet afzonderlijk worden gesubsidieerd. Verenigingen met meervoudige activiteiten kunnen slechts één enkele 

subsidie ontvangen. Indien een sportclub meerdere activiteiten beoefend, kan zij voor elk van deze activiteiten 

slechts betoelaagd worden indien er per activiteit een onafhankelijk bestuur functioneert en zij voor elk van deze  

activiteiten aangesloten is bij de desbetreffende, erkende federatie. 

Een sportclub die aangesloten is bij de gemeentelijke sportraad, en waarvan haar werking wordt gesubsidieerd 

volgens dit subsidiereglement, kan onder geen enkele voorwaarde subsidies verkrijgen van een ander 

gemeentelijke dienst of adviesraad. 

Artikel 2.3 

Deze toelage wordt uitbetaald op basis van het ingediende verslag van alle ontwikkelde sportieve activiteiten 

gedurende het seizoen voorafgaand aan het jaar van uitbetaling van de subsidie.   

Seizoen = augustus tot juni. 

3. Toelage 

Artikel 3.1 

Het bedrag voorzien op het gemeentebudget, meer bepaald onder artikel 764/332-02 subartikel 76432 wordt 

over de onderstaande items verdeeld volgens volgende verdeelsleutel: 

1) Subsidie voor gekwalificeerde jeugdtrainers    : 3/5 van het totale bedrag 

2) Subsidie voor lessenreeksen door externe gediplomeerde trainers : 1/5 van het totale bedrag 

3) Subsidie voor de organisatie of volgen van kadervormingsactiviteiten : 1/5 van het totale bedrag 

1) Gekwalificeerde jeugdtrainers 

- Het gemeentebestuur wil met deze ondersteuning de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders binnen 

sportclubs én het aantal gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders in sportclubs verhogen. 
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2) Lessenreeksen of stages door externe gediplomeerde lesgevers 

- Het gemeentebestuur wil met deze ondersteuning vooral de recreatieve sportclubs stimuleren om met 

gekwalificeerde lesgevers te werken en zodoende de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiding binnen de 

sportclubs te verhogen. 

- Sportclubs die éénmalig een beroep wensen te doen op een externe lesgever kunnen hiervoor een 

toelage ontvangen. De lesgever dient een lessenreeks van minstens tien uren te begeleiden. 

3) Inrichten of volgen van kadervormingsactiviteit voor of door jeugdsportbegeleiders 

- Erkende Zedelgemse sportclubs die samen een informatiesessie voor jeugdsportbegeleiders inrichten 

kunnen hiervoor een toelage ontvangen. 

- Met de organisatie van een overkoepelende informatiesessie worden enkel die activiteiten beschouwd die 

expliciet gericht zijn op de ontplooiing en vorming van jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren 

met het oog op een kwaliteitsverhoging binnen de Zedelgemse sportclubs. 

- Deze ondersteuning kan worden aangewend voor het volgen van sporttechnische of bestuurstechnische 

opleidingen die erkend zijn door de VTS. Bijscholingen kunnen binnen de sportclubs zelf georganiseerd 

worden. 

Artikel 3.2 

Overschotten uit items: wanneer blijkt dat voor een bepaald item gelden in overschot zijn, en tevens voor een 

ander item gelden te kort zijn, dan kan het overschot overgedragen worden naar het tekort, zodat alle projecten 

maximaal kunnen genieten van hun subsidiëringsvormen. Wanneer blijkt dat er geen overschotten zijn, worden de 

goedgekeurde aanvragen per item proportioneel gesubsidieerd. De verdeelsleutel kan op advies van de sportraad 

geëvalueerd én waar nodig na overleg aangepast worden. 

4. Voorwaarden en procedure 

Artikel 4.1 

1. Bij het indienen van de vraag om subsidiëring dient een verslag van de werking van de sportclub op het vlak 

van voorgeschreven doelstellingen ter staving te worden bijgevoegd. De betreffende formulieren zijn te 

bekomen bij de sportdienst. 

2. De sportclubs kunnen door de sportfunctionaris verzocht worden om bijkomende informatie te verstrekken 

als blijkt dat onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor het degelijk berekenen van de subsidie op basis van 

dit subsidiereglement. 

3. De uitbetaling van de toelage gebeurt in het jaar waarin de organisatie plaatsheeft. Enkel indien de 

kadervorming in de maand december van het budgetjaar plaatsvindt, kan de goedkeuring en de uitbetaling van 

de subsidie ter ondersteuning van de organisatie in het daaropvolgende budgetjaar behandeld worden. 

Artikel 4.2 

1) Gekwalificeerde jeugdtrainers 

- De aanvragen voor impulssubsidies voor de gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders moeten, op de 

daartoe bestemde formulieren, vóór de door het gemeentebestuur vastgestelde datum (30 juni) 

ingediend worden;  

- De sportclub beschikt over een jeugdwerking en gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders. 

- De vraag om subsidiëring wordt samen met het jaarlijks verslag van de werking van de sportclub 

wordt ingediend. 

- De grootte van de subsidie voor de gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders wordt berekend aan de 

hand van het bijgevoegd puntenstelsel. 

2) Lessenreeksen door externe gediplomeerde lesgevers 

- De aanvraag voor financiële ondersteuning voor het inrichten van lessenreeksen dient schriftelijk én 

ten minste 14 dagen voor de aanvang van de lessenreeks ingediend te worden bij de gemeentelijke 

sportdienst. Hierbij worden de gegevens van de externe lesgever vermeld. 

- Er moeten minstens 15 leden deelnemen aan de lessenreeks. 

- Een sportclub kan jaarlijks maximaal tweemaal beroep doen op deze vorm van ondersteuning. 

- De subsidie voor de organisatie van een lessenreeks bedraagt maximaal twee derde van de 

organisatiekost voor het inschakelen van een gekwalificeerde jeugdsportbegeleider van de 

lessenreeks. 
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- Bij de aanvraag dienen volgende documenten toegevoegd te worden: de kostprijs van de 

gekwalificeerde lesgever, de deelnameprijs, de deelnemers, het rekeningnummer van de aanvrager en 

bewijs van betaling. 

3) Inrichten of het volgen van kadervormingsactiviteiten voor en door jeugdsportbegeleiders 

- De aanvraag voor financiële ondersteuning voor het volgen of het organiseren van een 

kadervormingsactiviteit dient schriftelijk én ten minste 14 dagen voor de aanvang van de 

kadervorming ingediend te worden bij de gemeentelijke sportdienst.  

- De organisator of de deelnemer kan tot maximaal twee derde van de kosten voor het inrichten of het 

volgen van een kadervormingsactiviteit in aanmerking laten komen. De kosten moeten specifiek 

gericht zijn op de organisatie of het volgen van de kadervormingsactiviteit. 

- De kadervormingsactiviteit dient te voldoen aan volgende voorwaarden: 

- De kadervormingsactiviteit dient gericht te zijn naar jeugdsportbegeleiders. 

- De kadervormingsactiviteit moet minstens zes uur omvatten en het cursusgeld moet minstens 20 

EUR bedragen om betoelaagd te worden.  

- Er dienen minstens 10 deelnemers aan een kadervormingsactiviteit deel te nemen.  

- Bij de aanvraag dienen volgende documenten toegevoegd te worden: 

- Het aanvraagformulier voor het volgen van een kadervormingsactiviteit. Dit formulier is te 

bekomen op de gemeentelijke sportdienst of kan op de gemeentelijke website gedownload 

worden. In het aanvraagformulier worden alle gegevens zorgvuldig ingevuld waardoor een idee 

kan gevormd worden over de inhoud en het doel van de kadervormingsactiviteit.   

- De organisator van een kadervormingsactiviteit dient zijn aanvraag te richten naar het college van 

burgemeester en schepenen. 

- Het evaluatieformulier voor het volgen of de organisatie van een kadervormingsactiviteit. Dit 

formulier is te bekomen op de gemeentelijke sportdienst of kan op de gemeentelijke website 

gedownload worden. In het evaluatieformulier worden alle gegevens over de inhoud en de 

resultaten van de kadervorming zorgvuldig ingevuld; 

- Beide documenten dienen ondertekend te worden door de aanvrager; 

- Een overzicht van de kostprijs, de deelnameprijs en bewijs van betaling dient bij de aanvraag 

gevoegd te worden. Daarnaast wordt het rekeningnummer van de aanvrager bij de aanvraag 

gevoegd; 

- Een sportclub en deelnemer kan slechts éénmaal per jaar gebruik maken van deze subsidiëringsvorm; 

- Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen én na advies van de sportraad 

worden de subsidie voor kadervormingsactiviteiten voor het eind van het begrotingsjaar op de 

rekening van de sportclub gestort. 

5. Slotbepalingen 

- De gemeentelijke sportraad verbindt er zich toe jaarlijks in te staan voor het verlenen van het advies en het 

door te spelen aan het gemeentebestuur. 

- Het gemeentebestuur verbindt er zich toe alle sportactiviteiten of evenementen die zouden in aanmerking 

komen voor subsidiëring onder te brengen onder de respectievelijke reglementen.     

- Laattijdige, onvolledige of fout ingevulde aanvraagformulieren komen niet in aanmerking. Voor de verenigingen 

die verzuimen hun subsidieaanvraag in te dienen voor de vastgestelde datum, wordt geen reserve voor dit 

begrotingsjaar voorbehouden. Zij verliezen alle aanspraak op de uitbetaling van de subsidie voor dat jaar; 

- Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan aanleiding geven tot gehele of gedeeltelijke 

vermindering van de toegekende subsidie van de betrokken organisatie en/of tot uitsluiting van verdere 

subsidiëring. 

- Iedere club of vereniging aanvaardt door het indienen van de aanvraag om subsidie alle eventuele controles 

van het gemeentebestuur, met inbegrip van het onderzoek ter plaatse. 

- Dit subsidiereglement vervangt alle voorgaande subsidiereglementen. 

- Alle wijzigingen aan onderhavig reglement dienen door de gemeentelijke sportraad goedgekeurd te worden.  

Alle wijzigingen kunnen artikelsgewijs of itemsgewijs door de gemeenteraad worden goedgekeurd, na advies 

van de gemeentelijke sportraad. 

- Dit reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad op 20 november 2008. 

- Dit subsidiereglement treedt in werking vanaf 1 januari 2009. 
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PUNTENSTELSEL  

 Dit puntenstelsel wordt opgesteld om de subsidies voor sportclubs onder artikel 3.2 punt 1 te verdelen.   

 Volgende voorwaarden omtrent de technische begeleiding worden in rekening genomen; Punten  

a. De sportclub beschikt over gekwalificeerde trainers met een specifiek diploma 

 Opleidingsniveau 1;    

 Opleidingsniveau 2;     

 Opleidingsniveau 3;       

 Opleidingsniveau 4  

 Opleidingsniveau 5  

 

100 

150 

200 

250 

500 

b. De sportclub heeft een gediplomeerde jeugdcoördinator; 150 

c. Door de jeugdsportcoördinator wordt met de jeugdsportbegeleiders periodiek overleg gepleegd 

over de te geven trainingsinhoud - per verslag van vergadering 

10 

d. Er is een aanwezigheid van de club op het overlegmoment voor jeugdsportbegeleiders 200 

e. Het procentuele aantal gekwalificeerde jeugdtrainers t.o.v. het totaal aantal jeugdleden. Jeugdtrainers 

met een diploma overeenkomstig de assimilatietabel worden in aanmerking genomen 

 > 0,10:           

 0,05 < x < 0,10:          

 0,02 < x < 0,05: 

 < 0,02:  

 

 

150 

100 

50 

25 

 
 


