
 

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING EN STIMULATIE VAN 

KADERVORMING IN SPORTCLUBS 

1. Algemene bepalingen 

Artikel 1.1  

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

de gemeenteraad goedgekeurde gemeentebudget, subsidies verlenen aan plaatselijke erkende sportclubs  

indien hun trainers en/of bestuursleden deelnemen aan kadervormingsactiviteiten, volgens de voorwaarden 

en normen die hierna worden vastgelegd. Met kadervorming worden enkel die activiteiten beschouwd die 

expliciet gericht zijn op de ontplooiing en vorming van sportlesgevers, bestuurders, trainers en begeleiders 

van sportinitiatieven, met het oog op een kwaliteitsverhoging. 

Artikel 1.2 

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

opleidingen. De gevolgde kadervorming moet bedoeld zijn om de taak als sportbegeleider beter te kunnen 

uitoefenen. Het kan gaan om cursussen die door BLOSO/VTS erkend worden, maar ook andere 

vormingsactiviteiten komen in aanmerking. De aanvrager moet dan wel kunnen aantonen waarom ze nuttig 

zijn voor het werk als sportbegeleider binnen de sportclub.  

Opleidingen behaald met het oog op beroepsdoeleinden komen niet in aanmerking (bv. Hoger Redder, 

Sportfunctionaris, Lichamelijke Opvoeding, …). 

2. Begunstigden  

Voor subsidiëring op grond van dit besluit komen in aanmerking:  

- De trainers, begeleiders en/of bestuursleden die aangesloten zijn bij een plaatselijke erkende sportclub. 

- De trainers, begeleiders en/of bestuursleden die hun domicilie in de gemeente Zedelgem hebben. 

- De trainers, begeleiders en/of bestuursleden die minstens 16 jaar zijn. 

3. Subsidie voor kadervormingsactiviteiten 

Artikel 3.1 

Het bedrag voorzien op de gemeentebegroting, meer bepaald onder artikel 764/332-02 subartikel 76427, 

wordt integraal gebruikt ter ondersteuning van stimulatie van de kadervorming bij sportclubs. 

 

Artikel 3.2 

- De subsidie voor kadervormingsactiviteiten bedraagt één derde van de deelnameprijs van de cursus 

(mits bewijs van deelname en aanwezigheidsattest). 

- Indien de deelnemers slaagt in de kadervormingsactiviteit, dan bedraagt de subsidie twee derde van de 

deelnameprijs van de cursus (mits voorleggen van diploma of getuigschrift). 

- Indien de deelnameprijs van de cursus meer dan 250 EUR bedraagt, wordt het te bepalen 

subsidiebedrag geadviseerd door de sportraad en vastgelegd door het gemeentebestuur. 

 

Artikel 3.3. 

Indien de ingeschreven kredieten op de begroting ontoereikend zijn voor alle goedgekeurde  aanvragen tot 

kadervorming, dan wordt een coëfficiënt toegepast zodat alle aanvragen procentueel en evenredig 

verminderd worden.  

4. Voorwaarden 

- De aanvragen ter ondersteuning van kadervormingsactiviteiten moeten via de club gebeuren. 

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

bedragen om betoelaagd te worden.  

- Een persoon kan slechts éénmaal per jaar gebruik maken van deze subsidiëringsvorm. 



- Uiterlijk één maand na afloop van de kadervorming wordt een evaluatieformulier en een bewijs van 

deelname aan de cursus ingediend bij de gemeentelijke sportdienst. 

- Bij de aanvraag dienen volgende documenten toegevoegd te worden: 

- Het aanvraagformulier voor deelname aan 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;   

- Het evaluatieformulier voor deelname aan 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, de voorzitter en 

secretaris van de sportclub; 

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

worden de subsidies voor kadervormingsactiviteiten op het eind van het budgetjaar op het 

rekeningnummer van de sportclub gestort. 

5. Procedure 

De aanvrager / sportclub dient aan alle onderstaande procedurevoorwaarden van dit reglement te voldoen: 

- De aanvraag tot subsidiëring ter ondersteuning van kadervorming dient schriftelijk én ten minste 14 

dagen voor de aanvang van de kadervorming ingediend te worden bij de gemeentelijke sportdienst. 

- Bij de aanvraag wordt de deelnameprijs en het bewijs van betaling gevoegd. Daarnaast wordt het 

rekeningnummer van de sportclub bij de aanvraag gevoegd. 

- 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; 

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

sportclubs die verzuimen hun subsidieaanvraag in te dienen, wordt geen reserve voor dit begrotingsjaar 

voorbehouden. 

- Indien blijkt dat de voorwaarden van dit reglement niet nageleefd worden, kan het gemeentebestuur de, 

op grond van dit reglement toegekende subsidies, geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de 

betrokken sportclub en deze van verdere subsidiëring uitsluiten; 

6. Slotbepalingen  

- Aan de sportdienst dienen alle gevraagde bescheiden te worden getoond en alle inlichtingen verstrekt 

die zij onder ambtsgeheim noodzakelijk acht voor de vervulling van haar taak. 

- Iedere sportclub aanvaardt door het indienen van de aanvraag om subsidie alle eventuele controles van 

het gemeentebestuur, met inbegrip van het onderzoek ter plaatse. 

- De aanvragen die niet werken volgens de voorwaarden en procedures van onderhavig reglement 

komen niet in aanmerking. Gebeurlijke geschillen zullen door het college van burgemeester en 

schepenen beslecht worden na voorafgaand advies van het bestuur van de sportraad. 

- De uitbetaling van de toelage gebeurt in het jaar waarin de kadervorming plaatsheeft. Enkel indien de 

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

uitbetaling van de subsidie ter ondersteuning van de kadervorming in het daaropvolgende begrotingsjaar 

behandeld worden. 

- Alle wijzigingen worden goedgekeurd door de gemeenteraad na advies van de sportraad. De wijziging 

en goedkeuring is mogelijk per artikel. 

- Dit subsidiereglement werd positief geadviseerd door de gemeentelijke sportraad op 23 oktober 2008. 

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

- Dit subsidiereglement treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008. 


