REGLEMENT
IMPULSSUBSIDIE

Algemene voorwaarden
Artikel 1: doel van dit reglement
Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden
subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen die op vlak van jeugdsportbegeleiding en coördinatie inzetten. Het doel is het verkrijgen van meer en hoger sportgekwalificeerde
jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren, actief in meer erkende sportverenigingen.
De impulssubsidie geeft de club de kans om de jeugdsportbegeleider en de
jeugdsportcoördinator een goede opleiding aan te bieden.

Artikel 2
De subsidiëring van het huidig werkjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het aan vraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging met betrekking tot het voorgaande
werkjaar.
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te
laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid,
komt desbetreffende sportvereniging voor het betrokken werkjaar niet meer in aanmerking voor
de onder dit besluit gereglementeerde subsidie.
Alle clubs die subsidie aanvragen moeten controle door het gemeentebestuur toelaten en zijn
gehouden alle informatie, onder andere via het aanvraagformulier, te geven die het
gemeentebestuur nodig acht voor de goede werking van haar bestuur. Ten alle tijde kunnen
documenten en bewijsstukken opgevraagd worden. Voor elk van de parameters moeten
bewijsstukken bij de aanvraag gevoegd worden.
Naast de wettelijke bepalingen die voorzien zijn bij het afleggen van onjuiste verklaringen kan het
gemeentebestuur overgaan tot het treffen van de volgende maatregelen t en opzichte van de
verenigingen:

•
•

Weigering van verstrekken van subsidie.
Terugvordering van de subsidie.

Artikel 3
Enkel erkende sportclubs (aangesloten bij een erkende sportfederatie) van de gemeente
Zonnebeke komen in aanmerking voor subsidiëring.

Artikel 4
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:

•

•

De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe
bestemde formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement en de
aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de sportdienst. De subsidieaanvraag moet
worden ingediend vóór 1 oktober van het betrokken jaar.
De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 15 november van
het betrokken jaar.
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•

•

Tussen 15 november en 1 december van het betrokken jaar kan beroep aangetekend
worden bij het college van burgemeester en schepenen of de toezichthoudende
overheid.
De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 31 december van het betrokken
jaar.

Artikel 5
De sporten die in Zonnebeke in aanmerking komen voor subsidiering zijn de sporten die
voorkomen op de sporttakkenlijst. De sporttakkenlijst, goedgekeurd door de Vlaamse regering,
wordt in bijlage toegevoegd.

Artikel 6
De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke
kanalen.
De organisatoren van sportevenementen komen niet in niet in aanmerking voor dit
subsidiereglement.
De voetbalclubs krijgen hun subsidies zoals beschreven in hun beheersovereenkomst en komen
niet in aanmerking voor dit subsidiereglement.

Artikel 7
De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 14
november 1983, die stelt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken voor het doel
waarvoor de subsidie is toegekend.

Artikel 8
De in aanmerking komende periode is telkens vanaf 1 september van het vorige kalenderjaar tot
en met 31 augustus van het lopende kalenderjaar.

Artikel 9
Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar.
Jeugdsportbegeleider: sporttechnisch begeleider voor jeugdsport die actief is in een erkende
sportvereniging.
Jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in
de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en
organisatorische vlak.
Jeugdleden zijn leden tot en met 18 jaar.
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Opstelling aanvraagformulier en puntenverdeling tot het komen van
de subsidie
Artikel 10
De subsidie wordt volgens een puntenstelsel berekend en verstrekt. De waarde van één punt
wordt, volgens de begrotingsmogelijkheden, elk jaar opnieuw bepaald.
Om het bedrag van de impulssubsidie vast te stellen, worden achtereenvolgens de volgende
berekeningen gemaakt :

a. In de eerste plaats wordt de optelling gemaakt van het aantal punten bekomen door
alle betrokken sportverenigingen.
b. In de tweede plaats wordt het geldbedrag, vermeld onder de paragraaf 1 gedeeld
door het totaal van de onder a bedoelde punten. Deze deling drukt de waarde in geld
van één punt uit.
c. In de derde plaats wordt het aantal per sportvereniging bekomen punten
vermenigvuldigd met de waarde in geld van 1 punt. Aldus bekomt men het totaal
bedrag van de per sportvereniging toe te kennen subsidie.
Volgende punten worden toegekend:
A. Stimuleren tot volgen van opleidingen
Aantal jeugdsportbegeleiders of -coördinatoren die tijdens het verlopen werkjaar een door de
Vlaamse Trainersschool erkende opleiding volgden inzake aspecten van jeugdsportbegeleiding
of -coördinatie.
Per diploma 3 punten.
In te dienen documenten: diploma’s.
B. Stimuleren tot deelname aan vorming
Aantal jeugdsportbegeleiders of -coördinatoren die tijdens het verlopen werkjaar een door de
Vlaamse Trainersschool en/of sportraad erkende bijscholing volgden inzake aspecten van
jeugdsportbegeleiding of -coördinatie.
Per deelname 1 punt.
In te dienen documenten: deelnamebewijzen.
C. Stimuleren tot organiseren van vorming/opleiding door club van de gemeente
Zonnebeke
Per uur VTS-opleiding: 3 punten/uur.
Per uur vorming erkend door de VTS of de sportraad: 1 punt/uur .
Sporttechnische diploma’s:
A. Van jeugdsportbegeleiders
De jeugdsportbegeleiders geven effectief op regelmatige basis training

o

o

Aantal punten: 2
▪ Diploma’s Vlaamse Trainersschool
• Aspirant-Initiator / Jeugdsportbegeleider
• ABO(Algemene basisopleiding)
Aantal punten: 4
▪ Pedagogische diploma’s
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o

• Bachelor lichamelijke opvoeding
• Master lichamelijke opvoeding
▪ Diploma’s Vlaamse Trainersschool
• Trainer B
Aantal punten: 6
▪ Diploma’s Vlaamse Trainersschool
• Trainer A

Per persoon geldt enkel het hoogste diploma.
In te dienen documenten: diploma’s en formulier (geleverd door de sportdienst) met verklaring
op eer en de handtekeningen van de jeugdsportbegeleider én de voorzitter van de vereniging. De
verklaring houdt in dat de jeugdsportbegeleider effectief en op regelmatige basis tr aining heeft
gegeven in het voorbije werkjaar.

B. Van jeugdsportcoördinator
De sportvereniging beschikt over een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator.
Deze persoon moet over een sporttechnisch diploma beschikken.
Deze persoon moet met naam, taak en contactgegevens expliciet vermeld worden in de
promotie- en/of informatiefolders en/of op website van de vereniging.

o
o

Aantal
▪
Aantal
▪
▪
▪

punten: 2
VTS-Diploma: Jeugdsportcoördinator module I
punten: 4
VTS-Diploma: Jeugdsportcoördinator module II
Bachelor lichamelijke opvoeding
Master lichamelijke opvoeding

Per persoon geldt enkel het hoogste diploma.
In te dienen documenten: diploma’s (zie punt 2), functiebeschrijving en formulier (geleverd door
de sportdienst ) met verklaring op eer en de handtekeningen van de jeugdsportcoördinator én de
voorzitter van de vereniging. De verklaring houdt in dat de jeugdsportcoördinator effectief de
opdracht heeft uitgevoerd in het voorbije werkjaar.
In te dienen documenten: beschrijving bijscholing, naam en verklaring van lesgevers,
aanwezigheidslijsten. Andere mogelijke bewijsstukken: aankondigingen, uitnodigingen, facturen
verwijzend naar de bijscholing, syllabus, cursus…

Pagina 4 van 4
Reglement impulssubsidie sportclubs Zonnebeke

