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Gemeentebestuur Hoeselt
Gemeentelijk subsidiereglement
‘‘subsidies aan sportverenigingen om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider en
jeugdsportcoordinator te verhogen’
De gemeenteraad,
Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd;
Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van gemeentelijke subsidies,
inzonderheid artikel 3, artikel 7, 1° en artikel 9, eerste lid;
Gelet op het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen, provinciebesturen en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid – bepalingen tot het verkrijgen van de impulssubsidie;
Gelet op het Besluit van 19 september 2008 ter uitvoering van het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid – bepalingen tot het verkrijgen
van de impulssubsidie;
Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de jaarlijkse omzendbrief van het agentschap voor Binnenlands Bestuur houdende instructies voor het opstellen de budgetten en
meerjarenplannen van de gemeenten;
Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de sport centraal stelt;
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad;
Gelet op het feit dat de gepaste kredieten in het budget zijn ingeschreven;
Gelet op de wetgeving ter zake;

ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1
De subsidiëring van het huidig werkingsjaar (=van 1 september tot 1 september) wordt steeds bepaald op basis van de in het
aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorgaande werkingsjaar.
Het gemeentebestuur Hoeselt 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 jaar
niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie.
Artikel 2
De sportverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het erkenningsreglement omschreven
erkenningvoorwaarden.
Artikel 3
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. Het aanvraagdossier is
te verkrijgen tussen 1 juli en 31 augustus van het betrokken jaar.
*
De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 1 september van het betrokken jaar.
*
Het gemeentebestuur Hoeselt op advies van de gemeentelijke sportraad verdeelt de subsidies op basis van het subsidiereglement.
*
De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 15 oktober van het betrokken jaar.
*
Tussen 15 oktober en 31 oktober van het betrokken jaar kan beroep aangetekend worden bij het college van
burgemeester en schepenen of bij de toezichthoudende overheid.
*
De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 31 december van het betrokken jaar.
Artikel 4
De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen.
Artikel 5
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 6
Om begripsverwarring te voorkomen bakenen we de volgende termen af als volgt:
“Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met achttien jaar"
"Jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider voor jeugdsport actief in een erkende sportverenging"
"Jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider (minstens VTS initiator of gelijkwaardig) die het jeugdsportbeleid in
de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak."
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TOELAGEN OP BASIS VAN KWALITEITSCRITERIA
Artikel 7
De toelagen op basis van kwaliteitscriteria bedraagt 100 % van het totale budget van het subsidiereglement voor de verhoging van de
kwaliteit van de jeugdsportbegeleider en de jeugdsportcoördinator. De toelagen op basis van kwaliteitscriteria verdelen we onder de drie
volgende doelstellingen:
-

toelagen op basis van de wettelijke vergoeding van de loonkosten van de jeugdsportbegeleider en de jeugdsportcoördinator (zie
doelstelling1).
de totaal te verdelen som is 10 % van het totale budget van het subsidiereglement voor de verhoging van de kwaliteit van de
jeugdsportbegeleider en de jeugdsportcoördinator.

-

toelagen op basis van de te volgen bijscholingen van de jeugdsportbegeleider en de jeugdsportcoördinator (zie doelstelling 2)
de totaal te verdelen som is 45 % van het totale budget van het subsidiereglement voor de verhoging van de kwaliteit van de
jeugdsportbegeleider en de jeugdsportcoördinator.

-

toelagen op basis van de te volgen scholingen van de jeugdsportbegeleider en de jeugdsportcoördinator (zie doelstelling 3)
de totaal te verdelen som is 45 % van het totale budget van het subsidiereglement voor de verhoging van de kwaliteit van de
jeugdsportbegeleider en de jeugdsportcoördinator.

Verduidelijking: KWC = kwaliteitscriterium, PRM = parameter, VAL = validatie

thema : DE VERHOGING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER EN DE JEUGDSPORTCOORDINATOR
DOELSTELLING 1.
DE SPORTVERENIGING VERGOED DE LOONKOSTEN VAN DE SPORTGEKWALIFICEERDE JEUGDSPORTBEGELEIDER EN DE
JEUGDSPORTCOORDINATOR OP EEN LEGALE WIJZE
KWC 1.
De sportvereniging vergoed de loonkosten van de sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider en de jeugdsportcoördinator
op een legale wijze. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren via Vlabus, een sociaal secretariaat, als zelfstandig bijberoep, via een
interim-kantoor, enz…
PRM 1.
De sportvereniging beschikt over bewijsstukken dat de loonkosten van de sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider en
de jeugdsportcoördinator op een legale wijze gebeurt.
VAL 1.
10 punten als alle jeugdsportbegeleiders inclusief de jeugdsportcoördinators in de sportvereniging die een erkend diploma
bezitten op een legale wijze worden vergoed, verder wordt het aantal punten bepaald op basis van het procentueel aantal
op een legale wijze vergoedde gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinators t.o.v. het totaal aantal
vergoedde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinators
DOELSTELLING 2.
DE JEUGDSPORTBEGELEIDER EN DE JEUGDSPORTCOORDINATOR VOLGT BIJSCHOLINGEN ALS DEZE VORMINGEN DE
VERHOGING VAN ZIJN/HAAR KWALITEIT OP SPORTTECHNISCH, BELEIDSMATIG, SOCIAAL-PEDAGOGISCH EN
ORGANISATORISCH BEOGEN.
KWC 2.
De jeugdsportbegeleider en de jeugdsportcoördinator volgen regelmatig bijscholingen
PRM 2.
De sportvereniging beschikt over de attesten met het aantal uren gevolgd bij erkende organisaties.
De diploma’s die worden erkend zijn opgenomen in de referentietabel of de assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool
(VTS). Bij twijfel over de erkenning van een organisatie die bijscholingen geeft wordt deze al dan niet erkend bij gunstig
advies van de gemeentelijke sportraad.
VAL 2.
2 punten voor het volgen van 1 (één) uur bijscholing
DOELSTELLING 3.
DE JEUGDSPORTBEGELEIDER EN DE JEUGDSPORTCOORDINATOR VOLGT SCHOLINGEN DIE LEIDEN TOT DE VERHOGING VAN
ZIJN/HAAR KWALITEIT OP SPORTTECHNISCH, BELEIDSMATIG, SOCIAAL-PEDAGOGISCH EN ORGANISATORISCH VLAK
KWC 3.
De sportvereniging werkt met sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en/of een jeugdsportcoördinator.
PRM 3.
De sportvereniging werkt met jeugdsportbegeleiders en/of een jeugdsportcoördinator met kwalificaties zoals bepaalt door de
referentietabel of de assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool (VTS). Bij twijfel over de erkenning van een kwalificatie
wordt deze al dan niet erkend bij gunstig advies van de gemeentelijke sportraad
VAL 3.
45 punten als alle jeugdsportbegeleiders inclusief de jeugdsportcoördinator in de sportvereniging een erkend diploma
bezitten, verder wordt het aantal punten bepaald op basis van het procentueel aantal gediplomeerde jeugdsportbegeleiders
en de jeugdsportcoördinators t.o.v. het totaal aantal jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinators.
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