SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN MET JEUGDWERKING
I ALGEMENE VOORWAARDEN
ART. 1
Binnen de perken van de door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten, worden
door het College van Burgemeester en Schepenen subsidies uitgekeerd aan de
sportverenigingen met jeugdwerking, volgens de normen en voorwaarden vastgelegd
in dit reglement.
ART 2.
De subsidiëring van het huidig werkjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het
aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging, met betrekking tot
het voorgaande werkjaar.
Een werkingsjaar loopt van 1 juli, tot en met 30 juni van het volgende jaar
ART 3.
Om subsidies te ontvangen moeten de sportverenigingen voldoen aan volgende
voorwaarden:
- Aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse Sportfederatie
- Een afzonderlijke jeugdwerking hebben met minstens 15 leden jonger dan 19 jaar
- De zetel van de vereniging moet in de gemeente gevestigd zijn en een meerderheid
van de bestuursleden en sportende leden samen moet in de gemeente wonen
- Sportclubs die in Alveringem een werking hebben en een onderafdeling zijn van een
sportclub buiten Alveringem, komen in aanmerking voor subsidie indien deze sporttak
- Minstens de helft van de sportieve activiteiten moet plaatsvinden op het
grondgebied van de gemeente. Indien de vereniging kan aantonen dat er geen,
onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is op het gemeentelijk
grondgebied, dan is deze voorwaarde niet van toepassing.
ART 4.
Definities:
 Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18j
 Jeugdsportbegeleider: sporttechnisch begeleider voor jeugdsport
 Jeugdsportcoördinator: sportgekwalificeerd jeugdsportbegeleider die het
jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het
sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak.
II SUBSIDIEVERDELING
ART.5
Bijscholing / vorming voor jeugdsportbegeleider en jeugdsportcoördinator
Overzicht van de verschillende punten waarvoor extra subsidie kan ontvangen
worden
o Per jeugdsportbegeleider en jeugdsportcoördinator die het afgelopen werkjaar
een VTS cursus (VTS trainer A, VTS trainer B, VTS initiator) volgden, wordt max
75% van de cursuskosten terugbetaald aan de betrokken sportvereniging.
o Per jeugdsportbegeleider en jeugdsportcoördinator die het afgelopen werkjaar
een bijscholing volgden met een link naar kwaliteitsbevordering van de
jeugdwerking, wordt max 50% van de cursuskosten terugbetaald aan de
betrokken sportvereniging.
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Sportverenigingen die het afgelopen werkjaar een bijscholing organiseerden
voor de eigen jeugdsportbegeleiders / jeugdsportcoördinatoren, worden max 50%
van de bijscholingskosten terugbetaald.
Sportverenigingen die het afgelopen werkjaar bijscholing organiseerden voor
jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren en die openstaan voor
Jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren van andere sportclubs,
worden max 50% van de bijscholingskosten terugbetaald.
Sportverenigingen die gezamenlijk bijscholing organiseren voor
jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren, worden max 50% van de
bijscholingskosten terugbetaald.
Om subsidies te ontvangen voor kwaliteitscriteria 1 dient de vereniging volgende
bewijsstukken toe te voegen aan het aanvraagdossier:
Bewijs van de gevolgde opleiding /persoon + betalingsbewijs
Bewijs van de gevolgde infosessie / persoon + betalingsbewijs
Contract met de organisatie die bijscholing/infosessie in de vereniging kwam
geven + bewijs van betaling
Bewijs dat de bijscholing open stond voor andere sportclubs
Bewijs van gezamenlijke organisatie van bijscholing

ART 6
Aantal Jeugdsportcoördinatoren en Jeugdsportbegeleiders
o Het aantal jeugdsportbegeleiders die in het bezit zijn van een sporttechnisch
diploma.
 Per begeleider met VTS diploma trainer A of Licentiaat/Master LO 9 pnt
 Per begeleider met VTS diploma trainer B of Regent/Bachelor LO 9 ptn
 Per begeleider met VTS diploma initiator of Aspirant initiator
6 ptn
o

Het aantal jeugdsportcoördinatoren die in het bezit zijn van een sportspecifiek
attest van de VTS of diploma licentiaat/master LO of Regent/Bachelor LO
9 ptn



Om subsidies te ontvangen voor kwaliteitscriteria 2 dient de vereniging volgende
bewijsstukken toe te voegen aan het aanvraagdossier:
Kopie van de behaalde specifieke diploma’s

o

ART 7
Verhoging kwaliteit jeugdwerking door specifieke acties.
o De sportvereniging die informatie aanbiedt aan de Jeugdsportcoördinatoren en
Jeugdsportbegeleiders.
50% van de onkosten worden
terugbetaald
o Ingaan op het aanbod van sportfederaties die activiteiten aanbieden om de
jeugdwerking van de sportvereniging te evalueren.
50% van de onkosten worden terugbetaald
o Uitnodigen van een gasttrainer met specifieke diploma’s en/of kwalificaties
50% van de onkosten worden terugbetaald
 Om subsidies te ontvangen voor kwaliteitscriteria 3 dient de vereniging volgende
bewijsstukken toe te voegen aan het aanvraagdossier:

o
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Betalingsbewijzen, facturen van de aangekochte informatie
Betalingsbewijs en contract met de sportfederatie die de evaluatie deed
Betalingsbewijs en contract met de gasttrainer

III WIJZE VAN VERDELING VAN DE SUBSIDIES:
ART 8
Bijscholing /vorming voor jeugdsportbegeleider en jeugdsportcoördinator
De toelage bestaat in een procentuele terugbetaling van de kostprijs van de
cursus/vorming.
Indien de aanvraag groter is dan het voorziene bedrag, wordt dit percentage
verminderd. Indien het voorziene bedrag niet volledig besteed wordt, dan wordt het
resterend bedrag gelijk verdeeld onder de aanvragende sportclubs met
jeugdwerking.
ART 9
Aantal Jeugdsportcoördinatoren en jeugdsportbegeleiders
De toelage wordt berekend aan de hand van het puntensysteem Het totaal voorziene
budget voor deze kwaliteitscriteria wordt gedeeld door het totaal aantal punten. Zo
wordt de waarde van 1 punt bekomen. De waarde van 1 punt vermenigvuldigd met
het aantal punten per vereniging = subsidiebedrag per vereniging.
ART 10
Verhoging kwaliteit jeugdwerking door specifieke acties
De toelage bestaat in een procentuele terugbetaling van de kostprijs van de acties.
Indien de aanvraag groter is dan het voorziene bedrag, wordt dit percentage
verminderd. Indien het voorziene bedrag niet volledig besteed wordt, dan wordt het
resterend bedrag gelijk verdeeld onder de aanvragende sportclubs met
jeugdwerking.
ART 11
De aanvragende sportverenigingen kunnen gecontroleerd worden door de dienst
jeugd en sport. Als blijkt dat er foutieve gegevens worden vermeld met de bedoeling
te frauderen, zal de sportvereniging dat jaar uitgesloten worden van subsidiëring.

