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SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDSPORT
2020-2025

Hoofdstuk 1: Algemene voorwaarden
Art. 1: Binnen de perken van de door de gemeenteraad op de meerjarenplanning goedgekeurde
kredieten worden jeugdsportsubsidies uitgekeerd aan door de gemeente, overeenkomstig het
erkenning reglement, erkende sportverenigingen met actieve jeugdwerking.
Art. 2: Er wordt bij de toekenning van de jeugdsportsubsidies geen rekening gehouden met de aan
de verenigingen toegekende materiële tegemoetkomingen vanwege de gemeente.
Art. 3: Als referteperiode voor het werkingsjaar geldt de periode van 1 januari tot en met 31
december. Voor elk afgesloten werkingsjaar kan slecht eenmaal een subsidieaanvraag ingediend
worden.
Art. 4: De clubsecretaris van de erkende sportverenigingen ontvangt jaarlijks tussen 1 en 15 juni
de jeugdsportsubsidieaanvraagformulieren.
Art. 5: Enkel de erkende sportverenigingen met actieve jeugdwerking, die voor 15 september,
aansluitend op het werkjaar waarvoor de jeugdsportsubsidies wordt aangevraagd, hun
aanvraagdossier ingediend hebben op de gemeentelijke sportdienst komen in aanmerking voor
verdere behandeling van het dossier.
Art. 6: De aanvrager dient mogelijke bijkomende informatie over de ingestuurde gegevens,
opgevraagd door de gemeentelijke sportdienst, binnen de veertien dagen na de vraag te
verstrekken.
Art. 7: Het lokaal bestuur behoudt zich het recht de gegeven informatie en bewijsstukken te
verifiëren. Indien blijkt dat:
- de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid of
- de aanvrager de gevraagde inlichtingen weigert te verschaffen of
- de aanvrager de gevraagde inlichtingen niet tijdig verschaft of
- de verklaringen onjuist zijn,
vervalt voor de desbetreffende sportvereniging het recht op subsidiëring voor het betrokken jaar.
Art. 8: Het college van burgemeester en schepenen deelt het definitieve resultaat van de
puntenberekening waarop de jeugdsportsubsidies worden gebaseerd voor 1 december mee aan de
aanvrager.
Art. 9: Bij betwisting van het vastgestelde puntenaantal kan de sportvereniging bij het college van
burgemeester en schepenen een bezwaar indienen. Dit kan hetzij per aangetekend schrijven met
uiterste postdatum zeven werkdagen na ontvangst van de mededeling van het subsidiebedrag,
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hetzij aangetekend per drager tegen ontvangstbewijs binnen de zeven werkdagen na ontvangst van
de mededeling van het subsidiebedrag.
Art. 10: Na onderzoek van het bezwaarschrift zal de sportvereniging over de getroffen beslissing
ingelicht worden voor 15 december. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
Art. 11: De erkende sportverenigingen met actieve jeugdwerking die jeugdsportsubsidies
ontvangen, dienen, indien de gemeente hierom verzoekt en overeenkomstig de Wet van 14
november 1983 verantwoording af te leggen omtrent de besteding van de ontvangen subsidies. Deze
wet stelt dat de sportvereniging de jeugdsportsubsidie moet gebruiken voor het doel waarvoor de
jeugdsportsubsidie is toegekend, namelijk een verhoging van de kwaliteit van de
jeugdsportbegeleiding. Voor jeugdsportsubsidies van meer dan € 2 500,00 zal het college van
burgemeester en schepenen elk besluit tot toekenning, de aard, de omvang en de
aanwendingsvoorwaarden ervan bepalen en tevens vermelden welke verantwoording van de
vereniging wordt geëist, alsook binnen welke termijn deze verantwoording moet worden afgelegd.
Art. 12: De uitbetaling van de subsidies gebeurt in principe voor 31 december door overschrijving
op de rekening van de aanvrager.

Hoofdstuk 2: Specifieke voorwaarden en bij te voegen documenten
Art. 13: De aanvraag om deze subsidie te bekomen moet vergezeld zijn van:
- lijst van sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinators
- lijst van de behaalde diploma’s en attesten per jeugdsportbegeleider en
jeugdsportcoördinator met kopie van de behaalde diploma’s en attesten
- lijst van de gevolgde opleidingen en bijscholingen per jeugdsportbegeleider en
jeugdsportcoördinator tijdens het werkingsjaar met kopie van de inschrijvingen
- lijst van georganiseerde opleidingen en bijscholingen door de sportvereniging voor hun
jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinators
- kopie van het recentst ondertekende Charter ‘Panathlon’, verklaring omtrent de ethiek in
de jeugdsport, per jeugdsportbegeleider en jeugdsportcoördinator.

Hoofdstuk 3: Aard en berekening van de subsidie
De jeugdsportsubsidie kan gebruikt worden voor de organisatie van opleidingen en bijscholingen
gericht naar de jeugdsportbegeleiding door het gemeentebestuur of uitgekeerd worden voor
sporttechnische en sportmedische opleidingen en bijscholingen en aan sportverenigingen met
actieve jeugdwerking op basis van 100 % kwaliteitscriteria gericht op de verhoging van de kwaliteit
van de jeugdsportbegeleiding.

I. SPORTKADEROPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN
Kadervorming is noodzakelijk en vormt de basis van een verantwoord sportbeleid. Om zo’n
verantwoord jeugdsportbeleid te kunnen voeren worden de kosten voor de organisatie van
opleidingen en bijscholingen ingericht door het gemeentebestuur en de kosten voor gevolgde
opleidingen en bijscholingen door jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinators, tijdens het
betrokken werkingsjaar, gecrediteerd nog voor de verdere verdeling van de jeugdsportsubsidie op
basis van 100 % kwaliteitscriteria voor het sporttechnisch en bestuurlijk kader van de jeugdwerking.
De gevolgde sporttechnische opleidingen, specifiek voor de betreffende sporttak, georganiseerd of
erkend door de Vlaamse Trainersschool (VTS) en alle sporttechnische en sportmedische
bijscholingen voor jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren zullen volledig terugbetaald
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worden na het behalen van het diploma of het verkrijgen van een attest, tenzij het voorziene
subsidiebedrag overschreden wordt. Dan zal de subsidie volgens een verdeelsleutel uitgereikt
worden.
Verdeelsleutel sportkaderopleidingen en bijscholingen:
De organisatie van opleidingen en bijscholingen gericht naar de verhoging van de
jeugdsportbegeleiding die ingericht worden door het gemeentebestuur Rijkevorsel worden
integraal afgehouden van het voorziene jeugdsportsubsidiebedrag.
Daarna krijgt elke cursist x% van het bedrag van de gevolgde opleiding of bijscholing, zodat het
totaal van de jeugdsportsubsidie voor kaderopleidingen en bijscholingen niet hoger is dan het
voorziene subsidiebedrag van de jeugdsportsubsidie voor het betrokken werkingsjaar.

II. SPORTTECHNISCH EN BESTUURLIJK KADER IN DE JEUGDWERKING
WERKINGSSUBSIDIE: is het product van de subsidiewaarde van een punt en het behaalde
puntentotaal van de vereniging.
100 % beschikbaar subsidiekrediet – subsidie sportkaderopleidingen x het aantal behaalde de som
der punten van alle sportverenigingen punten van de sportvereniging
Van deze werkingssubsidie gaat er 100 % naar kwaliteitscriteria
KC 1 Kwaliteitsvol sporttechnisch kader in de jeugdsportbegeleiding
PM 1.1 Werken met sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders die beschikken over een attest of
diploma, zoals vermeld onder PM 1.2, dat ten laatste behaald is tijdens het betrokken subsidiejaar.
De jeugdsportbegeleiders dienen actief betrokken te zijn in de jeugdwerking, d.w.z. minimaal 20
uur training geven aan jeugdleden.
1 pnt.
PM 1.2 De jeugdsportbegeleider heeft een diploma of attest van of erkend door VTS in de betrokken
sporttak. Per jeugdsportbegeleider wordt slechts één diploma of attest in aanmerking genomen.
Cumulatie van diploma’s en attesten is niet mogelijk.
Er wordt een onderscheid gemaakt in niveau van de behaalde diploma’s en attesten. Afhankelijk
van het behaalde subniveau worden er punten toegekend.
1. attest basismodule ‘Algemeen Gedeelte Initiator’, attest ‘Aspirant-Initiator’, student
geslaagd voor 1ste jaar ‘Regent/Bachelor LO’; diploma ‘Wegkapitein’ (voor het begeleiden
van wielertoeristen), diploma ‘Jogbegeleider’ (voor het begeleiden van joggers), diploma
‘Bewegingsanimator’ (voor het begeleiden van recreatieve spelvormen);
5 ptn.
2. attest basismodule ‘Algemeen Gedeelte Instructeur B/Trainer B’, student geslaagd voor 2de
jaar ‘Regent/Bachelor LO’; diploma ‘VTS-Initiator’ in de betrokken sporttak, diploma
‘Kandidaat/Gegradueerde LO’, diploma ‘Voetbal getuigschrift C’;
10 ptn.
3. attest van basismodule ‘Algemeen Gedeelte Trainer A’; diploma van ‘VTS-Initiator’ in de
betrokken sporttak met attest van basismodule ‘Algemeen Gedeelte
Instructeur B/Trainer B’;
15 ptn.
4. diploma ‘VTS-Instructeur B/Trainer B’ in de betrokken sporttak, diploma ‘Regent/Bachelor
LO’, diploma ‘Voetbal getuigschrift B/Uefa B’;
20 ptn.
5. diploma ‘VTS-Trainer A’ in de betrokken sporttak, diploma ‘Regent/Bachelor LO’ met
diploma ‘VTS-Instructeur B/Trainer B’ in de betrokken sporttak of ‘Voetbal getuigschrift
B/Uefa B’, diploma ‘Licentiaat/Master LO’, diploma ‘Voetbal Uefa A’;
25 ptn.
6. diploma ‘VTS-Toptrainer’ in de betrokken sporttak, diploma ‘Regent/Bachelor LO’ met
diploma ‘VTS-Trainer A’ in de betrokken sporttak of ‘Voetbal Uefa A’, diploma
‘Licentiaat/Master LO’ met diploma ‘VTS-Instructeur B/Trainer B’ in de betrokken sporttak
of ‘Voetbal getuigschrift B/Uefa B’;
30 ptn.
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7. diploma ‘Licentiaat/Master LO’ met diploma ‘VTS-Trainer A’ in de betrokken sporttak of
‘Voetbal Uefa A’; diploma ‘Licentiaat/Master LO’ met sporttechnisch postgraduaat in de
betrokken sporttak;
35 ptn.
EV 1.1 Toevoegen lijst aantal sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders in bijlage
EV 1.2 Toevoegen diploma’s jeugdsportbegeleiders in bijlage
EV 1.3 Toevoegen aantal gepresteerde uren training tijdens het werkingsjaar
sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider in bijlage

per

KC 2 Kwaliteitsvol management van de jeugdwerking
PM 2.1 Werken met sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinators die beschikken over een diploma,
zoals vermeld onder PM 2.2, dat ten laatste behaald is tijdens het betrokken subsidiejaar.
1pnt.
PM 2.2 De jeugdsportcoördinator heeft een diploma of attest van of erkend door VTS in de
betrokken sporttak. Per jeugdsportcoördinator wordt slechts één diploma in aanmerking genomen.
Cumulatie van diploma’s is niet mogelijk.
Er wordt een onderscheid gemaakt in niveau van de behaalde diploma’s. Afhankelijk van het
behaalde subniveau worden er punten toegekend.
1. diploma ‘VTS-Initiator’ – ‘VTS-Instructeur B/Trainer B’ – ‘VTS-Trainer A’ – ‘VTS-Toptrainer’ in
de betrokken sporttak, diploma ‘Regent/Bachelor LO’, diploma ‘Licentiaat/Master LO’
5 ptn.
2. basismodule ‘VTS-Jeugdsportcoördinator’ met diploma ‘VTS-Initiator’ – ‘VTS-Instructeur
B/Trainer B’ – ‘VTS-Trainer A’ – ‘VTS-Toptrainer’ in de betrokken sporttak, basismodule ‘VTSJeugdsportcoördinator’ met diploma ‘Regent/Bachelor LO’ – diploma ‘Licentiaat/Master LO’
10 ptn.
3. specialisatiemodule ‘VTS-Jeugdsportcoördinator’ met diploma ‘VTS-Initiator’ – ‘VTSInstructeur B/Trainer B’ – ‘VTS-Trainer A’ – ‘VTS-Toptrainer’ in de betrokken sporttak,
basismodule ‘VTS-Jeugdsportcoördinator’ met diploma ‘Regent/Bachelor LO’ – diploma
‘Licentiaat/Master LO’
15 ptn.
EV 2.1 Toevoegen lijst aantal sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinators in bijlage
EV 2.2 Toevoegen diploma’s jeugdsportcoördinators in bijlage
KC 3 Continuering van het sporttechnisch kader en het management in de jeugdsportbegeleiding
PM 3.1 Tijdens het betrokken subsidiejaar hebben jeugdsportbegeleiders en/of
jeugdsportcoördinators een relevante, erkende bijscholing in de betrokken sporttak gevolgd.
1 pnt./gevolgde opleiding/bijscholing
PM 3.2 Organiseren van een sporttechnische of sportmedische opleiding of bijscholing in de
betrokken sporttak voor de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinators door de
sportvereniging.
1 pnt./ingerichte opleiding/bijscholing
EV 3.1 Toevoegen van bijscholingsattesten
EV 3.2 Toevoegen bewijs van organisatie opleiding of bijscholing
KC 4 Aandacht voor het Charter ‘Panathlon’, verklaring omtrent de ethiek in de jeugdsport, welke
rechten van het kind in de sport centraal stelt
PM 4 De sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders gaan akkoord met het Charter Panathlon. Zij
ondertekenen deze verklaring en handelen hier ook naar in de begeleiding van de jeugdleden.
1 pnt.
EV 4 Een kopie of bewijsstuk van het recentst door de sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider
en jeugdsportcoördinator ondertekende Charter ‘Panathlon’, verklaring omtrent de ethiek in de
jeugdsport.
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