Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen met jeugdwerking Wellen m.i.v. 01.01.2014
DE RAAD,
Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd;
Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid (BS 16/08/2012);
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2013 betreffende de uitvoering
van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;
Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de
sport centraal stelt;
Gelet op het belang dat de gemeenteraad hecht aan het vrijwilligerswerk in de sport;
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad;
Gelet op de wetgeving ter zake;
BESLUIT :
Artikel 1 :
Het reglement impulssubsidie gemeente Wellen zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 24.06.2011 wordt m.i.v. 01.01.2014 vervangen en vastgesteld als volgt:
GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT
SPORTVERENIGINGEN MET JEUGDWERKING WELLEN
ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 : Begrippen
- Werkjaar:

de periode vanaf 1 september van het vorige kalenderjaar tot en met 31 augustus van het lopende
kalenderjaar.
Artikel 2 : Doel van dit reglement
Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden
subsidies uitgekeerd aan Nederlandstalige sportverenigingen met jeugdwerking van de gemeente
Wellen op basis van kwaliteitscriteria.
De sportvereniging moet aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie.
Artikel 3 :
De subsidiëring van het huidig werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorgaande werkingsjaar.
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 jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit
besluit gereglementeerde subsidie.
Artikel 4 :
De sportverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het erkenningsreglement omschreven erkenningvoorwaarden.
Artikel 5 :
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 of het gemeentebestuur. Het reglement en de aanvraagformulieren
zijn beschikbaar op de sportdienst.
De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 1 oktober van het betrokken jaar.
Artikel 6 :
De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke
kanalen.
Artikel 7 : Verdeelsleutel:
Het subsidiebedrag wordt verdeeld op basis van een puntensysteem waarin het volgende criterium
aan bod komt:
de kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding van de sportverenigingen
verhoging van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen
VOORWAARDEN MET HET OOG OP DE KWALITEITSVOLLE

JEUGDBEGELEIDING VAN DE SPORTVERENIGINGEN
Artikel 8 :
Dit artikel tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de jeugdbegeleiding in de sportverenigingen.
De subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op het vlak
van de hieronder beschreven doelstelling. De beoordeling gebeurt op basis van een aantal kwaliteitscriteria per doelstelling waaraan de sportvereniging dient te voldoen.
De kwaliteitscriteria worden geobjectiveerd door parameters teneinde de beoordeling om te zetten
in een subsidiebedrag.
Doelstelling :
Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch kader
De sportvereniging voldoet aan de volgende kwaliteitscriteria:
Kwaliteitscriterium 1: Werken met gediplomeerde jeugd-trainers
De trainers dienen minimaal 40 uren les te geven aan jeugdleden (-18 jarigen) per activiteitsjaar in
de door de vereniging beoefende sport:
Aantal trainingsuren op weekbasis o.l.v. een trainer met VTS-diploma Toptrainer, Trainer
A of Master in de L.O. (1): 30 punten
Aantal trainingsuren op weekbasis o.l.v. een trainer met VTS-diploma Trainer B of
Bachelor in de L.O.: 20 punten
Aantal trainingsuren op weekbasis o.l.v. een trainer met VTS-diploma Initiator: 10 punten
Aantal trainingsuren op weekbasis o.l.v. een trainer met een begeleidingsgericht diploma
voor specifieke doelgroepen bv. jogbegeleider, wegkapitein, buurtsport, …: 5 punten
! Deze trainers van het komende seizoen dienen voor 1 oktober doorgegeven te worden op de sportdienst. Dit met volgende gegevens: wie, welk diploma, waar en wanneer (uur+dag) de training doorgaat.
(1) of gelijkwaardig cfr. VTS-tabellen

Doelstelling :
Verhoging van de jeugdsportbegeleiders (JSB) en jeugdsportcoördinatoren (JSC)
De sportvereniging voldoet aan één of meer van de volgende kwaliteitscriteria:
Kwaliteitscriterium 1: Volgen van een opleiding en/of bijscholing voor de JSB en JSC
1/ Per gevolgde opleiding ingericht door het Bloso of de Provinciale of nationale federatie tijdens

het werkingsjaar: 20 punten
De vereniging voegt bij de subsidieaanvraag het bewijs (aanwezigheidsattest en/of betalingsbewijs) van de gevolgde opleiding.
2/ Per gevolgde bijscholing in functie van het verbeteren van de clubwerking en ingericht door het
Bloso of de Provinciale of nationale federatie: 10 punten
De vereniging voegt bij de subsidieaanvraag het bewijs (aanwezigheidsattest en/of betalingsbewijs) van de gevolgde bijscholing.
Kwaliteitscriterium 2 : Beschikken over een gekwalificeerde hoofdjeugdtrainer (coördinator)
die de kwaliteit van het sporttechnisch kader ondersteunt en bewaakt.
Er worden 20 punten toegekend indien er een gekwalificeerde hoofdjeugdtrainer in de sportvereniging aanwezig is. Hierbij is het niet alleen van belang dat er een gekwalificeerde hoofdjeugdtrainer is, maar ook dat hij in zijn functie het trainerskorps kwalitatief ondersteunt. Hierbij dient
de club te beschikken over een uitgeschreven inhoudelijke functieomschrijving van hoofd-jeugdtrainer.
De vereniging voegt bij de subsidieaanvraag de uitgeschreven inhoudelijke functieomschrijving
van de hoofdjeugdtrainer.

