BELEIDSPRIORITEIT SPORT 2
KWALITATIEVE UITBOUW VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDING
SAMENWERKINGSVERBANDEN
INHOUD
artikel 1 algemeen
artikel 2 aanvraagprocedure
artikel 3 doelstelling
artikel 4 subsidievoorwaarden
artikel 5 aard en berekening van de subsidies
artikel 6 kwalitatieve uitbouw van de omkadering op basis van uitgaven
6.1.- jeugdsportbegeleiding
6.1.1.- modaliteiten en tools
6.1.2.-6.1.6.- jeudsportbegeleiding ► VTS- sporttechnische omkadering
artikel 7: kwalitatieve uitbouw van de omkadering op basis van punten
7.1.-7.6.-jeugdsportbegeleiding ► VTS- sporttechnische omkadering

ARTIKEL 1: ALGEMEEN
1.1.- Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden
subsidies uitgekeerd aan door de gemeente, overeenkomstig het erkenningreglement, erkende
sportverenigingen.
1.2.- Als referteperiode geldt de periode van 16 augustus tot en met 15 augustus als respectievelijk de
begin- en einddatum van het werkingsjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
1.3.- De sportvereniging ontvangt geen subsidies via een ander gemeentelijk subsidiekanaal.
1.4.- De sportvereniging streeft geen commerciële doeleinden na (geen winsten genereren).
1.5.- De zetel is in Schoten gevestigd. De zetel is de plaats waar de sportvereniging in de gemeente
Schoten is gevestigd. De zetel is bepaald in de statuten, voor een feitelijke vereniging in het
huishoudelijk reglement
1.6.- Financiële vergoedingen worden uitbetaald aan sportverenigingen, niet aan particulieren.
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ARTIKEL 2: AANVRAAGPROCEDURE
2.1.- De aanvragen gebeuren via daarvoor bestemde aanvraagformulieren of online aan de
vrijetijdsdienst / sport.
2.1.1.- De berekening van de subsidies gebeurt op basis van criteria.
2.1.2.- De criteria weergeven volgens de toestand op 01 januari.
2.1.3.- De indicator geeft aan in welke mate de criteria bereikt zijn.
2.1.4.- De indicator of het bewijs(stuk) dient bij de aanvraag gevoegd te worden.
2.2.- Erkende sportverenigingen ontvangen jaarlijks gedurende het tweede trimester (april-mei-juni)
van de vrijetijdsdienst /sport een oproep per mail met vermelding van:
▪

de respectievelijke username / paswoord voor het online indienen?

▪

het aanvraagformulier voor het manueel indienen?

▪

de procedure met betrekking tot indienen, bekendmaking, bezwaar en beslissing:
-

de datum van inlevering van het aanvraagdossier

-

de datum van bekendmaking van het definitieve resultaat van de puntenberekening

-

de datum voor het indienen van een bezwaar, bij betwisting van het vastgestelde puntenaantal,
gericht aan het gemeentebestuur

-

de wijze van indienen van een bezwaar:
▪

hetzij per aangetekend schrijven met de uiterste postdatum

▪ hetzij aangetekend per drager tegen ontvangstbewijs vóór de datum van indiening van
bezwaar
-

de datum waarop de sportvereniging zal ingelicht worden, na onderzoek van het
bezwaarschrift, betreffende de getroffen beslissing. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

2.3.- De aanvrager respondeert per kerende op de mail van de vrijetijdsdienst / sport voor ontvangst.
2.4.- Enkel de sportverenigingen die voor de datum van inlevering, aansluitend op het werkingsjaar
waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, hun aanvraagdossier indienen komen in aanmerking voor
verdere behandeling van het dossier.
2.5.- De subsidiëring wordt bepaald op basis van de in het aanvraagdossier opgenomen gegevens van
de sportvereniging met betrekking tot het voorgaande werkingsjaar.
2.6.- De aanvrager dient bijkomende informatie over de ingestuurde gegevens opgevraagd door de
vrijetijdsdienst /sport, binnen de 14 dagen na de vraag te verstrekken.

2.7.- Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor 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
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▪

de aanvrager de gevraagde inlichtingen niet tijdig verschaft of

▪

de verklaringen onjuist zijn

in een of meerdere van bovenstaande gevallen vervalt voor de desbetreffende sportvereniging het recht
op subsidiëring voor het betrokken jaar.
2.8.- De sportverenigingen die in het kader van dit reglement subsidie 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
subsidie moet gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie is toegekend, namelijk een kwalitatief
sportaanbod eigen aan de intrinsieke opdracht van de sportvereniging.
2.9.- De uitbetaling van de subsidies gebeurt in principe voor het einde van het jaar door
overschrijving op de rekening van de aanvrager.
ARTIKEL 3: DOELSTELLING
In uitvoering van het decreet lokaal sportbeleid van 6 juli 2012, houdende het stimuleren en
subsidiëren van een lokaal sportbeleid en bedoeld om de Vlaamse beleidsprioriteiten te realiseren met
name het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op
kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking.
ARTIKEL 4: SUBSIDIEVOORWAARDEN
De financiële ondersteuning is bedoeld voor sportverenigingen die aangesloten zijn bij een erkende
Vlaamse sportfederatie.

ARTIKEL 5: AARD EN BEREKENING VAN DE SUBSIDIES
5.1.- Het decreet Lokaal Sportbeleid van 6 juli 2012 bepaalt voor beleidsprioriteit 2
professionalisering van de jeugdsportbegeleiding in de sportverenigingen
een bestedingspercentage van 35 % van 3,12 euro (2,4 euro per inwoner + 30 % co-financiering).
5.2.- Het totaal beschikbare subsidiekrediet wordt bepaald door de som van de toelage van de Vlaamse
Overheid in het kader van het decreet Lokaal Sportbeleid 6 juli 2012.
5.2.1.40 % van het beschikbare subsidiebedrag wordt gebruikt voor
de financiële ondersteuning van de erkende sportvereniging voor de
kwalitatieve uitbouw van de sporttechnische omkadering.
De subsidiewaarde op basis van uitgaven is bedoeld voor:
► voor de jeugdsportbegeleiding met een VTS- sporttechnische omkadering
► voor de jeugdsportclub die sporttechnische VTS- omkadering organiseert voor de JSB/JSC
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5.2.2.-

60 % van het beschikbare subsidiebedrag wordt gebruikt voor

de financiële ondersteuning van de erkende sportvereniging voor kwaliteitsbegeleiding
De subsidiewaarde op basis van het behaalde puntentotaal is bedoeld voor:
► voor de jeugdsportbegeleiding met een VTS- sporttechnische omkadering
► voor de jeugdsportclub die sporttechnische VTS- omkadering organiseert voor
de JSB en de JSC
► voor de jeugdsportclub die specifieke maatregelen neemt om de dropout van de
jeugdsportbegeleiding tegen te gaan
► voor de jeugdsportclub die samenwerkingsverbanden het met jeugdsportclubs in functie van
fusies, samenwerkingen en uitwisselingen.
Dit bedrag wordt aangevuld met het subsidieoverschot van de opdeling kwalitatieve uitbouw van de
sporttechnische omkadering.
5.2.3.- De uiteindelijke subsidiewaarde van de punten wordt berekend aan de hand van
°

de verhouding tussen het totale beschikbare budget en

°

het totaal aantal punten toegekend aan de goedgekeurde dossiers.

5.3.- Indien het totaal van de subsidieaanvragen het beschikbare bedrag voor sporttechnische
omkadering jeugdsportbegeleiding overtreft, zal op elke aanvraag een correctiefactor worden
toegepast die de verhouding weergeeft tussen het beschikbare bedrag sporttechnische omkadering en
de totale som van de goedgekeurde aanvragen.
ARTIKEL 6: KWALITATIEVE UITBOUW VAN DE OMKADERING ► uitgaven
6.1.- JEUGDSPORTBEGELEIDING
De subsidiewaarde op basis van uitgaven is bedoeld voor:
► voor de jeugdsportbegeleiding met een VTS- sporttechnische omkadering
► voor de jeugdsportclub die sporttechnische VTS- omkadering organiseert voor de JSB/JSC.
6.1.1.- Modaliteiten en tools
▪

onder jeugdsportbegeleiding wordt verstaan de begeleiding van jeugd tot en met achttien jaar

▪

onder jeugdsportbegeleider wordt verstaan een sporttechnische begeleider voor jeugdsport actief
in een erkende sportvereniging

▪

onder jeugdsportcoördinator wordt verstaan een sportgekwalificeerd jeugdsportbegeleider
beleidsmatige en organisatorische vlak

▪

sporttechnische VTS- opleidingen/bijscholingen op basis van puntentotaal en uitgaven
refereren naar de “tabel voor sportkwalificaties van de Vlaamse Trainersschool in het kader van de
subsidiereglementen van lokale en regionale besturen” en “de assimilatietabel van de VTS"

▪

uitgaven voor beroepsgerelateerde opleidingen / bijscholingen komen niet in aanmerking

▪

de jeugdsportbegeleider is effectief lid van de sportclub ► markeren op ledenlijst

▪

de jeugdsportbegeleider is actief en geeft op regelmatige basis training ► trainingsschema

▪

het diploma / de bijscholing heeft een effectieve praktische meerwaarde binnen de clubopdracht
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▪

het diploma / de bijscholing is ten laatste behaald tijdens het betrokken subsidiejaar

▪

per trainer wordt slechts een, het hoogste diploma, in aanmerking genomen

▪

cumulatie van diploma's is niet mogelijk.

6.1.2. - 6.1.6.- JEUGDSPORTBEGELEIDING ► VTS- sporttechnische omkadering ► uitgaven
6.1.2.- Een actieve JSB/JSC volgde een van onderstaande VTS- opleidingen
VTS- Initiator
Instructeur B/Trainer B
VTS- Trainer A.
Inschrijvingsgelden voor sporttechnische VTS- of gelijkgestelde opleidingen / per jaar per persoon €
200,00.
6.1.3.- Een actieve JSB/JSC volgde een sporttechnische VTS- bijscholing
Deelnamegelden voor sporttechnische VTS- of gelijkgestelde bijscholingen / per jaar per persoon €
150.
6.1.4.- Een actieve JSB/JSC volgde een sporttechnische VTS- opleiding / bijscholing met een
verplaatsing buiten de provincie Antwerpen.
Verplaatsingskosten (buiten de provincie Antwerpen) volgens de wettelijke vastgestelde
kilometervergoeding of na voorlegging van vervoersbewijzen van het openbaar vervoer.
6.1.5.- Een actieve JSB/JSC volgde een sporttechnische VTS- meerdaagse opleiding of
bijscholing buiten de provincie Antwerpen met overnachting
Verblijfskosten (buiten de provincie Antwerpen) per persoon / per nacht € 30,00.
6.1.6.- De sportvereniging organiseerde sporttechnische VTS- bijscholingen voor JSB/JSC.
Organisatiekosten van VTS- bijscholingen voor JSB/JSC per bijscholing € 200,00 forfaitair.
ARTIKEL 7: KWALITATIEVE UITBOUW VAN DE OMKADERING ► punten
7.1. - 7.6.- JEUGDSPORTBEGELEIDING ► VTS- sporttechnische omkadering
De subsidiewaarde op basis van het behaalde puntentotaal is bedoeld voor:
► voor de jeugdsportbegeleiding met een VTS- sporttechnische omkadering
► voor de jeugdsportclub die sporttechnische VTS- omkadering organiseert voor de JSB en de
JSC
► voor de jeugdsportclub die specifieke maatregelen neemt om de dropout van de
jeugdsportbegeleiding tegen te gaan
► voor de jeugdsportclub die samenwerkingsverbanden het met jeugdsportclubs in functie van
fusies, samenwerkingen en uitwisselingen.
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7.1.- VTS-diploma
De JSB heeft als hoogste VTS- diploma

punten

JSB- VTS Aspirant-initiator of schaal 1 op de VTS-tabel

1

JSB- VTS- Initiator of schaal 2 of 3 op de VTS-tabel

2

JSB- VTS- Instructeur B/Trainer B of schaal 4 of 5 op de VTS-tabel

4

JSB- VTS- Trainer A of schaal 6 op de VTS-tabel

6

JSB- VTS- Toptrainer of schaal 7 of 8 op de VTS referentietabel

7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------JSB- Regent/ Bachelor LO

4

JSB- Licentiaat/ Master LO

6

De JSC heeft als hoogste VTS- diploma
JSC- VTS- Initiator of schaal 2 of 3 op de VTS referentietabel

2

JSC- VTS- Instructeur B/Trainer B of schaal 4 of 5 op de VTS- tabel

4

JSC- VTS- Trainer A of schaal 6 op de VTS- tabel

6

JSC- VTS- Toptrainer of schaal 7 of 8 op de VTS referentietabel

7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------JSC- Regent/ Bachelor LO

4

JSC- Licentiaat/ Master LO

6

7.2.- VTS- diploma - hoger
De JSB/JSC behaalde een hoger VTS-diploma
(verschil in puntwaarde tussen lager en hoger diploma)
JSB/JSC VTS- Initiator of schaal 2 of 3 VTS referentietabel

2

JSB/JSC -VTS- Instructeur B/Trainer B of schaal 4 of 5 VTS- tabel

4

JSB/JSC -VTS- Trainer A of schaal 6 VTS- tabel

6

JSB/JSC -VTS- Toptrainer of schaal 7 of 8 VTS- tabel

7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------JSB/JSC -Regent/ Bachelor LO

4

JSB/JSC -Licentiaat/ Master LO

6
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7.3.- Verhoging jeugdsportbegeleiders
In de sportvereniging geeft een nieuwe jeugdsportbegeleider training

plus 1

JSB/JSC -VTS- Initiator of schaal 2 of 3 VTS- tabel
JSB/JSC -VTS- Instructeur B/Trainer B of schaal 4 VTS- tabel
JSB/JSC -VTS- Trainer A of schaal 6 VTS- tabel
JSB/JSC -VTS- Toptrainer of schaal 7 of 8 VTS- tabel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------JSB / JSC - Regent/ Bachelor LO
JSB / JSC- Licentiaat/ Master LO

7.4.- Inzet jeugdsportbegeleiders

plus 2

In de sportvereniging zijn minstens
evenveel gediplomeerde jeugdsportbegeleiders als er jeugdploegen zijn

7.5.- Inzet jeugdsportcoördinator

plus 2

De sportvereniging heeft een JSC
die minstens beschikt over een VTS- diploma met als sportkwalificatie
VTS- Instructeur B/ Trainer B of schaal 4 of 5 VTS- tabel of
Regent/ Bachelor LO
en een actieve rol speelt op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak.

7.6.- Drop-out maatregelen

plus 2

De sportvereniging onderneemt maatregelen om,
specifiek voor de jeugdsportbegeleiding,
drop-out tegen te gaan.

7.7.-7.9.- Samenwerkingsverbanden tussen JEUGDSPORTCLUBS (sportclub met jeugdwerking)
Professionalisering via coördinerende functies, samenwerking en/of schaalvergroting bevordert een
professioneel en uniform jeugdsportbeleid in verschillende clubs.
7.7.- Fusies van jeugdsportclubs (3 jaar geldig)

punten

dezelfde sporttak of sporttakoverschrijdend

20

binnen de gemeente Schoten of gemeentegrensoverschrijdend
binnen het afgelopen sportseizoen
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7.8.- Samenwerking

10

met minstens een andere jeugdsportclub
dezelfde sporttak of sporttakoverschrijdend
binnen de gemeente Schoten of gemeentegrensoverschrijdend
7.9.- Uitwisseling van de omkadering tussen jeugdsportclubs

10

gekwalificeerde omkadering zowel op bestuurlijk-, sporttechnisch-,
als sportmedisch vlak, in minstens één andere sportclub
dezelfde sporttak of sporttakoverschrijdend
binnen de gemeente Schoten of gemeentegrensoverschrijdend.

________________________ EINDE BPS2

___________________________
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