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Kwaliteitsverbetering van de jeugdsportbegeleiders en
jeugdsportcoördinatoren in de erkende Lokerse sportverenigingen
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Voorwaarden en definities
Alle door het Gemeentebestuur erkende sportverenigingen (zie
erkenningsreglement) kunnen impulssubsidies ontvangen mits ze aangesloten
zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie .
Sportverenigingen die beschikken over jeugdsportbegeleiders en
gekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren worden beloond op basis van
onderstaand subsidiereglement.
Jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider voor jeugdsport actief in
een erkende sportverenging
Jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het
jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het
sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak.
Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar
VTS: Vlaamse Trainersschool, deelorganisatie van het BLOSO die instaat
voor de inrichting van sporttechnische en bestuurlijke vorming alsook voor de
uitreiking van de daarbij horende erkende diploma’s en attesten
Opleiding
een cursus die verschillende aspecten van (sport specifieke)
jeugdsportbegeleiding en/of –coördinatie behandelt in meerdere sessies en die
leidt tot een erkend diploma of attest (vb. VTS-cursus initiator, trainer B,
trainer A, ...)
Bijscholing : een bijscholings-, informatie- of overlegmoment dat bijdraagt aan
de verhoging van de kennis en/of kunde bij de deelnemers inzake
jeugdsportbegeleiding of –coördinatie. Dit kan in een of meerdere sessies
georganiseerd zijn (vb. jeugdclinic, spreekbeurt m.b.t. een aspect van
jeugdsportbegeleiding/-coördinatie, uitwisselingsmoment van “goede
praktijken” tussen jeugdsportbegeleiders/-coördinatoren, ...)
Algemene voorwaarden
Binnen de grenzen van de in het goedgekeurde budget voorziene kredieten
worden door het College van Burgemeester en Schepenen impulssubsidies
uitgekeerd aan sportverenigingen volgens de normen en voorwaarden die
worden vastgelegd in onderhavig subsidiereglement.
De subsidiëring van het huidige werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis
van de in het aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging
m.b.t. werking gedurende de periode 01 Okt tot 30 Sep van het betrokken jaar.
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en
bewijsstukken te (laten) verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet strookt met
de werkelijkheid, komt desbetreffende sportvereniging voor het betrokken jaar
niet meer in aanmerking voor de bij dit besluit gereglementeerde subsidie.
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet de sportvereniging door
de gemeente erkend zijn.
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Artikel 3:

De subsidies kunnen verkregen worden door te voldoen aan de hierna
omschreven procedure:
De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportvereniging, op eigen
initiatief, d.m.v. de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de
stedelijke sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn
beschikbaar op de stedelijke sportdienst. Het aanvraagdossier is te
verkrijgen tussen 1 oktober en 31 oktober van het betrokken jaar. De
subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 15 november van het
betrokken jaar. Aanvragen buiten deze periode zijn onontvankelijk.
De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 31
december van het betrokken jaar.
De uitbetaling van de subsidie gebeurt na goedkeuring door het College
van Burgemeester en Schepenen.
Stimuleren tot deelname aan opleiding

Sportverenigingen die hun jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren een door
de Vlaamse Trainersschool (verder VTS) erkende opleiding laten volgen inzake
aspecten van jeugdsportbegeleiding of –coördinatie worden na voorlegging van het
diploma gesubsidieerd op basis van volgend puntensysteem (gelijklopend met de
recentste referentietabel voor sportkwalificaties van de Vlaamse Trainersschool zoals
in bijlage te vinden of op www.bloso.be te raadplegen).
Sportkwalificaties volgens de referentietabel voor sportkwalificaties van de Vlaamse
Trainersschool
Te verdienen punten per kwalificatie
Waardering 8 64ptn
Waardering 7 56ptn
Waardering 6 48ptn
Waardering 5 40ptn
Waardering 4 32ptn
Waardering 3 24ptn
Waardering 2 16ptn
Waardering 1 8ptn
Artikel 4:

Stimuleren tot deelname aan bijscholing

Sportverenigingen die hun jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren een door
de sportdienst erkende bijscholing laten volgen worden gesubsidieerd op basis van
volgend puntensysteem na voorlegging van een deelnemingsattest .
Volgende bijscholingen kunnen erkend worden door de sportdienst:
 Jeugdsportbegeleiders die een bijscholing volgen inzake de begeleiding op het
sporttechnische, tactische of sociaal-pedagogische vlak.
 Jeugdsportcoördinatoren die een bijscholing volgen inzake de coördinatie van
het jeugdsportbeleid in de sportvereniging op het sporttechnische,
beleidsmatige, sociaal-pedagogische en organisatorische vlak.
 Jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren die een bijscholing volgen
omtrent aspecten van ethisch en medisch verantwoorde sportbeoefening.

Basisdocument goedgekeurd GR 23 Mei 2013. Aanpassing Art 6 goedgekeurd GR 26 Mei 2015

2/4

Gemeentelijk subsidiereglement BPS 2

Soort organisatie
Door de sportdienst erkende bijscholing
 Per bijscholing van 3u of minder
 Per bijscholing van meer dan 3u
Maximum 8ptn per persoon per jaar
Artikel 5:

Te verdienen punten
: 1pt per persoon
: 2ptn per persoon

Stimuleren tot organiseren van bijscholing / opleiding

Sportverenigingen die een door de sportdienst erkende bijscholing organiseren voor
jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren of organisator of medeorganisator
zijn van een VTS-opleiding worden gesubsidieerd op basis van volgend
puntensysteem na voorlegging van de nodige bewijsstukken (minstens deelnemerslijst,
programma en uitnodiging)
In geval van een gedeelde organisatie door twee of meerdere Lokerse erkende
sportverenigingen worden de punten integraal per erkende sportvereniging toegekend.
Volgende bijscholingen kunnen erkend worden door de sportdienst:
 Het organiseren van een bijscholing voor jeugdsportbegeleiders inzake de
begeleiding op het sporttechnische, tactische of sociaal-pedagogische vlak.
 Het organiseren van een bijscholing voor jeugdsportcoördinatoren inzake de
coördinatie van het jeugdsportbeleid in de sportvereniging op het
sporttechnische, beleidsmatige, sociaal-pedagogische en organisatorische vlak.
 Het organiseren van een bijscholing voor jeugdsportbegeleiders of
jeugdsportcoördinatoren omtrent aspecten van ethisch en medisch
verantwoorde sportbeoefening.
Soort organisatie
Te verdienen punten
 Organiseren (of medeorganisator) van een VTS-opleiding : 30ptn per cursus
per club
 Organiseren van bijscholing
o Per bijscholing van 3u of minder
: 5pt per bijscholing per club
o Per bijscholing van meer dan 3u
: 10pt per bijscholing per club
Maximum 30ptn per club per jaar.
Artikel 6:

Werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders

Sportverenigingen worden gesubsidieerd voor het werken met gediplomeerde
jeugdsportbegeleiders, indien deze niet in artikel 7 als jeugdsportcoördinator worden
opgegeven, op basis van volgend puntensysteem (gelijklopend met de recentste
referentietabel voor sportkwalificaties van de Vlaamse Trainersschool zoals in bijlage
te vinden of op www.bloso.be te raadplegen).
Deze punten worden toegekend na voorlegging van het diploma en van het
jaartrainingsschema per trainer.
Aantal effectief gegeven uren afzonderlijke jeugdtrainingen o.l.v. een gediplomeerde
trainer
Per uur wordt 0,05 punt toegekend vermenigvuldigd met de waardering van de
trainer volgens de referentietabel van de Vlaamse Trainerschool.
v.b. : 500 uren training door een Trainer B (waardering 4) resulteert in 500 x 0,05
x 4 = 100 pt
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Artikel 7:

Werken met sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren

Sportverenigingen worden gesubsidieerd voor het werken met sportgekwalificeerde
jeugdsportcoördinatoren (minstens waardering 2) indien deze niet in artikel 6 worden
opgegeven als jeugdsportbegeleider.
De subsidiëring gebeurt op basis van volgend puntensysteem (gelijklopend met de
recentste referentietabel voor sportkwalificaties van de Vlaamse Trainersschool op
www.bloso.be te raadplegen) na voorlegging van volgende documenten:
- Het diploma
- De door de Federatie goedgekeurde jeugdledenlijst.
- Verslagen waaruit de effectieve werking van de gekwalificeerde
jeugdsportcoördinator blijkt. -Organogram van het bestuur en de functieomschrijving
van de gekwalificeerde jeugdsportcoördinator.
Aanwezigheid van een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator (minstens
waardering 2) Te verdienen punten bovenop de diplomakwalificatie
Minder dan 100 jeugdleden Meer dan 100 jeugdleden
Sportgekwalificeerd
10ptn
20ptn
Of met VTS-diploma jeugdsportcoördinator ‘basismodule’ 20ptn
40ptn
Of met VTS-diploma jeugdsportcoördinator ‘specialisatiemodule’ 30ptn 60ptn
Sportkwalificatie van de jeugdsportcoördinator volgens de referentietabel voor
sportkwalificaties van de Vlaamse Trainersschool Te verdienen punten per
kwalificatie
Waardering 8 64ptn
Waardering 7 56ptn
Waardering 6 48ptn
Waardering 5 40ptn
Waardering 4 32ptn
Waardering 3 24ptn
Waardering 2 16ptn
Artikel 8 : Structurele samenwerking met jeugdafdelingen van verschillende sportclubs
Sportverenigingen worden gesubsidieerd indien men een structurele samenwerking
heeft aangegaan met een andere sportvereniging in het kader van jeugdopleiding.
- Subsidiëring gebeurt op basis van de structurele samenwerking (25 punten)
Artikel 9: De berekeningsmethode voor het bepalen van het subsidiebedrag is als volgt :
- het voorziene, globale bedrag wordt gedeeld door het aantal toegekende punten van
alle ingediende aanvragen samen;
- op die manier wordt de waarde bepaald per punt;
- die waarde wordt vermenigvuldigd met de door de vereniging bekomen punten.
Artikel 10: Verenigingen kunnen gecontroleerd worden door de daartoe aangestelde
ambtenaar van de stad. Indien deze geen toelating krijgt tot de nodige controle of als
blijkt dat er met frauduleuze bedoelingen foutieve gegevens worden verstrekt, dan zal
de club dat jaar uitgesloten worden van elke subsidiëring.
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