SPORTDIENST
Gemeente Houthulst

INLICHTINGENFORMULIER IMPULSSUBSIDIE
SPORTVERENIGINGEN WERKING 2015 / BETOELAGING 2016
NAAM VAN DE CLUB: ………………………………………………………………
BEOEFENDE SPORTTAK: ……………………………………………………………
Rekeningnummer van de club waarop de toelage kan gestort worden:
…………………………………………………………………………
Naam en adres van de begunstigde club:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. Effectieve kost voor de organisatie van en de deelname aan een opleiding
1. Door de club zelf ingerichte opleiding

Datum + plaats cursus

Naam cursus

Kostprijs organisatie

Evaluatie:
Alle bewijsstukken van organisatie bij te voegen (beschrijving bijscholing, naam en
verklaring van de lesgevers, aanwezigheidslijsten, uitnodigingen, deelnamegeld,
affiche, huur accommodatie, …) + alle uitgaven voor het staven van de totale
kostprijs.
Kosten voor catering en vervoerskosten komen niet aanmerking.
2. Door jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinaten gevolgde opleiding

Datum + plaats cursus

Naam cursus

Kostprijs organisatie

Evaluatie:
Alle bewijsstukken van deelname alsook behaald diploma (of voorlopig attest) bij te
voegen + bewijs van betaling

B. Werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en / of
jeugdsportcoördinatoren
1. Jeugdsportbegeleiders :
Parameters:

diploma Master of Bachelor L.O.- of VTS diploma in de betrokken sporttak of
gelijkwaardig volgens de assimilatietabel VTS

Sporttechnisch kader

Parameters

Aantal

Aanwezigheid van
jeugdsportbegeleiders

aantal trainers met universitair diploma lichamelijke
opvoeding en bewegingswetenschappen
(master/licentiaat) :

Sporttechnisch
opleidingsniveau
jeugdsportbegeleiders

aantal trainers met diploma lichamelijke opvoeding
van
het
niet–universitair
hoger
onderwijs
(bachelor/regent):

VTS-dimploma in de
betrokken sporttak of
gelijkwaardig volgens
assimilatietabel VTS

aantal trainers met VTS-diploma Trainer A :

Hier niets
invullen

aantal trainers met VTS-diploma Trainer B :
aantal trainers met VTS-diploma Initiator :

2. Jeugdsportcoördinatoren
Parameters:

alle gegevens + functiebeschrijving en plaats binnen het organogram van de
jeugdsportcoördinator
 Deze persoon moet met naam, taak en contactgegevens expliciet
vermeld worden in de informatiebrochure/ website van de vereniging
 Hij/ zij moet minstens de coördinatie van meerdere jeugdploegen
voor zijn/ haar rekening nemen
 Hij/ zij is de eerste contactpersoon voor ouders, trainers, spelers,…
 Hij/ zij schrijft een jeugdplan dat controleerbaar is
 Hij/ zij is coördinator bij een club met minstens 30 jeugdleden
(jeugdleden = leden tot en met 18 jaar)
diploma Master of Bachelor L.O.- VTS diploma in de betrokken sporttak of
gelijkwaardig volgens de assimilatietabel VTS

Sporttechnisch kader
Aanwezigheid van een
jeugdsportcoördinator
Sporttechnisch
opleidingsniveau
jeugdsportcoördinator

Parameters

Aantal

Gegevens + functiebeschrijving en plaats binnen het
organogram
aantal jeugdsportcoördinatoren met universitair diploma
lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
(master/licentiaat) :
aantal jeugdsportcoördinatoren met diploma lichamelijke
opvoeding van het niet–universitair hoger onderwijs
(bachelor/regent):

VTS-dimploma in de
betrokken sporttak of
gelijkwaardig volgens
assimilatietabel VTS

aantal jeugdsportcoördinatoren met VTS-diploma Trainer
A:
aantal jeugdsportcoördinatoren met VTS-diploma Trainer
B:
aantal jeugdsportcoördinatoren
Initiator :

met

VTS-diploma

Hier niets
invullen

Echt en waar verklaard,
Secretaris,

Voorzitter,

Naam: ……………………………………….

Naam: ………………………………….

Adres: ……………………………………….

Adres: ………………………………….

……………………………………….

………………………………….

Tel: ……………………………………………

Tel: …………………………………..

GSM: ………………………………………..

GSM: ……………………………….

E-mail: ……………………………………….

E-mail: ………………………………

Datum: ………………………

Datum: ………………………

Handtekening: ………………………………

Handtekening: …………………………

