REGLEMENT IMPULSSUBSIDIE SPORTVERENIGINGEN
In de periode 2014-2019 kan de gemeente Houthulst impulssubsidies verkrijgen van de
Vlaamse Overheid ter verbetering van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders en de
jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen.

Definities :
Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar.
Jeugdsportbegeleider: sporttechnisch begeleider voor jeugdsport die actief is in een erkende
sportvereniging.
Jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de
erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak.

Bijzondere bepalingen :

Artikel 1 - Alle sportverenigingen, aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend
zijn door het gemeentebestuur, kunnen in aanmerking komen voor een jaarlijkse impulssubsidie
tijdens de periode 2014-2019 indien zij voldoen aan de subsidievoorwaarden.
Deze bepaling trad in werking op 01.01.2010. Tot dan konden ook sportverenigingen die niet
aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie in aanmerking komen voor impulssubsidie.
Artikel 2 - Verenigingen met louter commerciële en winstgevende doeleinden komen niet in
aanmerking voor betoelaging.
Artikel 3 - De subsidies zijn financiële tegemoetkomingen vanwege de gemeente Houthulst.
Artikel 4 : De impulssubsidie bedraagt het op de begroting ingeschreven krediet.
Artikel 5 : Alle clubs die subsidie aanvragen moeten controle door het gemeentebestuur toelaten en
zijn gehouden alle informatie, o.a. via het aanvraagformulier, te geven die het gemeentebestuur nodig
acht voor de goede werking van haar bestuur.
Ten alle tijde kunnen documenten en bewijsstukken opgevraagd worden.
Voor elk van de parameters moeten bewijsstukken bij de aanvraag gevoegd worden.

Timing :
Artikel 6 - De aanvraag tot toelage dient op de daartoe bestemde formulieren uiterlijk op 1 mei
ingediend te worden bij het gemeentebestuur. De gevraagde gegevens hebben betrekking op het
voorafgaande werkjaar dat loopt van 1 januari tot 31 december.
Bovendien moet elke vereniging die toelagen ontvangt het gemeentebestuur onmiddellijk in kennis
stellen van bestuurswijzigingen.

Artikel 7 - Het gemeentebestuur behoudt zich het recht de gegeven informatie en bewijsstukken te
verifiëren indien blijkt dat:
De aanvrager de gevraagde inlichtingen niet tijdig verschaft of weigert te verschaffen.
De aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid.

Artikel 8 - Dit reglement treedt in werking in het jaar waarin de hogere overheid de beslissing van de
gemeenteraad hieromtrent heeft goedgekeurd en geldt voor de dossiers vanaf het werkingsjaar 20082009.
Artikel 9 - Het college van burgemeester en schepenen deelt het definitieve resultaat van de
puntenberekening waarop de subsidies worden gebaseerd mee aan de aanvrager.

Doelstelling :
Artikel 10 - De doelstelling die het gemeentebestuur met de impulssubsidie beoogt, is het verkrijgen
van meer en hoger sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in de
sportverenigingen.

Verdelingscriteria bij het berekenen van de subsidie:

A : Maximum 30% van de totale impulssubsidie zal gebruikt worden voor sportclubs die
vormingen / bijscholingen organiseren en / of deelnamegelden aan vormingen /
bijscholingen.
De verdeling van dit bedrag zal afhangen van het aantal ingediende dossiers en de effectieve kosten.
Indien dit nodig blijkt zal een procentuele verdeelsleutel toegepast worden op al de ingediende
dossiers.
De onkosten en deelnamekosten zullen terugbetaald worden voor de geslaagde kandidaten van de
gevolgde opleiding op voorlegging van de facturen, betalingsbewijzen en het behaalde diploma (of
voorlopig attest).
Catering en vervoerskosten kunnen niet ingebracht worden.

In te dienen documenten:
Beschrijving bijscholing, naam en verklaring van lesgevers, aanwezigheidslijsten.
Andere mogelijke bewijsstukken: aankondigingen, uitnodigingen, facturen verwijzend naar de
bijscholing, cursus, affiche, huur, accommodatie, enz
Indien de 30% niet volledig opgebruikt wordt zal het resterend bedrag toegevoegd worden bij de 70 %.

B : Het resterend budget (70%) of meer wordt verdeeld onder de sportclubs die werken met :
gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en / of jeugdsportcoördinatoren op basis van een
puntensysteem.

Volgende berekening zal gemaakt worden om het toegekende bedrag aan de sportvereniging te
bepalen :

a. In de eerste plaats wordt de optelling gemaakt van het aantal punten bekomen door alle
betrokken sportverenigingen.
b. In de tweede plaats wordt het geldbedrag, (70 % van de impulssubsidie of meer) gedeeld door
het totaal van de onder a bedoelde punten. Deze deling drukt de waarde in geld van één punt
uit.

c. In de derde plaats wordt het aantal per sportvereniging bekomen punten vermenigvuldigd met
de waarde in geld van 1 punt. Aldus bekomt men het totaal bedrag van de per sportvereniging
toe te kennen subsidie.

Werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders
Parameters:

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

Sporttechnisch kader
Sporttechnisch
opleidingsniveau
jeugdsportbegeleiders

Parameters
Master L.O.
Bachelor L.O
VTS-diploma in de
betrokken sporttak
of gelijkwaardig
volgens de
assimilatietabel
VTS
- Niveau A
- Niveau B
- initiator

Te verdienen
punten
10 ptn
7 ptn

Totaal

10 ptn
7 ptn
3 ptn

Bachelors L.O. en Masters L.O. met een trainer A diploma of trainer B diploma waarvoor ze niet
geassimileerd zijn krijgen punten voor beide diploma’s.

Werken met gediplomeerde 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
(s)

Parameters
Gegevens +
functiebeschrijving
en plaats binnen
het organogram
Master L.O.
Bachelor L.O
VTS-diploma in de
betrokken sporttak
of gelijkwaardig
volgens de
assimilatietabel
VTS
- Niveau A
- Niveau B
- initiator

Te verdienen
punten
25 ptn

Totaal

10 ptn
7 ptn

10 ptn
7 ptn
3 ptn

Bachelors L.O. en Masters L.O. met een trainer A diploma of trainer B diploma waarvoor ze niet
geassimileerd zijn krijgen punten voor beide diploma’s.

