
*De groene velden zijn door u in te vullen

Aanvraag subsidiereglement 

kwaliteitsvolle 

jeugdsportwerking van 

Maldegemse Sportverenigingen 

2019                                                

in te dienen uiterlijk tegen        

15 oktober 2019

- Kopie van behaald diploma of voorlopig attest van slagen én van de vormingen en bijscholingen

- Betalingsbewijs inschrijving (kopie overschrijving) 

I. IDENTIFICATIEGEGEVENS

Naam sportvereniging:

1. TERUGBETALING INSCHRIJVINGSGELD SPORTSPECIFIEKE OPLEIDING

Elke sportspecifieke opleiding, georganiseerd of erkend door de Vlaamse trainersschool, 

gevolgd door een in het huidig werkingsjaar in de vereniging actief jeugdsportbegeleider of 

jeugdsportcoördinator wordt 100% terugbetaald. Voorwaarde is wel dat het 

inschrijvingsgeld door de sportvereniging betaald is. Het inschrijfgeld wordt door het 

gemeentebestuur samen met de subsidie volgens het puntensysteem op de rekening van 

de sportvereniging gestort.

Het subsidieformulier moet vergezeld zijn van volgend bewijsstukken:
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2. KWALITEITSCRITERIA

Onderdeel Waarde Aantal Totaal

Voor een instapniveau 5 0

Voor een VTS-initiator 10 0

Voor een VTS-instructeur B (of 

gelijkgesteld)
15 0

Voor een VTS-trainer B (of 

gelijkgesteld)
20 0

Voor een VTS-trainer A (of 

gelijkgesteld)
25 0

Voor een regent/prof bachelor LO, 

master/Lic LO
25 0

Jeugdsportcoördinator zonder 

diploma
30 0

Gekwalificeerde 

jeugsportcoördinator met diploma 

jeugdsportcoördinator

50 0

Naam trainer

WERKEN MET GEDIPLOMEERDE JEUGDSPORTBEGLEIDERS

WERKEN MET GEDIPLOMEERDE JEUGD-SPORTCOÖRDINATOREN

Puntensysteem enkel in te vullen door de sportclubs
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Minder dan €50,00 per jaar 5 0

€51,00 tot €100,00 per jaar 10 0

€101,00 tot €200,00 per jaar 15 0

Meer dan €200,00 per jaar 20 0

3. Samenwerking in functie van de kwaliteitsvolle jeugdwerking

Gevraagde bewijsstukken:

Activiteit Punten

200 punten

-  Bijlage duurzame samenwerking volledig in te vullen + de nodige bewijsstukken bijvoegen

Samenwerkende club

Totaal aantal punten

TOTALE UITGAVEN INSCHRIJFGELD AAN SPORTGERELATEERDE BIJSCHOLINGEN EN VORMINGEN 

DOOR JEUGD-SPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN

0
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4. Overzicht totaal aantal punten

0

0

0

Datum:

Dossier beheerder
(naam + handtekening)

De persoonsgegevens ingevuld in dit formulier worden in ons klantenbestand opgenomen. Dit is 

uitsluitend om je op de hoogte te houden. Je kan jouw gegevens steeds opvragen, corrigeren of 

laten schrappen, overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de 

raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot 

intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). 

Gemeente/OCMW Maldegem hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en 

je recht op privacy. Lees ons privacybeleid op www.maldegem.be/privacy .

KWALITEITSVOLLE JSW

2. Kwaliteitscriteria

3. Samenwerking in functie van de kwaliteitsvolle JSW

Totaal aantal punten


