Reglement

Reglement kwaliteitsvolle jeugdsport
Vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2018
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 2 juli 2018

Artikel 1:
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op het gemeentebudget, worden na
advies van de sportraad aan de door het college van burgemeester en schepenen erkende
sportverenigingen subsidies verleend volgens de normen en voorwaarden die hierna worden
vastgesteld.
Artikel 2: DOEL
Conform het regeerakkoord 2014-2019 van de Vlaamse regering worden de sectorale subsidies
ingekanteld in het gemeentefonds.
Artikel 3:
Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met aandacht voor kwaliteitsvolle
jeugdsportbegeleiding.
De subsidiëring van het huidig werkjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het
aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging met betrekking tot het
voorgaande werkjaar. Onder werkjaar wordt verstaan de periode die aanvangt op 1 juni en
eindigt op datum van 31 mei. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven
informatie en bewijsstukken te laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in
overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende sportclub niet meer in
aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie. Het ontbreken van
bewijsstukken heeft tot gevolg dat men ook géén punten kan halen op des betreffende artikel.
Artikel 4 : DEFINITIES
De sportclubs moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het
erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden
1) De jeugdsportbegeleider ( JSB ) : een sporttechnisch begeleider voor jeugdsport actief in een
erkende sportvereniging
2) De jeugdsportcoördinator ( JSC ) : een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het
jeugdsportbeleid in de erkende sportclub coördineert op het, sporttechnische, beleidsmatige
en organisatorische vlak
3) De erkende sportclub : een sportclub die beantwoordt aan artikel 2.3 ° van het decreet,
aangesloten is bij een erkende Vlaamse Sportfederatie en erkend is door het
gemeentebestuur
4) Jeugdsport : sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar
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5) Jeugdopleiding : het ontwikkelen van een kwalitatief begeleid sportaanbod binnen de
sportclub voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar met het oog op het verfijnen van de
sporttechnische en sport - tactische eigenschappen
6) Sportvereniging : een vereniging die zich structureel en duurzaam organiseert, waarin
individueel of in ploegverband activiteiten met een competitief of recreatief karakter worden
beoefend en waarbij de fysieke inspanning centraal staat.
Artikel 5 : ALGEMENE VOORWAARDEN
7) Alle erkende competitieve of recreatieve sportclubs kunnen subsidies ontvangen op
voorwaarde ze aangesloten zijn bij een door de Vlaamse Overheid erkende sportfederatie.
8) De subsidie kan men verkrijgen door de hierna omschreven procedure te volgen :
• De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportclubs op de daartoe bestemde
formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn
beschikbaar op de sportdienst en wordt tegen uiterlijk 1 september aan de sportclubs
bezorgd. De subsidieaanvraag moet worden ingediend tegen uiterlijk 15 oktober.
• De verdeling en de bekendmaking van de subsidies vindt plaats tegen 1 december van het
betrokken jaar
• Tussen 15 december en 31 december van het betrokken kalenderjaar kan beroep
aangetekend worden bij het college van burgemeester en schepenen of de
toezichthoudende overheid.
• De uitbetaling van de impulssubsidies zal gebeuren tegen het einde van het kalenderjaar
door overschrijving op de rekening van de aanvragende sportvereniging.
Artikel 6:
Elke club is verplicht een post- of bankrekening te hebben op naam van de club.
Artiekl 7:
De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 14
november 1983, die stelt dat de sportverenigingen de subsidie moet gebruiken voor het doel
waarvoor de subsidie is toegekend.
Artikel 8:
De verdeling van de subsidies wordt ter goedkeuring voor gelegd aan de Raad van Bestuur van
de sportraad. Het verslag en advies wordt ter goedkeuring aan het college van burgemeester en
schepenen voorgelegd.
Artikel 9:
De Raad van Bestuur van de gemeentelijke sportraad of minimum 20% van de Algemene
Vergadering , kan mits grondige motivering een voorstel tot herziening van het
subsidiereglement indienen.
De aangepaste versie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering en de
gemeenteraad.
Artikel 10:
Onder sportvereniging wordt verstaan elke Maldegemse vereniging die zich structureel en
duurzaam heeft georganiseerd rond het beoefenen van sport, zowel individueel als in
ploegverband en waarbij de fysieke inspanning centraal staat. De sportclub heeft een competitief
of recreatief karakter.
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Artikel 11 : VERDEELSLEUTEL
De subsidie wordt verdeeld op basis van onderstaand puntensysteem. Het krediet dat rest na de
terugbetaling van de inschrijfgelden voor de sportspecifieke opleidingen wordt volgens
onderstaand puntensysteem verdeeld. Vooreerst wordt de waarde in geld van één punt
berekend. Dit gebeurt door het totale bedrag van de werkingstoelagen te delen door de som van
het totale aantal punten behaald door de rechthebbende sportverenigingen. Dan wordt het
totale aantal punten vermenigvuldigd met de waarde van 1 punt.
Artikel 12 : KWALITEITSCRITERIA
§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 club gestort.
Het subsidieformulier moet vergezeld zijn van volgend bewijsstukken:
• Betalingsbewijs inschrijving (kopie overschrijving)
• Kopie van behaald diploma of voorlopig attest van slagen.
Artikel 13: KWALITEITSCRITERIA : WERKEN MET GEDIPLOMEERDE JEUGDSPORTBEGELEIDERS
§ 1 : Voor het aantal in de vereniging actieve sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders
• Voor een instapniveau:
5 punten
• Voor een VTS-initiator:
10 punten
• Voor een VTS-instructeur B (of gelijkgesteld):
15 punten
• Voor een VTS-trainer B (of gelijkgesteld):
20 punten
• Voor een VTS-trainer A (of gelijkgesteld):
25 punten
• Voor een regent/prof bachelor LO, master/Lic LO:
25 punten
Gevraagde bewijsstukken:
• Een officiële jeugdledenlijst
• Diploma’s jeugdsportbegeleiders
§2 : Werken met gediplomeerde jeugdsportcoördinatoren
• Aanwezigheid jeugdsportcoördinator zonder diploma:
• Aanwezigheid gekwalificeerde jeugdsportcoördinator
met diploma jeugdsportcoördinator

30 punten
50 punten

Gevraagde bewijsstukken:
• Gegevens jeudsportcoördinator en plaats binnen organigram
• Diploma’s jeugdsportcoördinatoren
§3 : Stimuleren van jeugdsportbegeleiders en/of jeugdsportcoördinatoren om zich bij te scholen
Voor de totale uitgaven, door de sportvereniging betaald, voor het volgen van sportgerelateerde
bijscholingen en vormingen (inschrijfgeld) door jeugdsportbegeleiders en
jeugdsportcoördinatoren.
• minder dan €50,00 per jaar:
5 punten
• €51,00 tot €100,00 per jaar:
10 punten
• €101,00 tot €200,00 per jaar:
15 punten
• meer dan €200,00 per jaar:
20 punten
Gevraagde bewijsstukken:
• Bewijs van deelname aan vormingen en bijscholingen + bewijs van uitgaven.
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Artikel 14 : Samenwerking in functie van de kwaliteitsvolle jeugdwerking
Met het doel hun jeugdwerking op een hoger niveau te brengen kunnen sportclubs een
duurzame samenwerking aangaan met een club uit dezelfde sporttak binnen of buiten de
gemeente.
Om deze initiatieven te steunen worden per deelnemende sportvereniging maximaal 200 punten
voorzien met een totaal van 1000 punten voor al de deelnemende clubs.
De deelnemende clubs moeten om deze punten toegekend te krijgen een dossier indienen met
volgende bewijsstukken:
• Voorleggen van een ondertekend akkoord tussen de partners: namen van beide clubs,
overzicht van de samenstelling van het bestuur, duur van de samenwerking, doel en
modaliteiten van de samenwerking.
• Activiteitenverslag
• Bewijs dat elke club nog over een eigen autonomie beschikt.
Artikel 15:
Het reglement treedt in werking op 1 juli 2018.
Het reglement kwaliteitsvolle jeugdsport vastgelegd in de gemeenteraad van 26 juni 2014, wordt
opgeheven.
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