GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT
IMPULSSUBSIDIE SPORT
reglement op subsidiëring van de erkende sportverenigingen
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van gemeentelijke subsidies, inzonderheid artikel 3, artikel 7,1° en artikel 9,
eerste lid;
Gelet op het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen,
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport
voor Allen-beleid;
Gelet op het besluit van 19 juli 2007 ter uitvoering van het Decreet van 9 maart 2007
houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid – algemene
bepalingen en bepalingen tot het verkrijgen van de beleidsubsidie;
Gelet op art.304 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2007 houdende de
betrokkenheid en inspraak van burgers of van doelgroepen;
Gelet op de jaarlijkse omzendbrief van het agentschap voor Binnenlands Bestuur houdende
instructies voor het opstellen van de budgetten en meerjarenplannen van de gemeenten;
Gelet op de pantathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het
kind in de sport centraal stelt;
Gelet op de adviezen uitgebracht door de gemeentelijke Sportraad;
Beslist de raad van bestuur van AGB Wielsbeke in de zitting van 26 november 2020 hetgeen
volgt:
ARTIKEL 1:
Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op de gemeentebudget van het
gemeentebestuur Wielsbeke, worden door de Gemeenteraad impulssubsidies beschikbaar
gesteld voor, door het College van Burgemeester en Schepenen, erkende sportverenigingen
met uitgebreide jeugdactiviteit. Deze subsidies worden toegekend na voorafgaandelijk
advies van de gemeentelijke Sportraad.
ARTIKEL 2:
De sportverenigingen met uitgebreide jeugdwerking moeten door het College van
Burgemeester en Schepenen zijn erkend zijn op basis van de erkenningvoorwaarden
omschreven in “het reglement betreffende de erkenning van de plaatselijke verenigingen en
bepalingen aangaande de uitkering van subsidies aan deze verenigingen”
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Enkel erkende Wielsbeekse sportverenigingen met uitgebreide jeugdwerking die
aangesloten zijn bij erkende Vlaamse sportfederaties kunnen vanaf 2010 ingebracht worden
ter verantwoording van de impulssubsidie.
ARTIKEL 3:
a) de Sportdienst zal, overeenkomstig het vooropgestelde reglement, het voorstel van
subsidie per sportvereniging berekenen. Op basis van het verslag van de Sportdienst en
het advies van de gemeentelijke Sportraad, beslist het College van Burgemeester en
Schepenen omtrent subsidiëring.
b) de Sportdienst kan zich voor de controles bij de verenigingen en in de lokalen, laten
bijstaan door leden van de Sportraad mits deze worden aangeduid (op voorstel van de
Sportraad) door het College van Burgemeester en Schepenen.
c) de berekening van de jaarlijkse subsidies gebeurt door de Sportdienst, op basis van het
goedgekeurde subsidiereglement. Het voorstel van berekening wordt, na advies van de
gemeentelijke Sportraad, ter uitbetaling voorgelegd aan het College van Burgemeester
en Schepenen.
d) een erkende vereniging die niet voldoet aan de erkenningvoorwaarden, zoals bepaald in
art. 4 van het reglement op de erkenning en de subsidiering van de plaatselijke
verenigingen, verliest zijn recht op toelage.
ARTIKEL 4:
De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de wet van
14 november 1983, die stelt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken voor het
doel waarvoor de subsidie is toegekend.
ARTIKEL 5: DEFINITIES
Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar.
Jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider voor de jeugdsport actief in een
erkende sportvereniging.
Jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider (diploma: trainer B,
trainer A, regent LO, licentiaat LO, bachelor LO of master LO) die het jeugdsportbeleid in de
erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en
organisatorische vlak.
ARTIKEL 6:
Het subsidiereglement “impulssubsidie sport” bevat 4 criteria.
Per criterium wordt een maximum puntenaantal bepaald. Indien het totaal van alle behaalde
punten door de verenigingen binnen eenzelfde criterium hoger is dan het maximum
puntenaantal, dan worden de behaalde punten van iedere vereniging evenredig herleid tot
dit maximum puntenaantal.
Wanneer het totaal van alle behaalde punten door de verenigingen binnen eenzelfde
criterium lager is dan het maximum puntenaantal, dan worden de behaalde punten
ongewijzigd toegepast voor de berekening van de toelage.
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ARTIKEL 7 :
Het door de Gemeenteraad beschikbaar gesteld subsidiebedrag wordt verdeeld op basis van
uitsluitend kwalitatieve criteria.
ARTIKEL 8 : CRITERIUM 1 : SUBSIDIES VOOR HET VOLGEN VAN BIJSCHOLINGEN OF HET
BEHALEN VAN DIPLOMA’S DOOR JEUGDSPORTBEGELEIDERS
8-a) Doelstelling : het verhogen van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider
8-b) Parameters: de sportclubs met uitgebreide jeugdactiviteit ontvangen punten
afhankelijk van de gevolgde opleiding van hun jeugdsportbegeleiders.
1.
Het met succes volgen van een sportspecifieke opleiding erkend door de
Vlaamse Trainersschool:
Punten: - VTS trainer A: 20 punten
- VTS trainer B: 10 punten
- VTS initiator : 6 punten
In te dienen: diploma
2.
Het volgen van een sportspecifieke bijscholing erkend of ingericht door de
federatie of de Vlaamse Trainersschool:
Punten: - per gevolgde sportspecifieke bijscholing : 2 punten
In te dienen: bijscholingsattest
3.
Het volgen van een bijscholing EHBO: enkel EHBO bijscholingen georganiseerd
door het Rode Kruis of door een sportfederatie komen in aanmerking.
Punten: - per gevolgde bijscholing EHBO: 2 punten
In te dienen: bijscholingsattest
4.
Het volgen van een opleiding/bijscholing AED en reanimatie: enkel AED- en
reanimatie-opleidingen georganiseerd door het Rode Kruis of door een sportfederatie
komen in aanmerking.
Punten: - per gevolgde opleiding AED en reanimatie: 1 punt
In te dienen: opleidingsattest
ARTIKEL 9 : CRITERIUM 2 : SUBSIDIES VOOR DE ORGANISATIE VAN OPLEIDINGEN EN
BIJSCHOLINGEN VOOR JEUGDSPORTBEGELEIDERS
9-a) Doelstelling : het verhogen van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider
9-b) Parameters: de sportclubs met uitgebreide jeugdactiviteit ontvangen punten
afhankelijk van de georganiseerde opleiding.
1.
De organisatie van een sportspecifieke opleiding erkend door de Vlaamse
Trainersschool.
Volgende sportspecifieke opleidingen komen hiervoor in aanmerking:
- VTS trainer A,
- VTS trainer B,
- VTS initiator.
Punten: per georganiseerde opleiding: 30 punten.
In te dienen: - bewijs van erkenning door de Vlaamse Trainersschool,
- deelnemerslijst.
- afrekeningdossier : onkosten/inkomsten
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2.
De organisatie van andere opleidingen door een sportclub met uitgebreide
jeugdactiviteit met het oog op het verkrijgen hoger opgeleide sportgekwalificeerde
jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren. Het betreft hier o.a. de
sportspecifieke opleidingen erkend door de Vlaamse Trainersschool die niet vermeld
worden onder punt 1. Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt na advies
van de Sportraad welke andere opleidingen hiervoor aanmerking komen.
Voorwaarden: een opleiding van minimaal 5 uur
Punten: per georganiseerde opleiding: 20 punten
In te dienen: - programma van de opleiding
- deelnemerslijst
- afrekeningdossier : onkosten/inkomsten
3.
De organisatie van bijscholingen.
Voorwaarden/Punten: een bijscholing van minimaal 3 uur gedoceerd door Atrainer of master in het betrokken bijscholingsonderwerp: 15 punten
Voorwaarden/Punten: een bijscholing van minimaal 3 uur gedoceerd door Btrainer of bachelor in het betrokken bijscholingsonderwerp: 10 punten
In te dienen: - programma van de bijscholing
- deelnemerslijst,
- afrekeningdossier : onkosten/inkomsten
De toelage die de gemeente betaalt als tussenkomst in de kosten kan nooit groter zijn dan
de totale reële kostprijs. De kosten voor catering komen niet in aanmerking voor de
verantwoording van de kosten.
ARTIKEL 10 : CRITERIUM 3 : VERHOGEN VAN HET AANTAL JEUGDSPORTBEGELEIDERS
10-a) Doelstelling : het verlenen van subsidies aan de verenigingen in functie van het aantal
actieve sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders.
“Actief” = niet enkel aangesloten bij de sportvereniging maar ook effectief les geven.
10-b) Parameters:
Het aantal trainingsuren dat de gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders werkzaam zijn in de
sportvereniging met uitgebreide jeugdactiviteit, en dit volgens het kwalificatieniveau van de
trainers :
0,8 punten per 10 lesuren voor trainers van waarderingsschaal 1 volgens de
VTS-referentietabel voor sportkwalificaties.
1 punt per 10 lesuren voor trainers van waarderingsschaal 2 volgens de VTSreferentietabel voor sportkwalificaties.
1,1 punten per 10 lesuren voor trainers van waarderingsschaal 3,4 volgens de
VTS-referentietabel voor sportkwalificaties.
1,2 punten per 10 lesuren voor trainers van waarderingsschaal 5,6,7,8 volgens
de VTS-referentietabel voor sportkwalificaties.
Het aantal trainingsuren wordt per gekwalificeerde jeugdsportbegeleider afzonderlijk
opgegeven.
Het betreft enkel het aantal uren training dat gegeven wordt door de jeugdsportbegeleider,
terwijl aanwezigheid en coaching bij wedstrijden hiervoor niet in aanmerking komt.
Het aantal trainingsuren met de bijhorende sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider moet
door sportverenigingen opgegeven worden. De controle van het aantal uren kan gebeuren
aan de hand van het reservatierooster van de sportinfrastructuur.
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De kwalificaties worden door de sportverenigingen bewezen aan de hand van de opgegeven
diploma’s (getuigschriften).
ARTIKEL 11 : CRITERIUM 4: VERHOGEN VAN HET AANTAL SPORTGEKWALIFICEERDE
JEUGDSPORTCOORDINATOREN
11-a) Doelstelling : het verlenen van subsidies aan de verenigingen in functie van het aantal
actieve sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren.
“Actief” = niet enkel aangesloten bij de sportvereniging maar ook effectief coördineren.
11-b) Parameters:
Het aantal sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren dat actief is in de
sportvereniging met uitgebreide jeugdactiviteit.
Per actieve sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator ontvangt de sportvereniging
afhankelijk van de sportspecifieke kwalificaties punten:
- sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator met VTS trainer A of VTS trainer B
diploma: 30 punten
- sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator met VTS initiator diploma: 15
punten.
Indien de sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator geen lesopdracht waarneemt in
de sportvereniging worden de bovenstaande puntenwaarden vermenigvuldigd met 2.
Coördinatievereisten: minimaal de coördinatie van minstens 4 ploegen met minstens
32 leden per sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator.
In te dienen documenten:
- organogram van de jeugdwerking
- leerplan voor de verschillende leeftijdsgroepen
- verslagen van de sporttechnische vergaderingen met de
jeugdsportbegeleiders
ARTIKEL 12:
De verschillende criteria krijgen de onderstaande waardeverhouding, uitgedrukt in een
maximum puntenaantal per criterium :
Criterium 1 : 200 punten
Criterium 2 : 200 punten
Criterium 3 : 235 punten
Criterium 4 : 235 punten
ARTIKEL 13:
Het eerste werkjaar (01/05/2020 tot 30/04/2021) geldt als eerste referentiejaar voor de
bepaling van de nul-referentie. Wanneer tijdens het daaropvolgend werkjaar het
puntentotaal van de 4 criteria minstens 10% hoger is dan de nul-referentie, wordt het
bedrag dat het Gemeentebestuur voorziet voor deze impulssubsidie via de jaarlijkse
budgetwijziging met een evenredig percentage aangepast. De NUL-referentie wordt jaarlijks
herberekend op basis van het gemiddeld aantal punten van voorbije, maximaal 5, werkjaren.
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ARTIKEL 14 :
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de concrete uitvoering van
deze reglementering.
ARTIKEL 15:
Dit reglement treedt in voege op 01/01/2021 en is van toepassing op het werkjaar dat start
op 01/05/2020.
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