2014 - 2019

SUBSIDIEREGLEMENT
VOOR
SPORTVERENIGINGEN

VOORWOORD

Met het nieuw decreet lokaal sportbeleid wil Vlaams Minister van Sport, Muyters
Philippe, het lokale sportbeleid een extra impuls geven.
De sportverenigingen zullen op deze manier financieel ondersteund worden.
Met dit subsidiereglement trachten we een zo rechtvaardig en efficiënt mogelijke
subsidiëring uit te bouwen. Het is aan de sportverenigingen zelf om er grondig
werk van te maken en een volledig en correct dossier in te dienen.
Bij de opmaak van dit aangepaste subsidiereglement zijn er bepaalde keuzes
gemaakt, rekening houdend met de 4 beleidsprioriteiten en de vorige versie van
het subsidiereglement (legislatuur 2008-2013).
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INLEIDING
De Vlaamse Regering en de gemeente Brakel hebben een bepaald bedrag
voorzien voor de subsidiëring van de sportverenigingen. Om van dit bedrag te
kunnen genieten moet de sportvereniging eerst erkend worden door het
gemeentebestuur (cfr. Reglement tot gemeentelijke erkenning van
sportverenigingen).
De beoordeling gebeurt op basis van de criteria per doelstelling. Aan de criteria
zijn punten verbonden die uiteindelijk omgezet worden in een subsidiebedrag.
Het is aan de sportverenigingen om hieraan te voldoen en zoveel mogelijk
punten te behalen.
De Vlaamse beleidsprioriteit 1 heeft tot doel het stimuleren van
sportverenigingen via directe financiële ondersteuning in de uitbouw van een
kwaliteitsvolle permanente inhoudelijke sportwerking, door de kwalitatieve
uitbouw van de structuur, de organisatie en de omkadering van de
sportvereniging te verhogen. De sportverenigingen bieden sporten aan die
vermeld staan op de sporttakkenlijst of die aangeboden worden door erkende
Vlaamse sportfederaties of door erkende Vlaamse organisaties voor de sportieve
vrijetijdsbesteding (cfr. Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een
lokaal sportbeleid, Artikel 6).
De Vlaamse beleidsprioriteit 2 heeft enerzijds tot doel de kwaliteit van de
jeugdsportbegeleiders binnen de sportverenigingen te verhogen en biedt
anderzijds de mogelijkheid de professionele omkadering te verhogen via
coördinerende functies in de sportverenigingen. Deze beleidsprioriteit heeft ook
tot doel de structurele samenwerking of fusies tussen sportverenigingen te
ondersteunen met het oog op de uitbouw van een bredere en kwaliteitsvolle
werking. De sportverenigingen zijn aangesloten bij een erkende Vlaamse
sportfederatie (cfr. Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een
lokaal sportbeleid, Artikel 6).
Er zijn bepaalde klemtonen in het subsidiereglement gebracht waarmee wij de
kwaliteit van de sportverenigingen op verschillende gebieden trachten te
verhogen.
De subsidie voor nieuwe opstartende sportverenigingen blijft bestaan:
→ bedrag voor nieuwe opstartende sportverenigingen:
a) € 125,00 : voor het opstarten van een nieuwe sportvereniging
waarbij de sporttak al bestaande is en uitgeoefend wordt in
Brakel
b) € 250,00: voor het opstarten van een nieuwe sportvereniging
waarbij de sporttak nog niet bestaande is en niet-uitgeoefend
wordt in Brakel
De uitbetaling hiervan gebeurt samen met het uitbetalen van de subsidies
eerstvolgend op de erkenning van de desbetreffende sportclub.
Waar zal het subsidiereglement steeds beschikbaar zijn?
- de gemeentelijke sportdienst (Sporthal “de Rijdt” Jagersstraat 64 A, 9660 Brakel)
- de gemeentelijke website (www.brakel.be)
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Algemene voorwaarden
Artikel 1
Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde
kredieten worden de subsidies uitgekeerd. De Vlaamse Regering subsidieert de
gemeente Brakel met een bedrag van in totaal € 2,40 (geïndexeerd - inwoners
jaar X-2) per jaar per inwoner. Van dit bedrag zal 80% besteed worden voor de
ondersteuning van de sportverenigingen.
Het gemeentebestuur zorgt voor een cofinanciering van 30% op het
voorgenoemde subsidiebedrag van € 2,40 (geïndexeerd - inwoners jaar X-2) per
jaar per inwoner. Van dit bedrag zal 100% besteed worden voor de
ondersteuning van de sportverenigingen.
Artikel 2
De toekenning van subsidiëring aan sportverenigingen gebeurt aan de hand van
de ingediende subsidieaanvraag met betrekking tot het voorbije werkingsjaar.
Artikel 3
De sportdienst legt de subsidieaanvraag, samen met een advies van de
sportraad, voor aan het College van Burgemeester en Schepenen, dat de
sportverening al dan niet subsidieert.
De sportvereniging moet jaarlijks voldoen aan de erkenningsvoorwaarden die het
gemeentebestuur heeft bepaald (cfr. reglement tot gemeentelijke erkenning van
sportverenigingen 2014-2019).
Artikel 4
De subsidieprocedure:
- De subsidieaanvraag is te verkrijgen vanaf de 3de dinsdag van de maand
april van het betrokken jaar op de gemeentelijke sportdienst en op de
gemeentelijke website.
De subsidieaanvraag wordt elektronisch door de gemeentelijke sportdienst
naar alle erkende sportverenigingen opgestuurd. Een papieren versie is
steeds ter beschikking op de sportdienst.
- De subsidieaanvraag moet voor 1 juni van het betrokken jaar bij de
gemeentelijke sportdienst worden ingediend.
- Het bekend maken van de subsidies vindt plaats voor 1 juli van het
betrokken jaar.
- Tijdens de eerste 2 weken van de maand juli van het betrokken jaar kan
beroep aangetekend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen.
De beroepscommissie1 zal een beslissing nemen voor 15 augustus, deze
voorleggen ter advies aan de sportraad en uiteindelijk voorleggen aan het
College van Burgemeester en Schepenen om ten einde een defintief
standpunt in te nemen. Bij aanvaarding van het beroep gebeurt een
herberekening van de subsidies, bij verwerping van het beroep is geen
tegenberoep mogelijk.
- De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren voor 1 oktober van het
betrokken jaar.

1

De beroepscommissie bestaat uit 2 niet-betrokken leden van het dagelijks bestuur van de sportraad, de sportfunctionaris
en/of sportpromotor en de schepen van Sport.
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Artikel 5
Definitie sportvereniging:
“Een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft
georganiseerd met als primaire doelstelling sport te beoefenen en
sportactiviteiten te organiseren waarbij de fysieke inspanning centraal
staat”.2
De sportvereniging dient daarbij gedurende een seizoensperiode van minimum
30 weken minstens wekelijks één sportactiviteit in clubverband aan te bieden of
zelf te organiseren.
Artikel 6
Definitie jeugdsportbegeleider:
“Een sporttechnische begeleider voor jeugdsport die actief is in een
sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie.
Onder jeugdsport wordt verstaan sportbeoefening van kinderen en
jongeren tot en met 18 jaar ”.3
Artikel 7
Definitie jeugdsportcoördinator:
“Een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in
de erkende sportvereniging coördineert op sporttechnisch, beleidsmatig en
organisatorisch vlak”.
Artikel 8
De sportvereniging moet de subsidie respectievelijk gebruiken voor het doel
waarvoor ze is toegekend volgens de bepalingen van de beleidsprioriteiten 1 en 2
van het decreet.
Het gemeentebestuur (alsook de gemeentelijke sportdienst en/of sportraad)
heeft steeds het recht om de gegeven informatie, bewijsstukken en
boekhoudkundige gegevens op te vragen met inbegrip van controle ter plaatse.
Indien blijkt dat deze gegevens van een desbetreffende sportvereniging niet in
overeenstemming zijn met de werkelijkheid, vervalt op dat moment de
erkenning voor het huidige en daaropvolgende werkingsjaar en kunnen dus
bijgevolg voor die periode geen subsidies worden verkregen.
De verenigingen – erkenningsaanvragers zijn verplicht hun volledige
medewerking hieromtrent te verlenen.
Artikel 9
Een opleiding is een cursus die de verschillende aspecten van de sportspecifieke
begeleiding en/of -coördinatie behandelt in meerdere sessies en die leidt tot een
erkend diploma of attest. (opleiding = diploma = VTS of bachelor/master LO)
Artikel 10
Een vorming is een bijscholings-, informatie- of overlegmoment dat bijdraagt aan
de verhoging van de kennis en/of kunde bij de deelnemers in functie van de
taken van de betrokkene in de sportvereniging. Dit kan in één of meerdere
sessies georganiseerd zijn.

2

Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid, Algemene bepalingen, Artikel 2, 7°.

3

Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid, Algemene bepalingen, Artikel 2, 8°.
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Artikel 11
De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere
gemeentelijke adviesraden en/of reeds erkend zijn in een andere gemeente.
Sportverenigingen welke opgehouden hebben te bestaan tijdens het betrokken
werkingsjaar kunnen geen subsidies ontvangen.
Artikel 12
Sportverenigingen die ook een sportieve autonome werking hebben op andere
gemeenten krijgen een fractie van het totaal bedrag, zijnde het totaal bedrag
gedeeld door het aantal gemeenten waarin de club actief is.
Artikel 13
De in de begroting voorziene subsidiegelden zullen, voor de verdeling ervan,
gedeeld worden door de som van het totaal aantal punten behaald door de
rechthebbende sportverenigingen, welke de waarde in geld van 1 punt uitdrukt.
Nadien wordt het totaal per vereniging aantal behaalde punten vermenigvuldigd
met de waarde van 1 punt. Aldus bekomt men het totale bedrag van de aan de
vereniging toe te kennen subsidie.
Artikel 14
De subsidieaanvraag dient persoonlijk of elektronisch (sportdienst@brakel.be)
aan de gemeentelijke sportdienst te worden bezorgd.
Een bondig verslag van de activiteiten van het vorige werkjaar, waaruit de
aanwending van de gemeentelijke toelage blijkt, dient verplicht te worden
toegevoegd.
Bij indiening zal een ontvangstbewijs verkregen worden.
Elke sportvereniging waarvan het subsidiedossier laattijdig door de sportdienst
ontvangen wordt, zal geen aanspraak kunnen maken op de subsidie van het
betrokken werkingsjaar.
Artikel 15
Het subsidiereglement is jaarlijks voor wijzigingen vatbaar. Alle wijzigingen
worden na advies van de sportraad goedgekeurd door de gemeenteraad.
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Beleidsprioriteit 1: Het ondersteunen van de
kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen
via een doelgericht subsidiebeleid (BPS1)
In de beleidsprioriteit 1 komen volgende doelstellingen aan bod:
-

Doelstelling
Doelstelling
Doelstelling
Doelstelling
Doelstelling

1:
2:
3:
4:
5:

kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de sportvereniging
aanbod en doelgroepen in de sportvereniging
structuur van de vereniging
het voeren van een efficiënt financieel beleid
jeugdleden in de sportvereniging

Doelstelling 1: kwaliteitsvolle begeleiding van de leden
van de sportvereniging
• Kwaliteitscriterium 1.1: de sportvereniging beschikt over
gediplomeerde trainers
1 punt: per trainer zonder sporttechnisch diploma
2 punten: per trainer met VTS-attest Aspirant-Initiator
2 punten: per trainer met VTS-attest Bewegingsanimator/Wegkapitein/
Jogbegeleider
4 punten: per trainer met VTS-diploma Initiator of een ander getuigschrift, door
de VTS geassimileerd met Initiator
6 punten: per trainer met professioneel diploma Lichamelijke Opvoeding
(Bachelor of Master Lichamelijke Opvoeding)
8 punten: per trainer met VTS-diploma Instructeur B of een ander getuigschrift,
door de VTS geassimileerd met Instructeur B
8 punten: per trainer met VTS-diploma Trainer B of een ander getuigschrift,
door de VTS geassimileerd met Trainer B
10 punten: per trainer met VTS-diploma Trainer A of een ander getuigschrift,
door de VTS geassimileerd met Trainer A
Voorwaarden kwaliteitscriterium 1.1:
- Een ploeg/categorie staat gedurende een seizoensperiode van minimum 30
weken wekelijks onder leiding van een ‘gediplomeerd’ trainer. Wanneer een
trainer tijdens het seizoen vervangen/ontslagen wordt door een andere
trainer is enkel het diploma van de trainer het langst in dienst geldig.
- Er is slechts één diploma (algemeen + specifiek gedeelte) per trainer geldig.
- Eén ploeg/categorie bevat minstens 5 actieve spelers/leden.
- Het diploma van een trainer is enkel geldig binnen de sporttak zelf.
- Een kopij van het diploma en trainingsschema per opgegeven trainer als
bewijs toevoegen.
• Kwaliteitscriterium 1.2: volgen van opleidingen/bijscholingen voor
trainers
1 punt : per opleidings- of bijscholingscertificaat voor zowel gediplomeerde als
niet-gediplomeerde trainers met een maximum van drie bijscholingen per trainer
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Voorwaarden kwaliteitscriterium 1.2:
- Het zijn opleidingen/bijscholingen die in het verlengde van de sporttak liggen
die door de sportvereniging wordt beoefend. Een tennisclub die een
bijscholing voor voetbal volgt komt dus NIET in aanmerking.
Deze bijscholingen zijn op sporttechnisch gebied (didactiek, communicatie,…)
gericht. Andere zaken komen hiervoor niet in aanmerking.
- Een kopij van opleidings- of bijscholingscertificaat als bewijs toevoegen.
• Kwaliteitscriterium 1.3: de sportvereniging werkt met gespecialiseerde
trainers voor specifieke doelgroepen
1.3.1 Volgen van aanvullende sporttakgerichte opleidingen (Module 1 +
Module 2)
2 punten: begeleiden van sportende senioren (per attest: geslaagd in het
lopende werkingsjaar)
2 punten: begeleiden van sporters met een handicap (per attest: geslaagd in
het lopende werkingsjaar)
1.3.2 Attesten van aanvullende sporttakgerichte opleidingen (Module 1
+ Module 2)
4 punten: per opleidingsattest voor het begeleiden van sportende senioren
4 punten: per opleidingsattest voor het begeleiden van sporters met een
handicap
Voorwaarden kwaliteitscriterium 1.3:
- Wanneer een persoon enkel module 1 heeft volbracht kunnen hier geen
punten voor verkregen worden. Zowel module 1 als module 2 moeten worden
volbracht (= geslaagd).
- Een kopij van het attest (aanvullende sporttakgerichte opleidingen) als bewijs
toevoegen.
• Kwaliteitscriterium 1.4: de sportvereniging beschikt over
gediplomeerde scheidsrechters/juryleden
2 punten: per diploma scheidsrechter/jurylid
Voorwaarden kwaliteitscriterium 1.4:
- Een kopij van het diploma als bewijs toevoegen. Er wordt een schema
toegevoegd van de wedstrijden waarop men scheidsrechter/jurylid was.
- Er is slechts één diploma per scheidsrechter/jurylid geldig.
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Doelstelling 2: aanbod en doelgroepen in de
sportvereniging
• Kwaliteitscriterium 2.1: integratie van specifieke doelgroepen in de
eigen sportvereniging
5 punten: integratie van kansarmen in de reguliere werking van de
sportvereniging
5 punten: integratie van personen met een handicap in de reguliere werking van
de sportvereniging o.l.v. een gespecialiseerde begeleider
5 punten: integratie van senioren (vanaf 55 jaar) in de reguliere werking van de
sportvereniging o.l.v. een gespecialiseerde begeleider
Voorwaarden kwaliteitscriterium 2.1:
- Een bewijs van integratie van de betrokken persoon/personen toevoegen.
• Kwaliteitscriterium 2.2: activiteiten/initiatieven voor specifieke
doelgroepen in de eigen sportvereniging
2 punten: per activiteit/initiatief in samenwerking met een kansarmenvereniging
2 punten: per activiteit/initiatief in samenwerking met een
gehandicaptenvereniging (enkel van toepassing voor niet- G-sportverenigingen)
2 punten: per activiteit/initiatief in samenwerking met een seniorenvereniging
(enkel van toepassing voor niet-seniorensport verenigingen)
Voorwaarden kwaliteitscriterium 2.2:
- Een kopij van de activiteit/het initiatief als bewijs toevoegen.
• Kwaliteitscriterium 2.3: de sportvereniging biedt een aantrekkelijk
activiteitenaanbod op verschillende niveaus
2.3.1 Deelnemen
1 punt: per deelname aan een recreatieve wedstrijd/toernooi georganiseerd
door een andere sportvereniging
3 punten: per deelname aan een internationale recreatieve wedstrijd/toernooi
van een andere sportvereniging
Voorwaarden kwaliteitscriterium 2.3.1:
- Een bewijs van deelname toevoegen.
- Er zijn maximaal 15 punten per sportvereniging per jaar te verdienen.
2.3.2 Organiseren
2 punten: per georganiseerde recreatieve wedstrijd/toernooi in samenwerking
met een andere sportvereniging
5 punten: per georganiseerde ééndaagse kwalitatieve stage
10 punten: per georganiseerde meerdaagse kwalitatieve stage of recreatieve
internationale ontmoeting
Voorwaarden kwaliteitscriterium 2.3.2:
- Een bewijs van organisatie toevoegen.
- Er zijn maximaal 30 punten per sportvereniging per jaar te verdienen.
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2.3.3 Aantal competitieve wedstrijden
3 punten: tot 20
5 punten: van 21 t.e.m. 50
10 punten: van 51 t.e.m. 100
15 punten: van 101 t.e.m. 150
25 punten: vanaf 151
Voorwaarden kwaliteitscriterium 2.3.3:
- Een kopij van de wedstrijdkalender(s)
toevoegen.

(=alle categorieën) als bewijs

• Kwaliteitscriterium 2.4 : de sportvereniging werkt mee/neemt deel
aan organisaties van lokale en/of bovenlokale initiatieven
10 punten: per deelname/medewerking aan een ééndaags project
georganiseerd door de Brakelse sportdienst, ILV Burensportdienst Vlaamse
Ardennen, SVS of andere intergemeentelijke organisaties (bijvoorbeeld
sportkampen, lessenreeks, SNS)
25 punten: per deelname/medewerking aan een meerdaags project
georganiseerd door de Brakelse sportdienst, ILV Burensportdienst Vlaamse
Ardennen, SVS of andere intergemeentelijke organisaties (bijvoorbeeld
sportkampen, lessenreeks, SNS)
Voorwaarden kwaliteitscriterium 2.4:
- een bewijs van deelname of medewerking toevoegen.

Doelstelling 3: structuur van de sportvereniging
• Kwaliteitscriterium 3.1: de sportvereniging beschikt over een
duidelijke structuur
4 punten: de sportvereniging is in het bezit van een organogram (= schema van
de organisatiestructuur van de sportvereniging) en beschikt over duidelijke
functieomschrijvingen (= wie doet wat ?) van alle bestuursleden
4 punten: het organogram en de functieomschrijvingen bevinden zich op de
website van de sportvereniging
Voorwaarden kwaliteitscriterium 3.1:
- Een kopij van het organogram en functieomschrijvingen dienen als bewijs te
worden toegevoegd.

-

Een kopij van de website dient als bewijs te worden toegevoegd.

• Kwaliteitscriterium 3.2: de bestuurders van de sportvereniging volgen
bijscholingen
2 punten: per bestuursgerichte bijscholing (= bijscholingscertificaat) en met een
maximum van drie bijscholingen per bestuurder
Voorwaarden kwaliteitscriterium 3.2:
- Een kopij van het bijscholingscertificaat/bewijs van deelname als bewijs
toevoegen.
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• Kwaliteitscriterium 3.3: betrokkenheid van de sportvereniging bij de
gemeentelijke sportraad
5 punten: aanwezigheid van de sportvereniging op de Algemene Vergadering
van de gemeentelijke sportraad
20 punten: per actieve deelname van de sportvereniging aan een activiteit van
de gemeentelijke sportraad (sportquiz, doe-aan-sport beurs, week van de
sportclub, jeugdminivoetbaltoernooi), eventuele nieuwe initiatieven zullen
worden toegevoegd.

Doelstelling 4: een efficiënt financieel beleid voeren4
• Kwaliteitscriterium 4.1: afstemmen van het financieel beleid op
diverse doelgroepen
5 punten: de sportvereniging vraagt een minimum lidgeld en hanteert daarbij
verschillende tarieven naargelang de verschillende leeftijdscategorieën,
doelgroepen en tijdstip van lid worden
Voorwaarden kwaliteitscriterium 4.1:
- Een overzicht van de verschillende tarieven i.f.v. leeftijd, categorieën en
tijdsstip van aansluiting wordt toegevoegd.
• Kwaliteitscriterium 4.2: over een doordacht en transparant financieel
beheer beschikken
4.2.1 Doordacht
15 punten: financieel plannen op korte, middellange of lange termijn m.a.w. het
opmaken van een begroting voor het eerstvolgende werkingsjaar
Voorwaarden kwaliteitscriterium 4.2.1:
- De begroting van de sportvereniging als bewijs toevoegen.
- Opgelet: indien een aparte jeugdwerking de aparte begroting bezorgen.
4.2.2 Transparant
20 punten: beschikken over een degelijke boekhouding (financieel verslag,
resultaten- rekening en balans) van het voorbije werkingsjaar
Voorwaarden kwaliteitscriterium 4.2.2:
- Het financieel verslag, resultatenrekening en balans van de sportvereniging
als bewijs toevoegen.
- Opgelet: indien een aparte jeugdwerking de aparte boekhouding bezorgen.

4

De vertrouwelijkheid van gegevens blijven gewaarborgd.
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Doelstelling 5: jeugdleden in de sportvereniging
4.1.1 Totaal aantal actieve jeugdleden
5 punten: tot 40 leden
10 punten: tussen 41 en 80 leden
20 punten: tussen 81 en 150 leden
40 punten: meer dan 150 leden
Voorwaarden kwaliteitscriterium 4.1.1:
Enkel voor sportverenigingen met een aparte jeugdwerking (afzonderlijk
jeugdbestuur) onder leiding van jeugdtrainers.
De leeftijd die bereikt werd op 1 januari van het betrokken werkjaar wordt
in rekening genomen.
Een kopij van de officiële jeugdledenlijst met geboortedatum dient als bewijs
te worden toegevoegd.
Occasionele deelnemers aan bijvoorbeeld een initiatie, lessenreeks,
sportkamp, toernooi komen niet onder de categorie van lidmaatschap.
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Beleidsprioriteit 2: Het stimuleren van
sportverenigingen tot professionalisering met een
bijzonder accent op kwaliteitsvolle
jeugdsportbegeleiding en eventueel tot
onderlinge samenwerking (BPS2)
In de beleidsprioriteit 2 komen volgende doelstellingen aan bod:
Doelstelling 1: subsidiëring in functie van gekwalificeerde jeugdtrainers en/of
jeugdsportcoördinatoren in de sportvereniging.
Doelstelling 2: meer gespecialiseerde jeugdsportbegeleiders voor specifieke
doelgroepen in de sportvereniging
Doelstelling 3: ondersteuning van de
jeugdsportbegeleiders/jeugdsportcoördinatoren van een sportvereniging door
een financiële tussenkomst in opleidingen
BSP 2 = enkel voor sportverenigingen met een aparte jeugdwerking (afzonderlijk
jeugdbestuur) onder leiding van jeugdtrainers.

Doelstelling 1: subsidiëring in functie van
gekwalificeerde jeugdtrainers en/of
jeugdsportcoördinatoren in de sportvereniging
• Kwaliteitscriterium 1.1: de sportvereniging werkt met gediplomeerde
trainers
2 punten: per trainer met VTS-attest Aspirant-Initiator
2 punten: per trainer met VTS-attest Bewegingsanimator/ Wegkapitein/
Jogbegeleider
4 punten: per trainer met VTS-diploma Initiator of een ander getuigschrift, door
de VTS geassimileerd met Initiator
6 punten: per trainer met professioneel diploma Lichamelijke Opvoeding
(Bachelor of Master Lichamelijke Opvoeding)
8 punten: per trainer met VTS-diploma Instructeur B of een ander getuigschrift,
door de VTS geassimileerd met Instructeur B
8 punten: per trainer met VTS-diploma Trainer B of een ander getuigschrift,
door de VTS geassimileerd met Trainer B
10 punten: per trainer met VTS-diploma Trainer A of een ander getuigschrift,
door de VTS geassimileerd met Trainer A
Voorwaarden kwaliteitscriterium 1.1:
- Een ploeg/categorie staat gedurende een seizoensperiode van minimum 30
weken wekelijks onder leiding van een gediplomeerd trainer. Wanneer een
trainer tijdens het seizoen vervangen/ontslagen wordt door een andere
trainer is enkel het diploma van de trainer het langst in dienst geldig.
- Er is slechts één diploma (algemeen + specifiek gedeelte) per trainer geldig.
- Eén ploeg/categorie bevat minstens 5 actieve spelers/leden.
- Het diploma van een trainer is enkel geldig binnen de sporttak zelf.
- Een kopij van het diploma en trainingsschema per opgegeven trainer als
bewijs toevoegen.
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• Kwaliteitscriterium 1.2: volgen van opleidingen/bijscholingen voor
jeugdtrainers
1 punt: per opleidings- of bijscholingscertificaat voor zowel gediplomeerde als
niet-gediplomeerde jeugdtrainers met een maximum van drie bijscholingen per
sportbegeleider
Voorwaarden kwaliteitscriterium 1.2:
- Het zijn opleidingen/bijscholingen die in het verlengde van de sporttak liggen
die door de sportvereniging wordt beoefend. Een tennisclub die een
bijscholing voor voetbal volgt komt dus NIET in aanmerking.
Deze bijscholingen zijn op sporttechnisch gebied (didactiek, communicatie,…)
gericht. Andere zaken komen hiervoor niet in aanmerking.
- Een kopij van opleidings- of bijscholingscertificaat als bewijs toevoegen.
• Kwaliteitscriterium 1.3: de sportvereniging werkt met gediplomeerde
jeugdsportcoördinatoren
10 punten: per jeugdsportcoördinator met VTS-diploma jeugdsportcoördinator
of diploma bachelor/master lichamelijke opvoeding
Voorwaarden kwaliteitscriterium 1.3:
Een kopij van het diploma jeugdsportcoördinator of diploma bachelor/master
L.O. als bewijs toevoegen.
Maximaal 1 jeugdsportcoördinator per 50 jeugdleden en minimum van 2
categorieën.
• Kwaliteitscriterium 1.4: volgen van opleidingen voor
jeugdsportcoördinatoren
5 punten: per diploma (VTS-diploma of een ander getuigschrift, door de VTS
geassimileerd: voorwaarde = geslaagd in het lopende werkingsjaar)
Voorwaarden kwaliteitscriterium 1.4:
- Een kopij van het opleidingsattest als bewijs toevoegen.
• Kwaliteitscriterium 1.5: volgen van bijscholingen voor
jeugdsportcoördinatoren
3 punten: per bijscholingscertificaat (maximaal drie bijscholingscertificaten per
jeugdsportcoördinator)
Voorwaarden kwaliteitscriterium 1.5:
- Een kopij van bijscholingscertificaat als bewijs toevoegen.
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Doelstelling 2: meer gespecialiseerde
jeugdsportbegeleiders voor specifieke doelgroepen in de
eigen sportvereniging
• Kwaliteitscriterium 2.1: werken met gespecialiseerde jeugdtrainers
voor specifieke doelgroepen
2.1.1 Volgen van aanvullende sporttakgerichte opleidingen (Module 1 +
Module 2)
2 punten: begeleiden van jeugdsporters met een handicap (per attest: geslaagd
in het lopende werkingsjaar)
2.1.2 Attesten van aanvullende sporttakgerichte opleidingen (Module 1
+ Module 2)
4 punten: per opleidingsattest voor het begeleiden van sporters met een
handicap
Voorwaarden kwaliteitscriterium 2.1:
- Wanneer een persoon enkel module 1 heeft volbracht kunnen hier geen
punten voor verkregen worden. Zowel module 1 als module 2 moeten positief
worden volbracht (= geslaagd).
- Een kopij van het attest (aanvullende sporttakgerichte opleidingen) als bewijs
toevoegen.

Doelstelling 3: ondersteuning van de
jeugdtrainers/jeugdsportcoördinatoren van een
sportvereniging door een financiële tussenkomst in
opleidingen
• Kwaliteitscriterium 3.1: financiële tussenkomst in opleidingen voor
jeugdtrainers, jeugdsportcoördinatoren en speciale jeugdtrainers voor
speciale doelgroepen
Voorwaarden kwaliteitscriterium 3.1:
- terugbetaling cursusgelden aan de sportvereniging wanneer een opleiding is
gevolgd en enkel wanneer men daarvoor is geslaagd.
- Een kopij van het geslaagde attest dient toegevoegd te worden.
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