REGLEMENT VOOR DE IMPULSSUBSIDIE
Artikel 1 – Algemene bepalingen en definities
De impulssubsidie heeft als doel de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider en de
jeugdsportcoördinatoren te verhogen in de sportverenigingen aangesloten bij een erkende
Vlaamse sportfederatie.
Het is een bijkomende subsidie opgesteld volgens de criteria van het decreet houdende de
subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie
voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid van 9 maart 2007.
Er wordt verstaan onder:
- jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar
- jeugdsportbegeleider: een sporttechnische 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
Artikel 2 – Voorwaarden tot subsidiëring
1° Beschikken over sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinator in
het bezit van één van volgende diploma’s: aspirant initiator, initiator, trainer B en trainer A
van VTS, bachelor en master LO en diploma’s erkend door VTS.
Punten: 10 per jeugdsportbegeleider of jeugdsportcoördinator, met één van de
vermelde diploma’s, die wekelijks aan minstens vijf jeugdleden training geeft.

2° Actieve deelname van jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinator op de infoavond
voor ouders.
Punten: 1 per jeugdsportbegeleider of jeugdsportcoördiantor die actief deelneemt aan
de infoavond met een maximum van 10 punten per sportvereniging, per jaar.

3° Subsidies voor opleidingen en bijscholingen van jeugdsportbegeleiders en
jeugdsportcoördinatoren:
Met deze subsidie wil de gemeente de sportverenigingen aanmoedigen om opleidingen en
bijscholingen te volgen en om bijscholingen zelf te organiseren.
Punten:

- 5 punten per opleiding (behalen van attest of diploma) in het afgelopen
werkingsjaar georganiseerd of erkend door de Vlaamse Trainersschool voor
jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren
- 3 punten voor het volgen van een bijscholing in overeenstemming met de
doelstellingen van de impulssubsidie in het afgelopen werkingsjaar
- 5 punten voor het organiseren van een bijscholing voor eigen
jeugdsportbegeleiders in het afgelopen werkingsjaar

Artikel 3 – Procedure aanvraag subsidie
De aanvraag voor het bekomen van de impulssubsidie wordt door de sportvereniging
ingediend bij de sportdienst. Dit gebeurt door middel van een aanvraagdossier op basis van
het voorgaande werkingsjaar dat loopt van september tot augustus.
Het aanvraagdossier is te verkrijgen vanaf 15 augustus. De subsidieaanvraag moet worden
ingediend ten laatste op 30 september van het betrokken jaar. Dit kan op volgende wijze
gebeuren:
- per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
- tegen ontvangstbewijs op de sportdienst
- per e-mail
De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 30 november van hetzelfde
jaar. De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 31 december.

Artikel 4 – Bijzondere bepalingen
De impulssubsidie wordt verdeeld onder de in aanmerking komende sportverenigingen a rato
van het aantal behaalde punten.
De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 14
november 1983. Deze wet bepaalt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken voor het
doel waarvoor de subsidie is toegekend.
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2009 en zal jaarlijks geëvalueerd worden. Indien
nodig kan dit reglement worden bijgestuurd.

