JEUGDSPORTSUBSIDIEREGLEMENT
GEMEENTE GLABBEEK
In totaal werd er op de begroting een bedrag van €5787,8 voorzien, te verdelen over de
clubs met actieve jeugdwerking met jeugdsportbegeleiders en sportgekwalificeerde
jeugdsportcoördinatoren
Artikel 1:
Dit subsidiereglement wil Glabbeekse sportverenigingen stimuleren tot de kwalitatieve
verbetering van hun JEUGDsportaanbod. Het totale subsidiekrediet wordt jaarlijks voorzien
op de gemeentebegroting. De sportverenigingen die aanspraak willen maken op subsidiering
moeten erkend zijn door het gemeentebestuur en dus voldoen aan de in het
erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden..
Artikel 2:
De subsidiëring wordt bepaald op basis van de gegevens in het aanvraagdossier van de
sportvereniging over het voorgaande werkingsjaar. Een werkingsjaar start op 1 juni en eindigt
op 30 mei van het volgend jaar. Het gemeentebestuur behoudt het recht de gegeven informatie
en bewijsstukken te verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de
werkelijkheid, komt desbetreffende sportvereniging voor het betrokken jaar niet in
aanmerking voor deze subsidiering.
Artikel 3:
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure.
o De aanvraag wordt ten laatste op 15 oktober van het betrokken jaar ingediend
bij de sportdienst op de daartoe bestemde formulieren. Het reglement en de
formulieren zullen door de sportdienst ten laatste op 1 september van het
nieuwe werkjaar bezorgd worden. Laattijdige aanvragen worden beboet met
een vermindering van 10% op het puntentotaal van de betrokken vereniging.
Dossiers die ingediend worden na 31/10 worden NIET meer aanvaard!!
o De verdeling en bekendmaking van de subsidies vinden plaats voor 15
november van het betrokken jaar.
o De vereniging krijgt na bekendmaking 14 dagen om verduidelijking te vragen
bij de toegewezen punten
o De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren voor 31 december van het
betrokken jaar.
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:
De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere
gemeentelijke kanalen.
Indien de sportvereniging ophoudt te bestaan zal het College van Burgemeester en Schepenen
na advies van de Raad van Bestuur van de sportraad beslissen om de subsidie al of niet uit te
keren.
Artikel.6:
De subsidiëring bestaat uit/.
1) Werkingssubsidie voor de erkende sportverenigingen op basis van vooropgestelde
kwaliteitscriteria. (Behaalde punten X de waarde van één punt.)
Artikel.7:
Alvorens een beslissing te nemen voor de toepassing van art. 6 wint het College van
Burgemeester en Schepenen het advies in van de Sportraad
Artikel 8:
De subsidie wordt bepaald op basis van de werking van de sportvereniging op het vlak van de
hieronder omschreven doelstellingen. De beoordeling gebeurt op basis van kwantiteitscriteria
en een aantal kwaliteitscriteria per doelstelling waaraan de sportvereniging dient te voldoen.
Onder de sportclubs wordt een onderscheid gemaakt tussen clubs met een jaarwerking, clubs
aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie met een jeugdwerking, organiserende
clubs
Indien het krediet ontoereikend is, worden de bedragen procentueel en evenredig verminderd.

Doelstelling 1: Beschikken over een kwaliteitsvol jeugdsporttechnisch kader voor de
jeugdwerking (Vlaamse beleidsprioriteit 2: uitsluitend voor clubs met jeugdwerking
aangesloten bij een erkende sportfederatie)

De sportvereniging voldoet aan een of meer van de volgende kwaliteitscriteria:
Kwaliteitscriteria 1.1:Werken met gediplomeerde jeugdtrainers die effectief training
geven aan de jeugdploegen
: Parameters:
Het valoriseren van het diplomaniveau: (gegevens trainers in bijlage)
Trainers met een VTS-diploma Toptrainer
Trainers met universitair diploma lichamelijke opvoeding en
bewegingswetenschappen (master/licentiaat)
Trainers met diploma lichamelijke opvoeding van het nietuniversitair hoger onderwijs (bachelor/regentaat)
Trainers met een VTS-diploma Trainer A

100
punten/trainer
90 punten/trainer
80 punten/trainer
70 punten/trainer

Trainers met VTS-diploma Trainer B

60 punten/trainer

Trainers met VTS-diploma Initiator

50 punten/trainer

Trainers met VTS-diploma Bewegingsanimator

40 punten/trainer

Kwaliteitscriterium 1.2: Aansporen, volgen van opleiding en bijscholing mbt de
jeugdwerking
Parameters en valorisatie
Per VTS-opleiding gevolgd door trainer
Per opleiding erkend door VTS
Per VTS-bijscholing gevolgd door trainer
Per bijscholing erkend door VTS
Per bijscholing gegeven door provincie, sportregio, sportdienst
Per afzonderlijk abonnement op een vaktijdschrift
Volgen van een eerste hulp bij (sport)ongevallen
Kwaliteitscriterium 1.3: Aansporen organiseren van bijscholing mbt de
jeugdwerking
Per bijscholing georganiseerd door sportvereniging

15 punten
10 punten
15 punten
10 punten
05 punten
01 punt
10 punten

10 punten

