Reglement impulssubsidie november 2008

Gemeente Herne

REGLEMENT
IMPULSSUBSIDIE
JEUGDSPORTBEGELEIDERS
SPORTVERENIGINGEN HERNE
Goedgekeurd besluit gemeenteraad van 26 november 2008
Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact,
Gelet op Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige toelagen,
Gelet op 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,
Gelet op het Besluit van 19 juli 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen
en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid,
Gelet op het Reglement erkenning en subsidiëring sportverenigingen van de gemeente Herne zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 november 2008,
Gelet op de adviezen van de gemeentelijke sportraad van 4 november 2008,

Besluit de gemeenteraad van Herne:

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, worden aan de
door het College van Burgemeester en Schepenen erkende sportverenigingen subsidies verleend
volgens de normen en voorwaarden die hierna worden vastgelegd.

Artikel 2
De subsidies verleend volgens de kredieten ingeschreven in de begroting van het lopend dienstjaar
worden berekend op grond van de gegevens en de activiteiten betreffende het vorige werkingsjaar
(1 augustus tot 31 juli). Deze vermelde subsidies zijn facultatieve directe tegemoetkomingen
vanwege het gemeentebestuur.

Artikel 3
Dit reglement heeft tot doel de verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider in de
sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.
Definities:
 Jeugdsport: sportparticipatie voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar
 Jeugdsportbegeleider: een sporttechnisch begeleider voor jeugdsport actief in een erkende
sportvereniging.
 Jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerd jeugdsportbegeleider die het
jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische,
beleidsmatige en organisatorische vlak.
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 Erkende sportvereniging: een sportvereniging aangesloten bij een erkende sportfederatie
en erkend door het gemeentebestuur. Vanaf 1 januari 2010 moet de sportvereniging
aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

ERKENNINGSVOORWAARDEN
Artikel 4
Om een impulssubsidie subsidie te bekomen dient een vereniging te voldoen aan de
erkenningsvoorwaarden uit het gemeentelijke reglement erkenning en subsidiëring
sportverenigingen.
Daarnaast gelden ook nog volgende bijkomende voorwaarden:
 aanbieden van jeugdsport.
 aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie. Als overgangsmaatregel zullen tot
1 januari 2010 ook verenigingen erkend worden die aangesloten zijn bij unitaire
sportfederaties.
De bezoldigde sportbeoefening valt buiten de toepassing van dit reglement, alsook sportbeoefening
binnen schoolverband en binnen bedrijfsclubs.

SAMENSTELLING VAN DE SUBSIDIE
Artikel 5
De subsidies worden verdeeld over de volgende kwaliteitscriteria:
 aanwezigheid van actieve jeugdsportbegeleiders
 aanwezigheid van een jeugdsportcoördinator
 opleiding van jeugdsportbegeleiders en -coördinator
 bijscholingen

Artikel 6
De subsidie wordt toegekend op basis van een puntensysteem. De subsidie wordt evenredig
verdeeld tussen de verenigingen, a rato van het bekomen aantal punten.

Artikel 7
Jeugdsportbegeleider
Voor de jeugdsportbegeleiders die beschikken over een VTS-diploma worden per begeleider
volgende punten toegekend :
Niveau Aspirant-Initiator1
5 punten
2
Niveau Initiator
10 punten
Niveau instructeur B – trainer B
15 punten
Niveau trainer A
20 punten
De punten worden enkel toegekend aan begeleiders die tijdens het werkingsjaar minstens 20 uren
actief waren als jeugdbegeleider en die training geven aan groepen die exclusief toegankelijk zijn
voor jeugdleden..
Voor jeugdsportbegeleiders die training geven aan een groep die niet exclusief toegankelijk is voor
jeugdleden wordt de helft van de bovenstaande punten toegekend indien de desbetreffende groep
voor minstens de helft uit jeugdleden bestaat.
Als bewijs wordt van elke actieve begeleider een kopie van het hoogste diploma of een attest van de
federatie toegevoegd.

1
2

Pilootproject VTS in 2009
Regent/bachelor en licentiaat/master vallen onder niveau initiator
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Artikel 8
Jeugdsportcoördinator
Voor sportverenigingen die beschikken over een jeugdsportcoördinator die actief is in de
sportvereniging en die houder is van minstens een VTS-diploma niveau initiator worden
bijkomende punten toegekend.
Aantal toegekende punten
30 punten voor de eerste jeugdsportcoördinator
20 punten voor de tweede jeugdsportcoördinator
10 punten voor de derde en volgende jeugdsportcoördinator

Artikel 9
Opleidingen
Voor de jeugdsportbegeleider of jeugdsportcoördinator die tijdens het werkingsjaar een opleiding
volgde om een VTS-diploma te behalen:
Niveau Aspirant-Initiator
10 punten
Niveau Initiator
20 punten
Niveau instructeur B – trainer B
30 punten
Niveau trainer A
40 punten
Jeugdsportcoördinator
40 punten
De punten worden enkel toegekend indien de opleiding met succes werd gevolgd en voor
begeleiders die tijdens het werkingsjaar actief waren als jeugdbegeleider.
Als bewijs wordt een kopie van het diploma of een attest van de federatie toegevoegd.

Artikel 10
Bijscholingen
Voor volgende bijscholingen worden punten toegekend:
 bijscholingen voor het verhogen van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider zelf inzake de
begeleiding op sporttechnisch, tactisch of sociaal-pedagogisch vlak of bijscholingen inzake
ethisch of medisch verantwoorde sportbeoefening,
 bijscholingen voor het verhogen van de kwaliteit van de jeugdsportcoördinator zelf inzake
de coördinatie van het jeugdsportbeleid in de sportvereniging op beleidsmatig,
sporttechnisch of organisatorisch vlak.
Aantal toegekende punten per deelnemer
 3 punten per bijscholing van 4 uur of minder
 6 punten per bijscholing van meer dan 4 uur
Per jeugdsportbegeleider of jeugdsportcoördinator kunnen maximum 18 punten worden toegekend
per werkingsjaar.
Ook bijscholingen gevolgd door niet-gediplomeerde jeugdsportbegeleiders komen in aanmerking.
Als bewijs wordt een attest van de bijscholing toegevoegd.

AANVRAAG VAN DE SUBSIDIES
Artikel 11
De aanvragen voor de subsidies zoals vermeld in dit reglement dienen te gebeuren op de daartoe
voorziene formulieren, die jaarlijks aan elke erkende sportvereniging wordt opgestuurd.
De aanvraagformulier zijn eveneens te verkrijgen op de sportdienst van de gemeente.

Artikel 12
De aanvragen moeten bij de gemeentelijke sportdienst worden ingediend, vòòr 28 februari.
Bij het laattijdig indienen van het aanvraagformulier zullen volgende sancties worden toegepast:
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laattijdig indienen vòòr de eerste herinnering:
- vermindering van de basis- en werkingssubsidies met 10%
laattijdige indienen na de eerste herinnering:
- vermindering van de basis- en werkingssubsidies met 20%
laattijdig indienen na de tweede herinnering:
- de vereniging komt voor het desbetreffende werkingsjaar niet meer in aanmerking
voor subsidiëring

Artikel 13
De aanvragen dienen ondertekend te worden door de voorzitter en de secretaris van de
sportvereniging.

Artikel 14
De verenigingen, die om een subsidie verzoeken, verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met het feit
dat het College van Burgemeester en Schepenen, de sportdienst of de sportraad kan en mag
overgaan tot het controleren van de door de vereniging verstrekte gegevens en activiteiten.
Zij verklaren zich tevens akkoord om binnen de maand na de vraag alle bijkomende informatie over
de ingestuurde gegevens te verstrekken.

Artikel 15
Indien blijkt dat de vereniging onjuiste gegevens heeft verstrekt, wordt de subsidie geheel of
gedeeltelijk geweigerd. Bovendien kan de vereniging voor maximum twee opeenvolgende jaren
worden uitgesloten van subsidiëring.

Artikel 16
Bij betwisting over de toekenning van de subsidies is het mogelijk beroep aan te tekenen. De
vereniging die zich tekort gedaan voelt, richt een gemotiveerd bezwaarschrift aan het College van
Burgemeester en Schepenen. De gemeenteraad beslist hierover, na advies van de sportraad. Indien
van dit advies afgeweken wordt, motiveert de gemeenteraad zijn beslissing.

Artikel 17
Bij de aanvraagformulieren moeten alle
aanvraagformulieren, worden toegevoegd.

gevraagde

bijlagen,

zoals

vermeld

op

de

Artikel 18
De uitbetaling van de toelage zal gebeuren door overschrijving op de rekening van de
sportverenigingen uiterlijk tegen 31 juli van het kalenderjaar volgend op werkingsjaar.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 19
Dit subsidiereglement treedt in werking na de goedkeuring door de algemene vergadering van de
sportraad en de gemeenteraad.

Artikel 20
Dit reglement zal voor kennisgeving aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden.
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