Provincie West-Vlaanderen

Arrondissement Kortrijk
GEMEENTE LENDELEDE
BEKENDMAKING
====================

De gemeenteraad van de gemeente Lendelede, provincie West-Vlaanderen heeft in zitting van
20 november 2014 - punt 4 volgend reglement goedgekeurd met als onderwerp:
Aanpassen reglement subsidiëring jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren.
Het beslissend gedeelte van dit besluit luidt als volgt :
Artikel 1 : Volgend subsidiereglement subsidiëring jeugdsportbegeleiders- en
jeugdsportcoördinatoren goed te keuren :
Artikel 1 :
Sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie die
beschikken over gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren
worden beloond op basis van onderstaand subsidiereglement.
Jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider voor jeugdsport actief 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 :
De subsidiepot zal verdeeld worden op basis van volgend puntenstelsel:
2.1 Organiseren of volgen van een opleiding of bijscholing voor jeugdsportbegeleiders
of jeugdsportcoördinatoren
Het betreft opleidingen voor jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren inzake
jeugdsportbegeleiding. Enkel VTS-opleidingen of door verschillende Vlaamse
Federaties erkende bijscholingen komen hiervoor in aanmerking.
Parameter: Effectieve kost voor de organisatie van en de deelname aan bijscholingen
en deelnamegelden.
Sportverenigingen die hun jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren een door
de Vlaamse overheid erkende cursus of bijscholing laten volgen inzake
jeugdsportbegeleiding krijgen tot een max. van 80 % van de deelnamekosten
terugbetaald mits voorlegging van de factuur/inschrijvingsbewijs en het
betalingsbewijs. Het budget voor deze terugbetalingen is geplafonneerd op € 1250.
Sportverenigingen die een bijscholing of cursus organiseren voor hun
jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren inzake jeugdsportbegeleiding die
erkend wordt door de VTS krijgen de organisatiekosten tot een max. van 80 %
terugbetaald op voorlegging van de facturen en de betalingsbewijzen. Catering komt
niet in aanmerking.
2.2.
Het resterend budget bestemd voor subsidiëring van sportverenigingen wordt verdeeld
onder de sportclubs die werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en/of
jeugdsportcoördinatoren op basis van volgend puntensysteem:
Jeugdsportbegeleiders
Parameters: diploma Master of Bachelor L.O. of een VTS-diploma in de betrokken
sporttak of gelijkwaardig volgens de assimilatietabel VTS

Sporttechnisch kader

Parameters

Sporttechnisch
opleidingsniveau
jeugdsportbegeleider

Master L.O.
Bachelor L.O.

Te verdienen
punten
25 punten
20 punten

VTS-diploma in de betrokken sporttak
volgens de assimilatietabel VTS
- Niveau A
25 punten
- Niveau B
20 punten
- Niveau C – Initiator
15 punten
- Bewegingsanimator
10 punten
-VTS-aspirant Initiator
10 punten
Bachelors L.O. en Masters L.O. met een trainer A diploma of trainer B diploma
waarvoor ze niet geassimileerd zijn, krijgen punten voor beide diploma’s.
Jeugdsportcoördinatoren
Parameters: alle gegevens + functiebeschrijving en plaats binnen het organogram van
de jeugdsportcoördinator en/of diploma Master of Bachelor L.O. of een VTS-diploma in
de betrokken sporttak of gelijkwaardig volgens de assimilatietabel VTS
Om erkend te worden als jeugdsportcoördinator dient aan volgende voorwaarden te
worden voldaan:
Deze persoon moet met naam, taak en contactgegevens expliciet vermeld worden in
de informatiebrochure/website van de vereniging
Hij/zij moet minstens de coördinatie van meerdere jeugdploegen voor zijn/haar
rekening nemen
Hij/zij is de eerste contactpersoon voor ouders, trainers, spelers, …
Hij/zij schrijft een jeugdplan dat controleerbaar is.
Hij/zij is coördinator bij een club met minstens 30 jeugdleden (jeugdleden = leden tot
en met 18 jaar).

Sporttechnisch kader

Parameters

Aanwezigheid van een
jeugdsportcoördinator
Sporttechnisch
opleidingsniveau
jeugdsportcoördinator

Gegevens + functiebeschrijving en plaats
binnen het organogram
Master L.O.
Bachelor L.O.

Te verdienen
punten
40 punten
25 punten
20 punten

VTS-diploma in de betrokken sporttak
volgens de assimilatietabel VTS
- Niveau A
25 punten
- Niveau B
20 punten
- Niveau C – Initiator
15 punten
- Bewegingsanimator
10 punten
Bachelors L.O. en Masters L.O. met een trainer A diploma of trainer B diploma
waarvoor ze niet geassimileerd zijn, krijgen punten voor beide diploma’s.
Artikel 3 :
De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie dient te gebeuren op de
voorbestemde aanvraagformulieren. Deze worden naar alle clubs toegestuurd.
Artikel 4 :
Het dossier zal bij het indienen vergezeld zijn van:
Alle bewijsstukken van de organisatie van opleiding (uitnodiging, deelnamegeld,
deelnemerslijst,…) samen met alle uitgaven voor het staven van de totale kostprijs
Alle bewijsstukken van deelname aan VTS-cursus bij te voegen, vergezeld van het
bewijs van betaling
Kopieën van diploma’s als bewijsstukken van de verschillende jeugdtrainers
De gegevens, functieomschrijving en de plaats binnen het organogram van de
jeugdsportcoördinator.

Artikel 2 : Dit reglement wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 186 en 187 van het
gemeentedecreet.
Artikel 3 : Afschrift van onderhavige beslissing voor verder gevolg aan de sportraad toe te
sturen.
Deze beslissing wordt bekendgemaakt via publicatie op de gemeentelijke website op
dinsdag 25 november 2014.
De Secretaris,

De Burgemeester,

Vandecasteele C.

Dewaele C.

