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SUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITIEIT 
VAN DE JEUGDOPLEIDING IN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN  

1. DOEL 

Voor een termijn die eindigt op 31/12/2019, verleent de gemeente Willebroek, binnen de perken van het 
jaarlijks goedgekeurd budget, subsidies aan  erkende sportverenigingen, die zijn aangesloten bij een erken-
de Vlaamse sportfederatie. Zij ontvangen deze subsidie voor de inspanningen die zij leveren ter verbetering 
van de professionele omkadering, kwaliteitsvolle begeleiding in de jeugdsport, samenwerking en vorming. 
 
Dit reglement geeft uitvoering aan het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de uitvoering van het 
decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid. 
Het wil sportverenigingen stimuleren tot professionalisering, zoals voorzien in de Vlaamse beleidsprioriteit 
2: het stimuleren van sportverenigingen met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegelei-
ding en eventueel tot onderlinge samenwerking.  
 
 

Artikel 1: definities 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
Erkende sportvereniging : een sportvereniging  die beantwoordt aan de voorwaarden die gesteld worden 
in het reglement van de organisatie Willebroek tot erkenning van sportverenigingen. 
 
Erkende Vlaamse sportfederatie: de sportfederatie die erkend is in het kader van het decreet van 13 juli 
2001, houdende de regeling  van de erkenning en de subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koe-
pelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding. 
 
Jeugd: kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. 
 
Jeugdsport: 

 een afzonderlijke afdeling binnen de sportvereniging 

 bestaande uit minimum 10 leden van maximum  18 jaar 

 die op geregelde tijdstippen en gedurende minstens 30 weken op jaarbasis lessen krijgen in de 
sportdiscipline van de vereniging. 

 
Jeugdsportbegeleider (JSB): een sporttechnische begeleider die jeugdsporttrainingen binnen de gemeente 
in  de jeugdafdeling van de erkende sportvereniging  geeft,  gedurende het sportseizoen waarop de subsi-
die betrekking heeft.  
De jeugdsportbegeleider begeleidt gedurende minstens 2/3 van de trainingen en minsten 30 beurten van 1 
uur. 
 
Jeugdsportcoördinator (JSC): een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in 
een erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnisch, beleidsmatig en organisatorisch vlak. (Dit 
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betekent o.a. aanwezig zijn op trainingen, overlegt met de jeugdtrainers, kwalitatief bijstuurt, een jeugd-
sportplan uitschrijft...). 
 
Opleiding: het volgen van opleidingen voor jeugdsportbegeleider/ - coördinator met als doelstelling de 
verhoging van de kwaliteit van de JSC – JSB zelf.  De opleidingen zijn georganiseerd door de Vlaamse trai-
nersschool (VTS) of erkend door de VTS met een sportgekwalificeerd diploma als gevolg. 
 
Opleidingen die in aanmerking worden genomen zijn terug te vinden via de referentietabel voor sportkwali-
ficaties, uitgezonderd vormen de beroepsgerichte opleidingen (o.a. bachelor/master LO en kinesitherapie).  
http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Pages/default.aspx 
 
Bijscholing: het volgen van een kortlopende vorming voor JSC/JSB. De bijscholingen zijn georganiseerd door 
de VTS, het BOIC, de erkende opleidingsinstituten, de landelijk erkende sportfederaties, de provincie, de 
sportregiowerking,  de gemeentelijke sportdienst of sportraad met een attest als gevolg. 
 
 
Artikel 2: procedure 
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet de sportvereniging erkend zijn.  
 
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: 

 Als referteperiode voor het werkingsjaar geldt de periode van 1 juli tot en met 30 juni. 

 De aanvraag tot subsidiëring wordt door de verenigingen op de daartoe bestemde formulieren inge-
diend bij de sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de sportdienst 
en op de gemeentelijke website. Het aanvraagdossier is te verkrijgen vanaf 1 mei van het betrokken 
werkingsjaar. Indien een vereniging geen subsidiedossier heeft ontvangen neemt zij tijdig contact op 
met de gemeentelijke sportdienst  (03/866 92 30). 

 Het subsidiedossier moet ingediend worden op de sportdienst (sporthal De Schalk, Stadionlaan 2 – 
2830 of sportdienst@willebroek.be) voor 15 september.  Elke vereniging ontvangt via mail een ont-
vangstbevestiging. Indien een vereniging geen ontvangstmelding heeft gekregen, neemt zij contact op 
met de sportdienst. 
Elke sportvereniging waarvan het subsidieformulier laattijdig door de sportdienst ontvangen wordt, zal 
geen aanspraak kunnen maken op de subsidie voor het betrokken werkingsjaar. 

 Indien het dossier van de vereniging onvolledig of onduidelijk is, krijgt zij daarvan een bericht voor 1 ok-
tober. Tot 9 oktober krijgt de vereniging de mogelijkheid om haar dossier te vervolledigen.  

 De verdeling en bekendmaking van de subsidies vinden plaats vóór 1 november. 

 Tussen 1 november en 15 november kan beroep aangetekend worden bij het college van burgemeester 
en schepenen of de toezichthoudende overheid. De collegebeslissing hieromtrent wordt aan de vereni-
ging medegedeeld. 

 De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 31 december van het betrokken jaar. 

De uitbetaling van de subsidie gebeurt na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 3: controle 
De subsidiëring van het werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de gegevens die in het aanvraag-
dossier opgenomen zijn en die betrekking hebben op het voorgaande werkingsjaar. 
 
Het gemeentebestuur kan te allen tijde de gegeven informatie en bijhorende bewijsstukken laten verifi-
eren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt de vereniging 
voor dat betrokken jaar niet meer in aanmerking voor subsidie. 
 
1. Het college kan ambtenaren aanwijzen om deze controle uit te voeren.  

http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Pages/default.aspx
mailto:sportdienst@willebroek.be
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2. De vereniging is verplicht aan deze ambtenaren inzage te verlenen in de boekhouding en de admi-
nistratie en de vereniging verstrekt alle gevraagde inlichtingen die noodzakelijk zijn voor een juiste ver-
vulling van hun taak.  

3. De vereniging verleent ook onmiddellijk toegang tot de lokalen of accommodaties die worden gebruikt.  
 
 
Artikel 4: verantwoording 
De sportverenigingen aanvaarden verantwoording  af te leggen overeenkomstig de wet van 14 november 
1983, die stelt dat de sportverenigingen de subsidie moet gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie is 
toegekend. 
 

2. Bijzondere bepalingen 

Artikel 5: inhoud 
De subsidies bestaan uit: 
1. Subsidies voor werken met actieve gediplomeerde jeugdsportbegeleiders (JSB) 
2. Subsidies voor het werken met een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator (JSC) 
3. Terugbetaling inschrijvingsgelden voor het volgen van specifieke opleidingen/bijscholingen 
4. Terugbetaling organisatiekosten voor opleidingen/bijscholingen 
5. Subsidies in het kader  van structurele samenwerkingsverbanden tussen Willebroekse sportverenigin-

gen  of de fusies tussen Willebroekse sportverenigingen 
 
 
Artikel 6: Verdelingscriteria  bij het berekenen van de subsidie. 
1. Werken met gediplomeerde JSB en JSC 

Maximaal 40% zal, op basis van een puntensysteem,  gebruikt worden de subsidiëring voor het werken 
met gediplomeerde JSB en JSC. 
 

Organiseren van vormingen/bijscholingen of het volgen van opleidingen/bijscholingen 
Maximum 30% van het totale subsidiebedrag zal gebruikt worden voor sportverenigingen die vormingen/ 
bijscholingen organiseren en voor de deelnamegelden aan opleidingen en bijscholingen. 
 
*De terugbetaling van inschrijvingsgelden voor sport specifieke opleidingen kunnen terugbetaald worden 
voor opleidingen die gevolgd werden door, in het huidig werkingsjaar, in de vereniging actieve jeugdsport-
begeleiders of jeugdsportcoördinator . 
Opleidingen die in aanmerking worden genomen zijn terug te vinden via de referentietabel voor sportkwali-
ficaties, uitzondering vormen de beroepsgerichte opleidingen (o.a. bachelor/master LO en kinesitherapie). 
http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Pages/default.aspx 
Volgende regels dienen in acht te worden genomen: 
- Het diploma moet erkend zijn de door de Vlaamse Trainersschool. 
- een kopie van het behaalde diploma op voorlopig attest van slagen 
- betalingsbewijs van het inschrijvingsgeld betaald door de vereniging 
 
* De terugbetaling van inschrijvingsgelden voor gevolgde sporttechnische bijscholingen kunnen terugbe-
taald worden voor opleidingen die gevolgd werden door in het huidig werkingsjaar in de vereniging actieve 
jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinator . 
Volgende regels dienen in acht te worden genomen: 
- de attesten moeten uitgereikt worden door een erkende (sport)instantie) – zie artikel 1 definities: bijscho-
lingen. 
- een kopie van het behaalde attest 
- betalingsbewijs van het inschrijvingsgeld betaald door de vereniging 
 

http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Pages/default.aspx
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* De terugbetaling aan erkende verenigingen voor het organiseren van opleidingen/vormingen, om de kwa-
liteit van de JSB en de JSC te verhogen, kunnen terug betaald worden indien zij erkend zijn door de Vlaamse 
Trainersschool, het BOIC, de erkende opleidingsinstituten, de landelijk erkende sportfederaties, de provin-
cie, de sport regiowerking,  de gemeentelijke sportdienst of sportraad. 
Volgende regels dienen in acht te worden genomen: 
- bewijzen van uitgaven voor het organiseren van opleidingen/bijscholingen (huur lokalen, bewijs van offi-
ciële betaling van de lesgever, kosten syllabus). 
 
2. Structurele kosten in het kader van structurele samenwerkingsverbanden of fusies tussen sportvereni-

gingen 
De resterende 30% zal, op basis van een puntensysteem voor het samenwerken met andere Wille-
broekse sportverenigingen. 
 

 
Artikel 7: Subsidies voor het werken met actieve gediplomeerde jeugdsportbegeleiders 
Sportverenigingen worden gesubsidieerd voor het werken met actieve gediplomeerde jeugdsportbegelei-
ders op basis van volgende puntensysteem (gelijklopend met de recentste referentietabel voor sportkwali-
ficaties van de Vlaamse Trainersschool te vinden op www.bloso.be) na voorlegging van het diploma en een 
clubtrainingsschema (wie, wanneer, waar, aan welke groep training geeft). 
De jeugdsportbegeleider begeleidt gedurende minstens 2/3 van de trainingen en minsten 30 beurten van 1 
uur. Wanneer meerdere JSC aan 1 groep training geven, dan telt het hoogst sporttechnisch diploma. 
 

Sportkwalificaties volgens de referentietabel voor sportkwalificaties van de 
Vlaamse Trainersschool 

Te verdienen pun-
ten per kwalificatie  
X aantal trainings-
uren per week 

Categorie 8: o.a.  Lic/master LO + trainer A in de betrokken sporttak 70 ptn 

Categorie 7: o.a.  regent/bachelor LO + trainer A / Lic/Master LO + trainer B 65 ptn 

Categorie 6: o.a. regent/bachelor + trainer B /  Lic/Master LO / trainer A 60 ptn 

Categorie 5: o.a. jeugdsportcoördinator VTS 40 ptn 

Categorie 4: o.a. regent/bachelor LO / Trainer B 30 ptn 

Categorie 3: o.a. instap jeugdsportcoördinator 20 ptn 

Categorie 2: o.a. 2de jaar regent/bachelor LO / VTS- initiator / kandidaat LO 15 ptn 

Categorie 1: o.a. aspirant-initiator 5   ptn 

 
 
Artikel 8: Subsidies voor het werken met sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren 
 
Sportverenigingen worden gesubsidieerd voor het werken met sportgekwalificeerde  jeugdsportcoördina-
toren (minstens VTS initiator of gelijkwaardig). De subsidiëring gebeurt op basis van volgend puntensys-
teem (gelijklopend met de recentste referentietabel voor sportkwalificaties van de Vlaamse Trainersschool 
zoals in bijlage te vinden of op www.bloso.be te raadplegen) na voorlegging van het diploma. 
 
Bijkomende voorwaarden tot het bekomen van de punten:  
- de JSC coördineert op het sporttechnische , beleidsmatige en organisatorisch vlak 
- er zijn minstens 10 jeugdleden in de club 
- is de contactpersoon voor jeugdtrainers, ouders en spelers 
- wordt expliciet vermeld met naam, taak en contactgegevens in de informatiebrochure en/of de website 
van de vereniging.  
 
 
 
 

http://www.bloso.be/
http://www.bloso.be/
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Aanwezigheid van een sportgekwalificeerde  jeugdsportcoördinator 
(minstens VTS initiator of gelijkwaardig) 

Te verdienen punten 

Zonder diploma jeugdsportcoördinator maar minstens VTS initiator of gelijk-
gesteld 

50ptn 

 Of met VTS-diploma jeugdsportcoördinator ‘basismodule’ 100ptn 

Of met VTS-diploma jeugdsportcoördinator ‘specialisatiemodule’ 150ptn 

 

 
Artikel 9: terugbetaling inschrijvingsgelden voor specifieke opleidingen/bijscholingen 
 
De totale uitgaven, door de sportvereniging betaald, voor het volgen van 
opleidingen en bijscholingen (inschrijvingsgeld betaald door de sport-
vereniging) door JSB en JSC 

Te verdienen punten 

Minder dan € 100,00 per jaar 2ptn 

€ 101,00 tot € 200,00 per jaar 4 ptn 

€ 201,00 tot € 300,00 per jaar 6 ptn 

Meer dan € 300,00 per jaar  8 pntn 

 
 
Artikel 10: terugbetaling  voor het organiseren van opleidingen en bijscholingen 
De puntenverdeling voor het organiseren van erkende VTS-opleidingen en/of bijscholingen om de kwaliteit 
van de JSB en de JSC te verhogen is gebaseerd op de totale duur van de opleiding/bijscholing.  
De punten worden toegekend indien er per georganiseerde opleiding/bijscholing een bewijs van de organi-
satie en een gedetailleerde omschrijving zijn bijgevoegd 
 
Uitgaven ifv de duur voor het organiseren van VTS- opleidingen en/of 
erkende bijscholingen om de kwaliteit van de JSB en JSC te verhogen 

Te verdienen punten 

Minder dan 4 uren   8 ptn 

Van 4 uren tot 8 uren  16 ptn 

Van 8  uren tot 20 uren  30 ptn 

Van 20 uren tot 40 uren  64 ptn 

Meer dan 40 uren  128 ptn 

 
 
Artikel 11: Subsidies in het kader  van structurele samenwerkingsverbanden tussen Willebroekse sport-
verenigingen  of de fusies tussen Willebroekse sportverenigingen 
 
Bij bepaalde sportactiviteiten werkt men samen met een andere sportvere-
niging (vb. initiatiedag) 

10 punten per activiteit 
waarvoor men sa-
menwerkt met max 
van 50 punten 

Men heeft een structurele samenwerking aangegaan met een andere sport-
vereniging voor 1 bepaald facet van de werking (bv. gemeenschappelijke 
jeugdopleiding) 

25 punten voor struc-
turele samenwerking 

Gerealiseerde fusie met (een) andere sportvereniging(en) werkzaam in Wille-
broek 
 

500 punten gedurende 
2 jaar 

 
 
Artikel 12: In werkingtreding 
Dit subsidiereglement treedt in werking op datum van goedkeuring door de gemeenteraad en vervangt het 
subsidiereglement impulssubsidies, goedgekeurd door de gemeenteraad op 23/12/2008. 
 
 


