
 
 

 
 
 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 
 

ZITTING VAN 16 december 2008 
 
Aanwezig: burgemeester C. Vanwelden, ....................................... voorzitter, 

E. Spincemaille, N. Hoogstoel, W. Bulcaen, D. Vanluchene,  
A. Cosaert, I. Degezelle,  ........................................... schepenen, 
M. Doutreluingne, S. Dendoncker, Y. Nys, G. Amelynck,  
S. Poleyn, M. Claeys, P. Verniers, D. Desmet, Y. Goemaere,  
M. Desloovere, A. Vandenborre, B. Dewaele, E. Françoys,  
C. Desmet, G. Lateur, L. Vanassche, A. D’Haene, V. Servayge,  
H. Devos, M.-T. Callens, ............................................ raadsleden, 
J. Vanlangenhove, ........................................ gemeentesecretaris 

 

  
 
Onderwerp : Goedkeuring subsidiereglement jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren 
 
De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid de artikels 43, 57 en 182; 
Gelet op het decreet houdende subsidiering van gemeente- en provinciebesturen en de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid dd. 9 
maart 2007; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van 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-Algemene 
bepalingen en bepalingen voor het verkrijgen van de beleidssubsidie dd 19 juli 2007; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van 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 – bepalingen 
tot het verkrijgen van de impulssubsidie dd 19 september 2008; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing inzake reglement erkenning sportverenigingen ifv 
subsidiëring, goedgekeurd in zitting van heden; 
Gelet op het positief advies van de gemeentelijke sportraad dd. 27 november 2008; 
Gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder overeenkomstig artikel 94, 1° en 
160§2 van het gemeentedecreet; 
 
 
 
B E S L I S T : EENPARIG 
 
Artikel 1: 
Sportverenigingen die beschikken over gediplomeerde jeugdsportbegeleiders worden 
beloond op basis van onderstaand subsidiereglement. 
 
Artikel 2 : Alleen de door het College van Burgemeester en Schepenen erkende 
sportverenigingen kunnen subsidies ontvangen. Erkenning gebeurt op basis van het 
“reglement erkenning sportverenigingen ifv subsidiëring”. Het artikel 1 van het 
erkenningsreglement wordt echter strenger toegepast: enkel de sportverenigingen die 
aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie (en dus ook erkend zijn door de 
gemeente) komen in aanmerking. Andere sportverenigingen kunnen maw geen aanspraak 
maken op subsidies toegekend op basis van  onderhavig reglement.  
 
Artikel 3: 
Onder jeugdsportbegeleider wordt verstaan een sporttechnisch begeleider voor jeugdsport 
actief in een erkende sportvereniging aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.
Onder jeugdsportcoördinator wordt verstaan een sportgekwalificeerde 
jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging aangesloten 



 
 

bij een erkende Vlaamse sportfederatie coördineert op het sporttechnisch, beleidsmatig en 
organisatorisch vlak. 
 
Artikel 4: 
Van het gedeelte van de impulssubsidie dat bestemd is voor sportverenigingen wordt een 
bedrag voorafgenomen voor de bijscholingen georganiseerd door sportverenigingen en 
voor de deelnamegelden van jeugdsportbegeleiders en -coördinators. Het betreft 
bijscholingen inzake jeugdsportbegeleiding waardoor de kwaliteit van de 
jeugdsportbegeleider en/of –coördinator verhoogt. (zie artikel 5) 
De grootte van deze voorafname is beperkt tot maximum 25% van de totale 
impulssubsidie (totaal=deel bestemd voor organisaties van de sportdienst+deel bestemd 
voor de sportverenigingen maw 100%). De verdeling van dit bedrag gebeurt a rato van het 
aantal ingediende dossiers en a rato van de effectief ingediende kosten. Indien nodig 
worden procentuele verdeelsleutels toegepast. 
Het resterend budget bestemd voor subsidiëring van sportverenigingen wordt verdeeld 
onder de sportverenigingen die werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders op 
basis van onderstaand puntensysteem (zie artikel 6). 
 
Artikel 5: Voorafnames impulssubsidie voor organisatie bijscholingen van 
sportverenigingen en deelnamegelden jeugdsportbegeleiders en -coördinators 
 
Kwaliteitscriterium: stimuleren van jeugdsportbegeleiders en –coördinators om zich bij te 
scholen 
Parameter: effectieve kost voor de organisatie van en de deelname aan bijscholingen 
inzake jeugdsportbegeleiding, dit zijn bijscholingen waardoor de kwaliteit van de 
jeugdsportbegeleider en/of –coördinators verhoogt. 
Sportverenigingen die hun jeugdsportbegeleiders en -coördinators een bijscholing laten 
volgen inzake jeugdsportbegeleiding, krijgen de deelnamekosten terugbetaald op 
voorlegging van de factuur en het betalingsbewijs. 
Sportverenigingen die een bijscholing organiseren voor jeugdsportbegeleiders en 
jeugdsportcoördinatoren inzake jeugdsportbegeleiding, krijgen de organisatiekosten 
terugbetaald op voorlegging van de facturen en betalingsbewijzen. Catering komt niet in 
aanmerking. 
Indien het maximale beschikbare budget ontoereikend is, zal een procentuele 
verdeelsleutels toegepast worden. 
Artikel 6: puntensysteem 
 
Kwaliteitscriterium:  werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders 
Parameter: aantal gediplomeerde jeugdsportbegeleiders  
Aanvaardbare diploma’s: 
Bachelor L.O. of Master L.O., VTS-diploma in betrokken sporttak of gelijkgesteld diploma 
(cfr VTS-tabel)  
Puntensysteem (zie assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool) 
- 3 punten per Master L.O. 
- 2 punten per Bachelor L.O. 
- 1 punt per VTS-diploma of gelijkgestelde diploma’s telkens in betrokken sporttak 
- Bachelors L.O. en Masters L.O. met een VTS-trainer A diploma in betrokken sporttak, 
krijgen een punt extra.  
Stavingsdocumenten: diploma(‘s)  
 
 
 
 
 
 



 
 

 Namens de gemeenteraad :  
(get.) Jan Vanlangenhove  (get.) Claude Vanwelden 
gemeentesecretaris  voorzitter 

 Voor eensluidend afschrift,  
 Zwevegem, 19 december 2008  
Jan Vanlangenhove  Claude Vanwelden 
   

gemeentesecretaris  burgemeester 
 


