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AANWEZIG: Ann Van de Casteele, voorzitter; Alexandra Thienpont, burgemeester; David

Haelterman,KristienGoeminne,StefRyckmans,m,RenéDeBecker,Wim
Moons, schepenen; Bart Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Melody Debaetselier, Marinus-va*Greuningen, Lia Vandeven, Axel Degreef; Kristof Van Roey,
Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs,
Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, raadsleden; Leen Ceuppens, algemeen directeur.
De raad,

15.

Subsidiereglement voor erkende Kortenberese sportverenigingen metjeugdaanbod

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 , meer bepaald artikel 4l , 23";
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige toelagen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 decemb er 2019 houdende definiëring begnp dagelijks
bestuur;
Gelet op het rapport 'Thema-audit Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen' dat werd ontvangen
op 21/0312019, opgesteld door Audit Vlaanderen;
Overwegende dat een interne werkgroep 'uniformiseren subsidiereglementen' werd opgericht om deze
uniformisering voor te bereiden;
Gelet op het feit dat het voorgaand reglement goedgekeurd werd op de gemeenteraad d.d. 01.09.2014;
Gelet op het feit dat het nieuwe reglement het voorgaande vervangt;
Overwegende dat we via dit reglement erkende Kortenbergse sportverenigingen met jeugdaanobd
willen stimuleren tot professionalisering met een accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiders;
Overwegende dat in het budget 2020-2025 de subsidies voor erkende Kortenbergse sportverenigingen
voorzien zijn onder de volgende actie I . I | .4.1 'Y oorzien van een nieuw subsidiereglement om
professionalisering te stimuleren' ;
Overwegende dat de gepaste kredieten in het budget zijn ingeschreven onder de volgende
registratiesleutel 0740-006493 0000;
Overwegende dat er op de Sportraad van 'dd, l3llll2}lg'advies werd gewaagd over het ontwerp
reglement 'subsidiereglement voor erkende Kortenbergse sportverenigingen met jeugdaanbod';
Overwegende het advies van de Sportraad positief is;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters, Mia Vanderyelde,
Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van
Roey, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els
Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants

Besluit: met algemene stemmen
De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor erkende Kortenbergse sportverenigingen met
jeugdaanbod als volgt goed:

Subsidiereglement voor erkende Kortenbergse sportverenigingen met jeugdaanbod

GR 13.01.2020

I. ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel l: Omschrijving algemeen doel
Dit subsidiereglement wil erkende Kortenbergse sportverenigingen stimuleren tot professionalisering
met een accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiders.

Artikel 2: Financiering en toekenning
Het subsidiekrediet wordt jaarlijks voorzien op de gemeentebegroting. Deze subsidies worden
verleend aan de erkende Kortenberge sportverenigingen volgens de voorwaarden van dit reglement.
De subsidiëring van het huidig werkjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het aanwaagdossier
opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorgaande werkingsjaar.
Een werkingsjaar start op 1 september en eindigt op 31 augustus van het volgende jaar.
Er wordt jaarlijks 15.500 Euro voorzien voor dit subsidiereglement. Geldelijke tekorten voor thema 4
en thema 5 kunnen onderling aangevuld worden indien er zich een overschot voordoet bij één van
deze thema's.
Na de verdeling van de subsidie wordt het eventuele ontoereikende bedrag evenredig verminderd op
basis van thema 1,2 en 3. Indien er een resterend bedrag is wordt dit niet verdeeld.

Artikel 3 : Omschriiving doelgoep
De sportverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het
erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden. Om voor subsidiëring in aanmerking te
komen dient de sportvereniging tevens te voldoen aan de volgende omschrijving: een sportvereniging
is een vereniging waarin activiteiten individueel of in ploegverband worden beoefend mei een
competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat. Wanneer hierover
twijfel is, wordt het advies van de sportraad ingewonnen. Bijkomend moet de sportvereniging
jeugdsport aanbieden en aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie. Bij afivijkingen kan
het advies van de sportraad ingewonnen worden.

II. SUBSIDIERING
Artikel4: Procedure
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:
- De aanwaagtot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde
formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement en de aanwaagformulieren zijn
beschikbaar op de sportdienst en op de gemeentelijke website. De subsidieaanwaag kan
worden ingediend vanaf 1 september en vóór 5 oktober van het betrokken werkjaar.
- Het eerste college na 15 november wordt een collegebesluit m.b.t. uitbetaling van de subsidies
gemaakt.
Het besluit tot toekenning van de subsidies wordt overgemaakt v66r 25 november aan de
aanwagers.
Tussen 25 november en 5 december kunnen de aanwagers een gemotiveerd beroep
aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen.

De sportdienst behandelt het beroep en maakt, indien nodig, een aangepast collegebesluit.

Voor 15 december wordt een collegebesluit opgesteld met daarin de opdracht tot uitbetaling.
De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 31 december van het betrokken werkjaar

Artikel5: Controle
In toepassing van de wet van 14 november 1983, betreffende de toekenning en aanwending van
subsidies, is de begunstigde van de subsidie ertoe gehouden:
- de gemeente toe te laten, voor zover als nodig, de echtheid van de gegevens van de
subsidieaanwaagte controleren en hieromtrent inlichtingen in te winnen met alle middelen die
zij hieromtrent nodig acht
- de subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend
- elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het gemeentebestuur toe te staan om eventueel ter
plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren. Bij niet naleving van deze
bepalingen, kan het gemeentebgstuur niet of slechts gedeeltelijk de subsidies uitbetalen. Ook
kanze de toekenning van nieuwe subsidies opschorten.
- De aanvrager kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke
kanalen.

Artikel 6: Bijzondere bepalingen
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1. jeugd: de leeftijd ian 19 jaar niet hebben bereikt op 30 juni van het betrokken subsidiejaar.
2. jeugdsport : sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar.
3 . j eugdsportbegeleider : een sporttechnisch begeleider voor j eugdsport actief in een erkende

4.
5.
6.
-

7.

sportvereniging.

jeugdsportcoórdinator: eensportgekwalificeerdejeugdsportbegeleiderdiehetjeugdsportbeleid
in de erkende sportvereniging coórdineert op het sporttechnische, beleidsmatige en
organisatorische vlak.
erkende Vlaamse sportfederatie: sportfederatie erkend door de Vlaamse overheid op basis van
het decreet van 10 juni 2016 houdende de regelini; van de erkenning en subsidiëring van de
Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisaties en de organisaties voor sportieve

wijetrjdsbesteding.
Categorie jeugdsportbegeleider: de categorie waartoe de jeugdsportbegeleider behoort, komt
overeen met de waarderingsschaal uit de referentietabel voor sportkwalificaties van de
Vlaamse Trainersschool

Bijscholing : het volgen van bijscholingen door de jeugdsportbegeleider/-cocirdinator:
sporttechnische bijscholingen via de aangesloten erkende Vlaamse sportfederatie
sporttechnische bijscholingen georganiseerd door de VTS
sporttechnische bijscholingen georganiseerd door het BOIC
sporttechnische bijscholingen georganiseerd door de provincie
sporttechnische bijscholingen georganiseerd door hogescholen ofuniversiteiten
sporttechnische bijscholingen georganiseerd of erkend door de gemeentelijke sportraad of
sportdienst

over andere bijscholingen kan het advies van de sportraad ingewonnen worden

8.

Opleiding: het volgen van opleiding door de JSB/JSC:

opleidingen
opleidingen
opleidingen
over andere

georganiseerd door de VTS
erkend door de VTS
georganiseerd door hogescholen of universiteiten
diploma's kan het advies van de sportraad ingewonnen worden

Artikel 7: Doelstellineen subsidiereglement
De su-bsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op het vlak van
5 thema's. Aan elk van deze thema's is een vast percentage verbonden van de door de gemeenteraad
op het budget goedgekeurde kredieten. Deze thema's en de daarbij horende percentages zijn:
1. Werken met sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders:
50%
2. Werken met een sportgekwalificeerde jeugdsportcoórdinator:
30%
3. Volgen van bijscholingen door jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoórdinatoren: 5%
4. Terugbetaling opleidingen:
10%

5%
5. Gedeeltelijke terugbetaling loonkosten voor coórdinerende functies:
De beoordeling gebeurt op basis van een aantal parameters per thema teneinde de beoordeling om te
zetten in een subsidiebedrag.

Voor het thema
$

l:

'werken met sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders'.

I : basisvoorwaarden

-

dejeugdsportbegeleider is gedurende heel het seizoen actiefin de sportvereniging en geeft
minstens lu jeugdtraining per week.
- het aantal lesuren heeft betrekking op een gemiddelde trainingsweek
puntenverdeling (in overeenstemming met referentietabel VTS)
2:
$
- categorie I
I punt per lesuur per week
2 punten per lesuur per week
- categoie 2
- categorie 3
3 punten per lesuur per week
- categorie 4
4 punten per lesuur per week
- categorie 5
5 punten per lesuur per week
- categorie 6
6 punten per lesuur per week
- categoie 7
7 punten per lesuur per week
- categorie 8
8 punten per lesuur per week
Voor het thema 2: 'werken met een sportgekwalificeerde jeugdsportcoórdinator'.
$ I : beschikken over een jeugdsportcoórdinator
- 10 punten indien de sportvereniging beschikt over een sportgekwalificeerde
jeugdsportcoórdinator die hetjeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coórdineert op
het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak. Bijkomende voorwaarden:
. deze functie heeft een duidelijke plaats in het organogram van de club en er bestaat een
welomschreven functieomschrijving voor
. deze persoon moet met naarn, taak en contactgegevens expliciet vermeld worden in de
informatiebrochure enlof website van de vereniging.
. htjl zij is jeugdsportcoórdinator bij een sportvereniging met minstens 30 jeugdleden.
$ 2: indien de sportvereniging beschikt over eenjeugdsportcoórdinator kururen aanvullend punten

worden behaald:
- 2 punten indien de jeugdsportcoórdinator beschikt over een diploma categorie 5 tot en met 8
- 2 punten indien de jeugdsportcoórdinator beschikt over het aanvullend diploma
jeugdsportcoórdinator van de VTS
- 2 punten indien de jeugdsportcoórdinator tijdens het sportjaar minimaal 2 inteme
bij scholingen voor de j eugdsportbegeleiders van zijn sportvereniging organiseert.
Om een interne bijscholing in aanmerking te laten nemen, dient de jeugdsportcoórdinator de
sportdienst minimaal 2 weken voor het eigeniijke vormingsmoment op de hoogte te brengen
van datum, uur en locatie.

Voor het thema 3: 'Volgen van bijscholingen door jeugdsportbegeleiders en sportgekwalificeerde
jeugdsportcoórdinatoren'. De subsidie kan maximaal overeen komen met het betaalde bedrag voor de
bijscholing.
- Voor de jeugdsportbegeleiders: bijscholingen irzake de begeleiding op het sporttechnische,
tactische of sociaal-pedagogische vlak of bijscholingen omtrent aspecten van ethisch en

-

medisch verantwoorde sportbeoefening.
. brjscholing van 4u of minder: 1 punt per deelnemer per bijscholing
. bijscholing van meer dan 4u: 2 punten per deelnemer per bijscholing
. met een maximum van 12 punten per persoon per jaar
Voor de sportgekwalificeerde jeugdsportcoórdinatoren: bijscholingen inzake de begeleiding
op het sporttechnische en tactische vlak, bijscholingen inzake de coórdinatie van het
jeugdsportbeleid in de sportvereniging op het sporttechnische, beleidsmatige, sociaalpedagogische en organisatorische vlak ofbijscholingen omtrent aspecten van ethisch en
medisch verantwoorde sportbeoefening.
. brjscholing van 4u of minder: I punt per deelnemer per bijscholing
. brjscholing van meer dan 4u: 2 punt per deelnemer per bijscholing
. met een maximum van 12 punten per persoon per jaar

Voor het thema 4 'terugbetaling onkosten opleidingen', kan de club het cursusgeld tot 250 euro
inbrengen via dit reglement. Het dient te gaan om een jeugdtrainer die minimum lu per week training
geeft in een Kortenbergse sportclub.
Voor het thema 5 'Gedeeltelijke terugbetaling loonkosten voor coórdinerende functies', kan de club de
loonkosten tot maximaal 500 Euro inbrengen via dit reglement. Het dient te gaan om iemand die een
professionele activiteit uitoefent binnen de club en hiervoor bestaat een contractuele verbintenis. De
functie betreft een coórdinerende rol op sporttechnisch, beleidsmatig, sociaal-pedagogisch of
organisatorisch vlak in de sportvereniging.

ry. SLOT- EN OPHEF'F'INGSBEPALINGEN
Artikel 8: Looptiid reglement
Dit reglement gaat invoege vanaf

1 september 2020 en loopt af op 31 augustus 2026.De aftrandeling
van het werkjaar I september 2025 Íot en met 31 augustus 2026 verloopt nog via dit reglement zie
artikel 5 voor concrete timing.
Afzonderlijke reglementen bepalen onder welke voorwaarden de verenigingen bijkomend worden
ondersteund door het gemeentebestuur.

Artikel 9: Geschillen en onvoorziene omstandigheden
Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit
reglement worden behandeld door het bestuur van de gemeente Kortenberg.

Artikel l0: Opheffing en overeang
Het huidige subsidiereglement loop af op 31 augustus 2020 enwordt dan opgeheven.
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De algemeen directeur
(g) L. CEUPPENS

De voorzitter
(g) A. VAN DE CASTEELE

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op: 15 januari2020
De algemeen directeur
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