Subsidiereglement Nieuwe jeugdsportwerking
“Het valideren van nieuwe gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders in nieuwe
jeugdsportwerkingen van erkende sportverenigingen van Wetteren”
WIE KOMT IN AANMERKING VOOR DEZE SUBSIDIES?
Elke sportvereniging die geen jeugdwerking heeft en een nieuwe jeugdopleiding opstart met gekwalificeerde
jeugdsportbegeleiders, en die erkend is door het gemeentebestuur en aangesloten is bij een erkende Vlaamse
sportfederatie. (aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie is van toepassing vanaf 1/1/2010)
WAT IS EEN SPORTVERENIGING?
Verenigingen, die zich structureel en duurzaam hebben georganiseerd, waarin individueel of in ploegverband
sportactiviteiten met een competitief of recreatief karakter worden beoefend waarbij de fysieke inspanning
centraal staat.
WAT IS EEN JEUGDOPLEIDING?
Het ontwikkelen van een kwalitatief begeleid sportaanbod binnen de sportvereniging voor kinderen en jongeren
tot en met 18 jaar met het oog op het verfijnen van de sporttechnische en sporttactische vaardigheden.
WAT IS EEN JEUGDSPORTBEGELEIDER?
Een sporttechnisch begeleider voor jeugdsport die actief is in een erkende sportvereniging.
WAT IS GEKWALIFICEERD?
Gekwalificeerd wil zeggen dat de jeugdsportbegeleider een diploma/getuigschrift heeft waaruit blijkt dat hij/zij een
sporttechnische/didactische/pedagogische opleiding heeft gevolgd. De minimum opleiding is aspirant-initiator of
gelijkgesteld.
WAAROM DIT SUBSIDIEREGLEMENT?
Om erkende sportverenigingen die het engagement nemen om een nieuwe jeugdwerking met gekwalificeerde
jeugdsportbegeleiders op te starten te valideren.
ALGEMENE VOORWAARDEN
1.
2.

De subsidiëring wordt steeds bepaald op basis van de in het aanvraagdossier opgenomen gegevens van de
sportverenigingen met betrekking tot het voorgaande werkingsjaar. Een werkingsjaar loopt steeds van 1 juli
tot 30 juni.
Subsidieformulieren kunnen bekomen worden bij de gemeentelijke sportdienst.
De sportvereniging die een subsidie wenst te bekomen, dient het subsidieformulier af te halen op of aan te
vragen bij de sportdienst en dient het in te dienen per post voor 1 september.
Elke sportvereniging waarvan het subsidieformulier laattijdig door de sportdienst wordt ontvangen, zal geen
aanspraak kunnen maken op de subsidie voor het betrokken werkingsjaar.

3.
4.
5.

Jeugdwerkingen welke opgehouden hebben te bestaan op het moment van aanvraag, kunnen geen
subsidies meer ontvangen.
Elke sportvereniging moet beschikken over een bank- of postrekening op naam van de sportvereniging.
Van elke sportvereniging wordt verwacht in eer en geweten het subsidieformulier in te vullen. Bij het
opgeven van foutieve gegevens vervalt dat jaar het recht op het ontvangen van subsidie.

VERDELING
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op het gemeentebudget, worden aan de erkende
sportverenigingen subsidies verleend volgens de normen en voorwaarden die hierna worden vastgesteld.
1. Een erkende sportvereniging die gedurende het werkingsjaar een nieuwe jeugdwerking met minimum 1
gekwalificeerde jeugdsportbegeleider opstart ontvangt voor dat werkingsjaar een vast subsidiebedrag van
500 euro.
2. Voor elke nieuwe gekwalificeerde jeugdsportbegeleider die de erkende sportvereniging in dienst neemt in
het werkingsjaar waarin de nieuwe jeugdwerking opstart ontvangt de sportvereniging volgend bedrag :
- VTS aspirant initiator of gelijkgesteld
50 euro
- VTS initiator of gelijkgesteld
100 euro
- VTS instructeur B, VTS trainer B of gelijkgesteld
150 euro
- VTS trainer A, bachelor L.O en master L.O.
200 euro
3. Indien er kredieten niet opgebruikt zijn binnen de verdeling van dit subsidiereglement, zal het resterend
krediet bij de subsidiepot van de impulssubsidies worden bijgevoegd.
SPECIFIEKE VOORWAARDEN
1.

2.

3.
4.
5.

Basisvoorwaarden opdat sportverenigingen in aanmerking komen voor deze subsidie:
a. De jeugdleden bestaan uit minimaal 50% inwoners van Wetteren.
b. Elke sportvereniging heeft minstens 5 jeugdleden die de sport binnen de sportvereniging
beoefenen.
c. De sportvereniging is geen club van beroepssporters of heeft geen commercieel oogmerk.
Het subsidieformulier zal bij het indienen vergezeld zijn van:
a. Een officiële jeugdledenlijst met naam, geboortedatum en adres.
b. De sporttechnische diploma’s van de in de vereniging actieve nieuwe sportgekwalificeerde
jeugdsportbegeleiders.
c. Een bewijsstuk dat de jeugdsportbegeleiders daadwerkelijk tewerkgesteld zijn in de
jeugdwerking van de sportclub.
De sportverenigingen moeten zich onderwerpen aan eventuele controlemaatregelen.
De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 14 november
1983, die stelt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie is
toegekend.
De sportdienst stelt de nominatieve lijst van de subsidies volgens de verdelingsregels vast die toe te kennen
zijn aan de sportverenigingen. Voor de lijst voor goedkeuring wordt voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen geeft de sportraad advies.

