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Impulssubsidiereglement sport
Goedgekeurd op 8 december 2008 en aangepast door de gemeenteraad in zitting van 18 oktober 2010,
16 december 2013, 4 juli 2016 en 8 juli 2020. Gecoördineerde versie.

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
Artikel 1
Het gemeentebestuur van Nazareth verleent, binnen de perken van de budgetten daartoe voorzien in
het door de gemeenteraad goedgekeurde gemeentebudget, subsidies aan de door het
gemeentebestuur erkende sportverenigingen met jeugdwerking, die aangesloten zijn bij een erkende
Vlaamse sportfederatie (regel van toepassing vanaf 2010), volgens de voorwaarden en de normen die
hierna vastgesteld worden.
Artikel 2
Dit reglement is enkel van toepassing op elke Nazarethse sportvereniging, die voor het betreffende jaar
voldoen aan de erkenningsvoorwaarden en die een jeugdwerking aan zijn leden aanbiedt en:
• waarvan minimum 1/4 van het totaal aantal jeugdleden in Nazareth woonachtig is,
• die minstens 5 jeugdleden heeft die de sport binnen de sportvereniging beoefenen,
• die minimum 1 jaar werking kan bewijzen,
• die geen club van beroepssporters is,
• die geen commercieel oogmerk heeft.
Artikel 3 - Definities
Wat is jeugdsport?
Sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar.
Wat is een erkende sportvereniging?
Verenigingen, die zich structureel en duurzaam hebben georganiseerd, waarin individueel of in
ploegverband activiteiten met een competitief of recreatief karakter worden beoefend en waarbij de
fysieke inspanning centraal staat. De vereniging moet aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse
sportfederatie en erkend zijn door het gemeentestuur.
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
eigenschappen.
Wat is een jeugdsportbegeleider?
Een sporttechnisch begeleider voor jeugdsport die actief is in een erkende sportvereniging.
(iemand die training geeft aan jongeren tot en met 18 jaar)
Wat is een sportgekwalificeerd jeugdsportcoördinator?
Een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging
coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorisch vlak met minimum een VTS
diploma van initiator of geassimileerd.
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Hoofdstuk 2: De Impulssubsidies.
Artikel 4 - Aanvragen.
•
De aanvragen voor betoelaging moeten binnen de vastgestelde datum, op de daartoe
bestemde formulieren, aan het College van burgemeester en schepenen (hierna het College
genoemd) toegestuurd worden.
•

Met laattijdig ingediende formulieren wordt geen rekening gehouden. Onvolledig ingevulde of
"fout" ingevulde aanvragen kunnen leiden tot uitsluiting.

•

Bij de ingevulde aanvraagformulieren worden alle gevraagde bijlagen gevoegd.

•

De verenigingen kunnen door de sportgekwalificeerd ambtenaar verzocht worden om
bijkomende informatie te verstrekken mocht blijken dat onvoldoende gegevens beschikbaar
zijn voor het degelijk berekenen van de subsidie op basis van dit subsidiereglement.

Artikel 5 - Uitbetalingen.
•
De uitbetaling van de geldelijke subsidie gebeurt in overeenstemming met de wettelijke
bepalingen geldend voor de gemeentelijke comptabiliteit.
•

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.

•

Indien blijkt dat door een organisatie onjuiste gegevens verstrekt worden, of indien de
voorwaarden van dit reglement niet nageleefd worden, kan het College de, op grond van dit
reglement toegekende, toelagen geheel of gedeeltelijk terugvorderen en de vereniging
schorsen voor verdere betoelaging.

•

Het College behoudt zich het recht voor alle middelen aan te wenden teneinde de juistheid van
de gegevens te kunnen nagaan.

Artikel 6 - Berekeningswijze terugbetaling aanvaardbare kosten.
Alle aanvaardbare kosten, zoals bepaald in punt 7.1, 7.2, 7.3 en 7.4 van dit artikel, die kunnen bewezen
worden mits het voorleggen van de nodige documenten worden in mindering gebracht van het jaarlijkse
totale impulssubsidiebedrag toegekend door BLOSO aan de verenigingen.
De som van de aanvaardbare kosten van alle clubs samen mag niet meer bedragen dan 30% van het
totale bedrag van de impulssubsidie toegekend door BLOSO aan de verenigingen.
Indien de som van deze kosten van alle clubs het plafond bereikt zullen de kosten verhoudingsgewijs
aan de verenigingen toegekend worden.
Volgende kosten komen hiervoor in aanmerking:
6.1. Organiseren van opleidingen voor jeugdsportbegeleiders en sportgekwalificeerde
jeugdsportcoördinatoren.
Basiscategorie:VTS aspirant initiator
Categorie II:
Categorie III:
Categorie IV:
Categorie V:

Categorie I:

VTS initiator

VTS instructeur/Trainer B
VTS trainer A
VTS toptrainer
sportgekwalificeerd jeugdsportcoördinator (basis en/of specialisatiemodule)

Gemeentebestuur Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth – T 09 382 82 61 – vrijetijd.sport@nazareth.be

3

6.2. Organiseren van bijscholingen voor de eigen jeugdsportbegeleiders en
sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren.
De gemeentelijke sportaccommodatie wordt hiervoor gratis ter beschikking gesteld.
Kosten aan docenten, nota’s, sprekers, … voor de organisatie van de bijscholingen worden
terugbetaald aan de organiserende club volgens de bepalingen in dit artikel. Kopieën en betaalbewijzen
van de betreffende facturen, door de club betaald, moeten worden bijgevoegd.
6.3. Volgen van opleidingen door jeugdsportbegeleiders en sportgekwalificeerde
jeugdsportcoördinatoren.
De volgende categorieën of geassimileerde opleidingen voor de betrokken sporttak (ken) komen
in aanmerking voor terugbetaling op voorwaarde dat ze door de club zelf werden betaald:
Basiscategorie:VTS aspirant initiator
Categorie I:
VTS initiator
Categorie II:
VTS instructeur/Trainer B
Categorie III: VTS trainer A
Categorie IV: VTS toptrainer
Categorie V: sportgekwalificeerd jeugdsportcoördinator (basis en/of specialisatiemodule)
Inschrijvingsgelden, voor het volgen van de opleidingen worden terug betaald, volgens de bepalingen
in dit artikel, op voorwaarde dat de deelnemer geslaagd is.
Kopieën en betaalbewijzen van betreffende facturen, door de club betaald, en het behaalde diploma
moet worden bijgevoegd.
Voor de waarde van de diploma’s die niet door de VTS werden uitgevaardigd hanteren wij de
assimilatietabel van de VTS (Sport Vlaanderen) die in het betreffende werkingsjaar van toepassing is.
6.4. Volgen van bijscholingen door jeugdsportbegeleiders en sportgekwalificeerde
jeugdsportcoördinatoren.
Inschrijvingsgelden, voor het volgen van de bijscholingen worden terug betaald, volgens de bepalingen
in dit artikel.
Kopieën en betaalbewijzen van betreffende facturen die betaald werden door de club en
deelnameattest of brevet moet van de deelnemer(s) worden bijgevoegd.
Artikel 7 - Berekeningswijze verdeling van het restbedrag.
Het overblijvende bedrag (minimum 70% van het totale bedrag van de impulssubsidie) noemen we het
“restbedrag”.
Het restbedrag wordt verdeeld over de te behalen punten waarbij 1 punt de waarde krijgt van dit
restbedrag gedeeld door het de som van het totaal behaalde punten van alle ingediende dossiers.
Dit bedrag noemen we “puntwaarde”.
Deze puntwaarde wordt vermenigvuldigd met het aantal behaalde punten per club.
De sportdienst stelt de nominatieve lijst van de subsidies volgens puntensysteem vast die toe te kennen
zijn aan de sportverenigingen.
Voor de lijst voor goedkeuring wordt voorgelegd aan het College, geeft het Beweeg- en sportplatform
advies.
Uitbetaling van de impulssubsidie gebeurt na de goedkeuring door het College.

Hoofdstuk 3: Verdeling van de punten
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Artikel 8 - Sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en sportgekwalificeerde
jeugdsportcoördinatoren vergoed via VLABUS.
Per sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider vergoed via Vlabus
10 punten
Voor een sportgekwalificeerd jeugdsportcoördinator vergoed via Vlabus
20 punten
Kopieën van de facturen en betaalbewijzen bijvoegen.
Artikel 9 - Aanwezigheid van eigen sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en
sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren.
1. Het aantal lesuren voor jeugd gegeven door sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders
Basiscategorie

studenten LO/ aspirant initiator, in de betrokken 6 punten
sporttak (of geassimileerd)

Categorie 1

VTS-initiator in
sporttak

Categorie 2

Regent LO/ Bachelor LO/ VTS-instructeur/ B-trainer 12 punten
in de betrokken sporttak (of geassimileerd)

Categorie 3

Licentiaat LO/ Master LO/ VTS-trainer A in de 16
punten
betrokken sporttak (of geassimileerd) of Toptrainer
jeugdsportbegeleider

Categorie 4

Licentiaat LO/ Master LO/ Regent LO/ Bachelor LO
met bijkomend het diploma trainer A of
VTStoptrainer in de betrokken sporttak (of
geassimileerd)

de
betrokken
(of geassimileerd)

8 punten

per

20 punten

De hoogste opleiding komt in aanmerking.
Het gemeentebestuur beslist over de eventuele gelijkwaardigheid of niveau van de niet in
deze lijst opgenomen kwalificaties of combinatie van kwalificaties. Hierbij wordt beroep
gedaan op de meeste recente assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool.
2. Per aanwezige sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator die effectief deze functie uitoefent
(dit is geen lesgever)
zonder specifiek diploma jeugdsportcoördinator (minimum initiator)
30 punten
met
VTS-diploma
“basismodule”

sportgekwalificeerd

jeugdsportcoördinator
40 punten

met
VTS-diploma
sportgekwalificeerd
jeugdsportcoördinator
“specialisatiemodule”
50 punten
Per sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider en sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator kopieën
van de behaalde diploma’s zoals vermeld in punt 1 en 2 van dit artikel bijvoegen.
Voor de waarde van de diploma’s die niet door de VTS werden uitgevaardigd hanteren wij de
assimilatietabel van de VTS (Sport Vlaanderen) die in het betreffende werkingsjaar van toepassing is.
Artikel 10 - Uitvoeren van de Panathlonverklaring.
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Ondertekening van de Panathlonverklaring door de sportgekwalificeerde
jeugdsportbegeleider en de sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator

5 punten

Opstellen van een gedragscode voor zijn jeugdsportbegeleiders

5 punten

Hoofdstuk 4: Slotbepalingen
Artikel 11
Deze bepalingen in dit impulssubsidiereglement staan los van het algemene subsidiereglement
betreffende de ondersteuning van de erkende sportverenigingen.
Artikel 12
Dit reglement treedt in werking met ingang van 5 juli 2016.
Artikel 13
In 2021 worden de subsidies uitzonderlijk gelijkgesteld aan de toegekende subsidies in 2020, dit om
een negatief effect van de coronaperiode op subsidiebedragen te voorkomen.
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algemeen directeur
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