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SUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING 

VAN SPORTCLUBS 
Gemeenteraad 19/01/2017 

 
 
Het gemeentebestuur zal gedurende deze beleidsperiode en binnen het kader van deze bestuurs- en 
beleidscyclus, het stimuleren van kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel onderlinge samenwerking’ 
via dit reglement ondersteunen.  
Om voor subsidies in het kader van het onderstaand reglement in aanmerking te komen moeten 
sportverenigingen erkend worden door het gemeentebestuur (conform het gemeentelijk reglement ter 
erkenning van sportverenigingen). 

De subsidieaanvraag voor dit reglement zit vervat in het aanvraagdossier tot gemeentelijke erkenning van 
sportverenigingen. 
 
Algemene Bepalingen: 
Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: 
Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar 
Jeugdsportbegeleider: sporttechnisch begeleider voor jeugdsport die actief is in een erkende sportvereniging 
Erkende sportvereniging: een sportvereniging die erkend is door het gemeentebestuur .  
Werkingsjaar: van 1 januari tot 31 december 
Vorming: een kadervormingscursus / bijscholingscursus georganiseerd door VTS, de Federatie, de Provincie, de 
Sportregio, het gemeentebestuur of EVA vzw SPORTpromOTie  
JSB: jeugdsportbegeleider – jeugdtrainer 
VTS: Vlaamse Trainers School 
referentietabel VTS: tabel Bloso 2013 (bijlage) 
 
Artikel 1 
Binnen de perken van de door de gemeenteraad opgestelde budgetten worden subsidies uitgekeerd aan 
door het gemeentebestuur erkende Oud-Turnhoutse sportverenigingen met jeugdwerking. 

De subsidie bestaat uit een bedrag, dat samengesteld wordt door onderstaand reglement. 
 
Artikel 2 – Positief coachen 
1 - De uitgaven die EVA vzw SPORTpromOTie doet in het kader van positief coaching of M-factor zullen, 
nog voor de verdere verdeling van de middelen voorzien voor de uitvoering van dit subsidiereglement, 
worden gecrediteerd. Max. bedrag per jaar:  €3000. 

 
2 – clubs die zich engageren voor positief coachen / M-factor krijgen onderstaande max. waardering van 
300 punten: 

 Jaarlijks ondertekenen van het sportclubcharter positief coachen en dit Charter communiceren met 
leden en supporters  – deze ondertekening geeft recht op 

 
o Per club die in het project stapt – 100 punten 
o Per bestuurslid dat de volledige cyclus aflegde - 30 punten 
o per JSB die de volledige cyclus aflegde - 30 punten 
o per deelnemer aan fora positief coachen/ M-factor – 5 punten 
o per infomoment naar leden en/of sympathisanten – 100 punten (aanbod kan op vraag van 

club door EVA vzw SPORTpromOTie georganiseerd worden) 
o plaatsen van infobord positief coachen bij alle wedstrijden (aan te vragen bij sportdienst)– 

50 punten 
o Clubs die positief coachen / M-factor op de agenda plaatsen van hun 

bestuursvergaderingen: 5 aantal punten per uittreksel uit bestuursverslag met een max. 
van 50 punten 

o Eigen positieve gewoonten/ ideeën/initiatieven: aantal punten: 15 punten per door de 
werkgroep goedgekeurd initiatief met max. van 50 punten 

- Club die het meest aantal punten scoort op dit artikel wordt gehuldigd op de jaarlijkse kampioenenhulde als 
positiefste sportclub en ontvangt extra premie van € 500. Deze premie dient geïnvesteerd te worden in 
opleidingen/tools die de positieve clubwerking accentueren 

Overgangsmaatregel: de clubs die de cycli van PC reeds doorliepen, krijgen eenmalig de waardering in 2016. 
 
Artikel 3: Kadervorming – scholing van de ‘actieve’ jeugdsportbegeleider  
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Rekening houdend met de meest recente assimilatietabel Vlaamse Trainersschool, worden de kosten (na de 
voorafname in art. 2 voor positief coaching) voor kadervorming gecrediteerd nog voor de verdere verdeling van 
de middelen die het gemeentebestuur voor dit reglement voorziet. 
De cursussen die in aanmerking komen zijn de door de club goedgekeurde en aan de cursist terugbetaalde 
cursussen van de in de club aangesloten en actieve JSB voor het behalen van een sportspecifiek diploma of 
attest van of erkend door VTS en de gemeente.  
De verdeling van de subsidies voorbehouden voor kadervorming kan enkel voor het behalen door de JSB van 
een sport-specifiek attest van VTS of een ander door de gemeente erkend getuigschrift, inclusief verblijfskosten 
(max. € 50) en vervoerskosten (openbaar vervoer of € 0.12 per km) – eveneens maximum van € 50.  
Kopie van het attest of diploma, inschrijvingsbewijs en betalingsbewijs moeten deze aanvraag begeleiden. 
Als er, na creditering van deze vormingskosten, nog gelden over zijn van het in het gemeentebudget voorziene 
bedrag, zullen die via onderstaande kwaliteitscriteria verdeeld worden. 
 
Artikel 4: Belonen van het aantal ‘actieve’ sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders 
Sportclubs krijgen per sportgekwalificeerde actieve jeugdsportbegeleider, per training (in zowel inhoudelijke als 
financiële opdracht van de club) per week  onderstaande waardering (indien ze een groep begeleiden van 
minimum 8 kinderen): 
Kolom 1 van referentietabel VTS: 1 punt per JSB, vermenigvuldigd met het aantal trainingen per week 
Kolom 2 van referentietabel VTS: 2 punten per JSB, vermenigvuldigd met het aantal trainingen per week 
Kolom 4 van referentietabel VTS: 3 punten per JSB, vermenigvuldigd met het aantal trainingen per week 
Kolom 6 van referentietabel VTS: 4punten per JSB, vermenigvuldigd met het aantal trainingen per week 
Kolom 7 van referentietabel VTS: 5 punten per JSB, vermenigvuldigd met het aantal trainingen per week 
Kolom 8 van referentietabel VTS: 6 punten per JSB, vermenigvuldigd met het aantal trainingen per week 
 
Alle andere ingediende vormingen zullen indien erkend door de gemeentelijke sportdienst in de tabel ingepast 
worden. 
 
Om in aanmerking te komen voor subsidiëring, zal de club een kopie van het bekwaamheidsattest of diploma van 
de JSB, evenals een namenlijst van de begeleide kinderen, een kalender van de trainingen en een financieel 
overzicht van de kosten voor de jeugdtrainers voorleggen bij de aanvraag voor subsidiëring op de hiervoor ter 
beschikking gestelde standaardformulieren. 
 
Artikel 5 
De sportverengingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de wet van 14 november 1983 (de 
sportvereniging moet de subsidie gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie is toegekend) en conform de in 
dit subsidiereglement opgenomen stavingstukken. 
Het gemeentebestuur houdt zich het recht voor de door sportverenigingen ingediende subsidieerbare 
informatie en bewijsstukken te laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is 
met de werkelijkheid, komt desbetreffende sportvereniging voor het betrokken jaar niet meer in 
aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie. 

 
Artikel  6 
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: 

o Een werkingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december 
o De aanvraag tot subsidiëring en de stavingstukken worden door de sportverenigingen op de daartoe 

bestemde formulieren ingediend bij de sportdienst uiterlijk voor 15 januari; laattijdige aanvraagdossiers 
worden niet weerhouden  

o De subsidiëring van het  komende werkingsjaar wordt bepaald op basis van de in het aanvraagdossier 
opgenomen gegevens van de sportvereniging  

o De verdeling van deze subsidies wordt geagendeerd op de gemeenteraad van de maand april volgend 
op het werkjaar 

o De uitbetaling van de subsidie gebeurt in de loop van de maand mei volgend op het werkjaar 
 
Artikel 7: Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2017 en vervangt het vorige reglement  ter verbetering van 
de kwaliteitsvolle jeugdwerking van Oud-Turnhoutse sportclub. 
 
Meer info: 
Sportdienst 
Sporthal De Hoogt 
De Hoogt 20 
2360 Oud-Turnhout 


