
 

 

Subsidiereglement Impulssubsidies 
 

 
 

I. Algemene voorwaarden 

 

Art. 1:  

Met het reglement ‘Impulssubsidies’ wil het stadsbestuur Ninove de sportclubs met 

jeugdwerking begeleiden: 

 

1. Om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider inzake de begeleiding op het 

sporttechnische, tactische of sociaalpedagogische vlak te verhogen. 

2. Om de kwaliteit van de jeugdsportcoördinator inzake de coördinatie van het 

jeugdsportbeleid in de sportvereniging op het sporttechnisch, beleidsmatig, 

sociaalpedagogisch en organisatorisch vlak te verhogen. 

3. Om het aantal en de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de 

jeugdsportcoördinatoren te verhogen. 

4. Om het aantal erkende sportverenigingen die werken met sportgekwalificeerde 

jeugdsportbegeleiders en die beschikken over een jeugdsportcoördinator te 

verhogen. 

 

Art. 2: 

Met steun van de Vlaamse Regering worden binnen de perken van de door de 

gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten impulssubsidies uitgekeerd aan 

jeugdsportverenigingen. 

 

Art. 3: 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. 

Jeugdopleiding: het ontwikkelen van een kwalitatief begeleid jeugdsportaanbod binnen 

de sportvereniging met het oog op het verfijnen van de sporttechnische en sporttactische 

eigenschappen waarbij de doorstroming gewaarborgd is in meerdere leeftijdscategorieën. 

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die is aangesloten bij een erkende Vlaamse 

sportfederatie en die erkend is door het gemeentebestuur. Deze bepaling treedt pas in 

werking op 01/01/2010. Tot dan kunnen ook sportverenigingen die niet aangesloten zijn 

bij een erkende Vlaamse sportfederatie, maar die erkend zijn door het gemeentebestuur, 

in aanmerking komen voor impulssubsidie. 

Jeugdsportbegeleider (JSB): een sporttechnische begeleider voor jeugdsport die actief is 

in een erkende sportvereniging.  

Jeugdsportcoördinator (JSC): een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het 

jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, 

beleidsmatige en organisatorische vlak.  

 

Art. 4:  

De gemeenteraad vertrouwt de bevoegdheid om subsidies toe te kennen aan de 

vereniging toe aan het college van burgemeester en schepenen volgens art. 43§1 van 

het gemeentedecreet. 

 

Art. 5: 

De subsidiëring in het kalenderjaar x wordt steeds bepaald op basis van de in het 

aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging voor de periode november 

jaar x -1 tot en met oktober jaar x.  

Elke sportvereniging kan pas subsidies aanvragen na minimum 1 jaar te bestaan. 

Sportverenigingen welke opgehouden hebben te bestaan, kunnen geen subsidies meer 

ontvangen. 



 

Het stadsbestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te 

laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de 

werkelijkheid, komt desbetreffende sportvereniging voor het betrokken of volgende jaar 

niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie. 

 

Art. 6: 

De sportvereniging is erkend door de stad Ninove en voldoet dus aan de in het 

erkenningreglement omschreven erkenningvoorwaarden. Vanaf 2010 is de 

sportvereniging ook aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie. 

 

Art. 7: 

De sporttak wordt aangeboden door een door BLOSO erkende Vlaamse sportfederatie of 

erkende Vlaamse organisatie van de sportieve vrijetijdsbesteding. 

 

Art. 8: 

De sportvereniging moet een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat 

iedereen lid kan worden van de sportvereniging ongeacht de ideologische of filosofische 

achtergrond op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en 

doelstellingen van de vereniging eerbiedigt. 

 

Art. 9: 

De sportvereniging heeft een rekening op naam van de vereniging zelf.  

 

Art. 10: 

De sportverenigingen dienen zich bij hun subsidieaanvraag en bij het afleggen van de 

verantwoording voor de toegekende subsidies te schikken naar het algemeen reglement 

betreffende de aanvragen en de verantwoording van subsidies dat door de gemeenteraad 

in toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de 

toekenning en de aanwending van sommige toelagen zal goedgekeurd worden. 

 

Art. 11: 

De impulssubsidie kan men verkrijgen door het volgen van de hierna omschreven 

procedure: 

- De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportvereniging op de daartoe bestemde 

formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren 

zijn beschikbaar op de sportdienst. 

Het aanvraagdossier is te verkrijgen de eerste helft van oktober. 

- De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 1 november van het betrokken 

jaar, samen met de nodige bewijsstukken. 

- De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 15 november van 

het betrokken jaar. 

- De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 31 december van het betrokken 

jaar. 

 

II. Verdeling en berekening van de impulssubsidie. 

 

Art. 12: Verdeling van de impulssubsidie 

 

12.1.Terugbetaling van cursusgeld voor sportspecifieke opleidingen georganiseerd of 

erkend door de Vlaamse Trainersschool, hierna VTS genoemd: 

- De cursus eindigt in de loop van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft en de 

cursist is geslaagd. (Kopie van behaald diploma of voorlopig attest van slagen) 

- Het cursusgeld werd (terug) betaald door de sportvereniging. (kopie overschrijving) 

Enkel het cursusgeld komt in aanmerking, reis- en verblijfskosten worden niet 

terugbetaald.  

- De deelnemer is op het moment van het volgen van de cursus actief als 

jeugdsportbegeleider in de sportvereniging. 

 



12.2. Terugbetaling van inschrijvingsgeld voor bijscholingen. 

JSB: bijscholing inzake de begeleiding op het sporttechnische, tactische of sociaal-

pedagogische vlak of inzake aspecten van ethisch en medisch verantwoorde 

sportbeoefening. 

JSC: bijscholing inzake de coördinatie van het jeugdsportbeleid in de sportvereniging op 

het sporttechnische, beleidsmatige, sociaal-pedagogische en organisatorische vlak of 

inzake aspecten van ethisch en medisch verantwoorde sportbeoefening. 

- De bijscholing vindt plaats in de loop van het jaar waarop de subsidie betrekking 

heeft. (Deelname attest) 

- Het inschrijvingsgeld werd (terug) betaald door de sportvereniging (kopie 

overschrijving). 

- De deelnemer is op het moment van het volgen van de bijscholing actief als 

jeugdsportbegeleider in de sportvereniging. 

 

12.3 Terugbetaling voor de organisatie van een cursus of bijscholing in de loop van het 

jaar waarop de subsidie betrekking heeft, erkend door VTS of waarbij de lesgever (van 

buiten de vereniging) behoort tot categorie 3 of 4, door de sportvereniging zelf. Enkel de 

bewezen kosten via factuur en overschrijving worden terugbetaald. Er zijn minimum 10 

deelnemers van de eigen club of van clubs uit Ninove. 

 

12.4 Subsidie verdeeld op basis van onderstaand puntensysteem. Het krediet dat rest na 

de terugbetaling van de cursus- en inschrijfgelden voor de sportspecifieke opleidingen en 

bijscholingen en de organisatiekosten van eigen georganiseerde opleidingen of 

bijscholingen, wordt volgens het in art. 14 beschreven puntensysteem verdeeld. 

 

Art. 13 

Het inschrijfgeld en de eventuele terugbetaling voor organisaties worden door het 

gemeentebestuur samen met de subsidie volgens het puntensysteem op de rekening van 

de sportclub gestort. 

 

Art. 14 

- een jeugdsportbegeleider of jeugdsporttrainer is de eigenlijke lesgever en voorbereider 

van de trainingen in de week. Hij/zij heeft een diploma behaald in de betrokken sporttak 

en heeft de panathlonverklaring ondertekend.  

Diploma categorie 0   1 punt per persoon  

Diploma categorie 1   4 punten per persoon  

Diploma categorie 2   8 punten per persoon  

Diploma categorie 3 12 punten per persoon  

Diploma categorie 4 15 punten per persoon  

 

Voor de berekening van de impulssubsidies in 2009 wordt dit puntenaantal 

vermenigvuldigd met het aantal volledige kalenderjaren in de club met dit diploma tot 

maximum 10 jaar. 

- de jeugdsportcoördinator werkt overkoepelend boven alle trainers. Hij/zij heeft een 

diploma behaald in de betrokken sporttak en heeft de panathlonverklaring ondertekend.  

Diploma categorie 1   5 punten per persoon  

Diploma categorie 2 10 punten per persoon  

Diploma categorie 3 15 punten per persoon  

Diploma categorie 4 18 punten per persoon  

‘Basismodule JSC’  +5 punten  

‘Specialisatiemodule JSC’ +10 punten 

 

Voor de berekening van de impulssubsidies in 2009 wordt dit puntenaantal 

vermenigvuldigd met het aantal volledige kalenderjaren in de club met dit diploma tot 

maximum 10 jaar. 

 

TABEL OPLEIDINGSCATEGORIEËN 

(referentie voor inschaling van diploma’s = VTS-assimilatietabel) 

Categorie 0 VTS-aspirant initiator 



Jogbegeleider 

Categorie 1 Initiator  

Student LO (2e jaar geslaagd) 

Categorie 2 Instructeur B of Trainer B  

Bachelor (regent) LO 

Master (licentiaat) LO 

Categorie 3 Trainer A 

Bachelor LO + VTS-diploma (B) 

Master LO + VTS-diploma (B) 

Categorie 4 VTS toptrainer 

Bachelor LO + VTS-diploma (A) 

Master LO + VTS-diploma (A) 

 

Jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren die in het betrokken jaar hun diploma 

haalden, komen pas het daaropvolgende jaar in aanmerking voor punten. 

 

Art. 15 

De waarde van 1 punt is het resterende bedrag beschreven in art. 12.4 gedeeld door het 

totaal aantal punten. 

 

Art. 16 

Door een aanvraag tot subsidiëring in te dienen, verklaart de vereniging zich akkoord 

met het reglement. 

 

Art. 17 

Indien zich zaken voordoen die niet in dit reglement zijn voorzien, zal het college van 

burgemeester en schepenen hierin een principebeslissing nemen die ter advies zal 

worden voorgelegd aan de sportraad. Daarna wordt de gewone procedure verder 

gevolgd. 

 

Art. 18 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2009 en neemt een einde op 31 december 

2013. 

 

______ 


