Nijlen, goedkeuring gemeenteraad 5 oktober 2010

NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES 2009-2013
VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN
Artikel 1. ALGEMENE BEPALINGEN
Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten verleent het college van burgemeester &
schepenen van Nijlen onder de hierna vermelde voorwaarden IMPULSSUBSIDIES voor erkende
sportverenigingen. Dit gebeurt na advies van de gemeentelijke sportraad. Indien het gemeentebestuur dat
advies niet volgt, dient het dit te motiveren
ARTIKEL 2. BEGRIPPEN
-

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

-

Jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider voor jeugdsport, actief in een erkende
sportvereniging. De jeugdsportbegeleider is gedurende het gehele sportseizoen actief in de
sportvereniging en geeft minstens 1 uur jeugdtraining / week.

-

Jeugdsportcoördinator:

een

sportgekwalificeerde

jeugdsportbegeleider

die

het

jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnisch, beleidsmatig
en organisatorisch vlak. Hij/zij is de eerste contactpersoon voor ouders, jeugdtrainers, spelers,
… en hij/zij moet met naam, taak en contactgegevens expliciet vermeld worden in de
informatiebrochure en/of website van de vereniging.
Artikel 3. DOELSTELLINGEN
Met dit subsidiereglement wil het gemeentebestuur
-

Meer financiële ondersteuning geven aan alle sportverenigingen die een kwalitatieve
jeugdwerking hebben;

-

De kwaliteit van de jeugdsport verhogen en bevorderen door opleiding te stimuleren.

Artikel 4. VOORWAARDEN
De sportverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en voldoen aan ALLE in het erkenningsreglement
omschreven voorwaarden. Zij dienen hiervoor jaarlijks een aanvraagformulier in te dienen. De
sportverenigingen moeten tevens aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie (dit is pas geldig
vanaf 2010 – in 2009 kunnen ook sportverenigingen die niet aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse
sportfederatie van deze subsidie genieten). De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel
ontvangen via andere gemeentelijke kanalen.
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Aanwending subsidies:
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.
Dit op straffe van terugbetaling van het gehele toegekende bedrag.
Artikel 5. SUBSIDIE BEDRAG
De subsidiëring wordt bepaald op basis van de jaarlijks toegekende subsidie aan de gemeente Nijlen (0,8 € per
inwoner) en verdeeld volgens de verdeelsleutel gestipuleerd in artikel 6. Het beschikbare subsidiebedrag wordt
opgesplitst in een bedrag dat de gemeente gebruikt voor eigen initiatieven rond het thema (10% van het
voorziene subsidiebedrag) en een bedrag dat wordt verdeeld onder de clubs die een correcte, volledige en
tijdige aanvraag hebben ingediend (90% van het voorziene subsidiebedrag).
Artikel 6. VERDEELSLEUTEL
90% van het beschikbare budget (0,8 € per inwoner) wordt verdeeld volgens de hiernavolgende
kwaliteitscriteria ‘jeugdsportbegeleider en jeugdsportcoördinator’ op basis van een puntensysteem: het bedrag
wordt gedeeld door het totale aantal punten van alle sportverenigingen. Deze deling geeft de waarde weer van
1 punt. Het aantal subsidies per sportvereniging varieert dus van jaar tot jaar.
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Thema: kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleider
DOELSTELLING

KWALITEITSCRITERIA

PARAMETERS
OMSCHRIJVING

Beschikken over meer
kwaliteitsvolle
jeugdsportbegeleiders in
de Nijlense
sportverenigingen.

Werken met
sportgekwalificeerde
jeugdsportbegeleiders.

Het volgen van bijscholingen door
jeugdsportbegeleiders verbonden
aan de sportvereniging.

Aantal gevolgde bijscholingen op sporttechnisch,
tactisch of sociaal-pedagogisch vlak.
-bijscholing van 3u of minder
-bijscholing van meer dan 3u
( maximum 20 p per persoon / per jaar )

Stijging in de sportvereniging van het
aantal en niveau van de
gekwalificeerde
jeugdsportbegeleiders.

PUNTEN

1
2

per bijscholing
per bijscholing

Aantal bijkomende gekwalificeerde
jeugdsportbegeleiders.

1

per bijkomende begeleider

Aantal niveauverhogingen van de gekwalificeerde
jeugdsportbegeleiders

1

per niveauverhoging

Sportvereniging organiseert zelf
bijscholingen voor eigen
jeugdsportbegeleiders.

Aantal georganiseerde bijscholingen op sporttechnisch,
tactisch of sociaalpedagogisch vlak.

2

per bijscholing

Het aantal en niveau van de actieve
gekwalificeerde
jeugdsportbegeleiders verbonden
aan de sportvereniging.

Aantal gediplomeerde trainers op basis van de referentie
–en assimilatietabel van de VTS*:
− Kolom 1
− Kolom 2-3
− Kolom 4-5
− Kolom 6-8

3 / diploma
6 / diploma
9 / diploma
12 / diploma

Het totaal aantal punten
verdeeld, over de
volledige, doelstelling,
adhv. de
trainersdiploma’s, kan
maximaal 170 punten
bedragen.

* De diploma’s worden bekeken op de stand van 31 december van het werkingsjaar waarvoor de subsidie wordt toegekend.
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Thema: kwaliteitsvolle jeugdsportcoördinator
De jeugdsportcoördinator heeft minstens een diploma VTS-Initiator of geassimileerd.
DOELSTELLING

Beschikken over meer
kwaliteitsvolle
jeugdcoördinatoren in de
Nijlense
sportverenigingen.

Werken met een
sportgekwalificeerde
jeugdsportcoördinator.

KWALITEITSCRITERIA

PARAMETERS
OMSCHRIJVING

PUNTEN

Het volgen van bijscholingen door de
jeugdsportcoördinator verbonden aan
de sportvereniging.

Aantal gevolgde bijscholingen door de jeugdsportcoördinator
op beleidsmatig, sociaalpedagogisch en organisatorisch vlak.
-bijscholing van 3u of minder
-bijscholing van meer dan 3u

1
2

per bijscholing
per bijscholing
(maximum 20 punten / jaar)

Stijging in de sportvereniging van het
niveau van de gekwalificeerde
jeugdsportcoördinator.

Aantal niveauverhogingen* van de gekwalificeerde
jeugdsportcoördinator.

1

per niveauverhoging

De aanwezigheid en niveau van de
actieve gekwalificeerde
jeugdsportcoördinator.

Aanwezigheid van een gekwalificeerde* jeugdsportcoördinator
en niveau.
− Kolom 2-3
− Kolom 4-5
− Kolom 6-8

2
16
19
12

* Op basis van de referentie –en assimilatietabel van de VTS. De diploma’s worden bekeken op de stand van 31 december van het werkingsjaar waarvoor de subsidie wordt
toegekend.
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Artikel 7. PROCEDURE
Aanvraag
De aanvraag van de impulssubsidies voor sportverenigingen dient gericht te worden aan het college van
burgemeester en schepenen vóór 15 september van het begrotingsjaar op de daartoe bestemde
aanvraagformulieren. De aanvraagformulieren worden jaarlijks bezorgd aan de sportverenigingen. Het
reglement is beschikbaar op de gemeentelijke website, of bij de gemeentelijke sportdienst.
Advies sportraad
Het college van burgemeester en schepenen vraagt advies aan de sportraad betreffende de aanvragen.
Artikel 8. UITBETALING
De toegekende subsidies worden gestort op de rekening van de vereniging vóór 20 december van het jaar
waarin de aanvraag werd gedaan. Elke VZW is verplicht over een bankrekening of postchequerekening te
beschikken op naam van de vereniging. Bij een feitelijke vereniging dient het rekeningnummer overeen te
komen met het rekeningnummer dat door de lastgevers is ondertekend bij de aanvraag tot erkenning en
subsidiëring.
Beslissing tot niet uitbetalen
Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen om geen subsidies uit te betalen in volgende
omstandigheden:
- De vereniging voldoet niet meer aan de voorwaarden gesteld in dit subsidiereglement of het
erkenningsreglement;
- Bij het meedelen van onjuiste gegevens. De vereniging riskeert dan haar erkenning te verliezen
en uitgesloten te worden voor alle vormen van gemeentelijke subsidiëring;
- Bij laattijdig ingediende dossiers en bij onvolledige dossiers.
Ten onrechte uitbetaalde subsidies kunnen steeds teruggevorderd worden.
Artikel 9. CONTROLE
Het gemeentebestuur 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 jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde
subsidie.
Artikel 10. BEZWAAR
Bij betwisting over de toekenning van de subsidie is het mogelijk om bezwaar in te dienen ten laatste 1 maand
na de mededeling van de beslissing. De vereniging die zich tekort gedaan voelt, richt daartoe een gemotiveerd
bezwaarschrift aan het college van burgemeester en schepenen. Binnen een termijn van 3 maanden ontvangt
de vereniging antwoord van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 11. EVALUATIE
De sportraad zal de werking van het subsidiereglement jaarlijks evalueren en dit eventueel in samenspraak met
vertegenwoordigers van de gemeenteraad wijzigen.
Artikel 12. INWERKINGTREDING
Dit subsidiereglement treedt in werking op de datum van de goedkeuring en eindigt op 31 december 2013.

