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Subsidie voor kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

Artikel 1 
De sportvereniging moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het 
erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden. De sportverenigingen moeten tevens 
aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie. 
 

Artikel 2 
De subsidiëring is afhankelijk van de goedkeuring door de hogere overheid van het in de begroting 
ingeschreven krediet. 
 
 

PROCEDURE 
Artikel 3 
De sportverenigingen dienen jaarlijks een aanvraag tot subsidiëring aan de sportdienst te richten vóór 
01 april van het betreffende subsidiejaar Het reglement en de aanvraagformulieren  zijn via de website 
van de Hulshout te bekomen, nl: www.hulshout.be .  Bij de aanvraag dienen steeds de nodige 
bewijsstukken gevoegd te worden. 
 

Artikel 4 
De subsidiëring van het huidig werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het 
aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorgaande werkingsjaar. 
 
Artikel 5 
De sportgekwalificeerde ambtenaar en de schepen van sport oordelen over de subsidieaanvraag en 
beslissen na advies van de gemeentelijke sportraad of de vereniging in aanmerking komt voor 
subsidiëring. 
 

Artikel 6 
De aanvraag impliceert dat de sportvereniging geen subsidie kan ontvangen van Hulshoutse jeugd- of 
cultuurraad. De sportvereniging zal haar keuze bij aanvraag tot subsidiëring bekendmaken. Deze keuze 
is bepalend voor het lopende jaar. 
 

Artikel 7 
De sportvereniging die gemeentelijke subsidie aanvraagt, dient elke vorm van controle vanwege de 
sportdienst te aanvaarden.  De sportvereniging die valse of bedrieglijke gegevens meedeelt, wordt voor 
het lopende en volgende jaar voor subsidiëring uitgesloten. Toegekende subsidies van het dienstjaar 
worden teruggevorderd. 
 

Artikel 8 
Het niet tijdig inleveren van het aanvraagdossier voor subsidiëring sluit de vereniging uit van 
subsidiëring. Indien men tussen 15 en 20 maart  het  dossier kan inleveren, worden dit nagekeken op 
volledigheid en kan de club het dossier nog vervolledigen. Vanaf 20 maart tot en met 31 maart kan men 
een dossier inleveren, maar dit wordt geëvalueerd zoals het is binnengekomen. 
 
Uitgezonderd 2014: Indien men tussen 15 en 20 april het  dossier kan inleveren, wordt dit nagekeken op 
volledigheid en kan de club het dossier nog vervolledigen. Vanaf 20 april tot en met 30 april kan men 
een dossier inleveren, maar dit wordt geëvalueerd zoals het is binnengekomen. 
 
Artikel 9 
Definities:  
-jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met achttien jaar; 
-jeugdsportbegeleider (jsb): een sporttechnische begeleider voor jeugdsport actief in een erkende 
sportvereniging voor minstens 1 uur per week; 
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-jeugdsportcoördinator (jsc): een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in 
de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak. 
 
Artikel 10 
Aan de hand van de hierna vermelde criteria zal de sportdienst de verdeling van de subsidies uitvoeren: 
 
A) TERUGBETALINGEN VAN VTS-OPLEIDINGEN  
Van het totale subsidiebudget voor kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding wordt een bedrag     
vooraf genomen voor de terugbetaling aan sportverenigingen van de kosten om hun 
jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren aan VTS-opleiding te laten deelnemen.  
Voorwaarde: de jeugdsportbegeleider of jeugdsportcoördinator is gedurende heel het seizoen actief in 
de sportvereniging en geeft minstens 1 u jeugdtraining per week. 
 
De grootte van deze voorafname is beperkt tot 25 % van het totale bedrag. 
De verdeling van dit bedrag gebeurt a rato van het aantal ingediende dossiers en a rato van de effectief 
ingediende kosten. Enkel inschrijvingsgeld komt in aanmerking. 
Wanneer dit bedrag niet volledig verbruikt is, wordt het bijgevoegd bij punt B. 
 
B) KWALITEITSVERHOGING JEUGSPORTBEGELEIDERS / JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN  
Het resterende budget is bestemd voor de subsidiëring van kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding dat 
wordt verdeeld op basis van volgend puntensysteem: 
 
1. BIJSCHOLINGEN  
 
Voor jeugdsportbegeleiders: bijscholing inzake de begeleiding op het sporttechnische, tactische of 
sociaal-pedagogisch vlak of inzake aspecten van ethisch en medisch verantwoorde sportbeoefening. 
Voor jeugdsportcoördinatoren: bijscholingen 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. 
 
- het aantal meerdaagse bijscholingen gevolgd door jsb of jsc, in de betrokken sporttak       3 punten 
- het aantal ééndaagse bijscholingen gevolgd door jsb of jsc trainers, in de betrokken sporttak    2 punten 
- het aantal ééndaagse bijscholingen gevolgd door jsb of jsc < 3u, in de betrokken sporttak        1 punt 
 

2. SPORTKWALIFICATIES JEUGDSPORTBEGELEIDERS 
 
Voorwaarde: de jeugdsportbegeleider is gedurende heel het seizoen actief in de sportvereniging en 
geeft minstens 1u jeugdtraining per week. 
 
VTS Aspirant Initiator in de betrokken sporttak       1 punt 
VTS-basismodule ‘Algemeen gedeelte’ initiator                            1 punt 
Studenten geslaagd voor 1e jaar bachelor LO                                  1 punt 
 
VTS-initiator in de betrokken sporttak                                             2 punten 
VTS-basismodule ‘Algemeen gedeelte’ instructeur of trainer B      2 punten    
Studenten geslaagd voor 2e jaar bachelor LO                                     2 punten 
 
VTS-instructeur /Trainer B in de betrokken sporttak                         4 punten 
Bachelor LO                                                                                               4 punten 
 
VTS-Trainer A in de betrokken sporttak                                               6 punten 
Licentiaat/Master LO                                                                               6 punten 
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3. SPORTKWALIFICATIES JEUGDSPORTCOORDINATOR 
 
Voorwaarden: de sportvereniging heeft een sportgekwalificeerde jeugdsportcoordinator (minstens VTS-
initiator of geassimileerd) die het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het 
sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak 
- En hij/zij is jeugdsportcoördinator bij een sportvereniging met minstens 30 jeugdleden (jeugdleden =        
   < 18j) 
- En 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/ ledenblad en/of website van de vereniging. 
 
Indien aan al deze voorwaarden voldaan is = 14 punten 
En extra punten volgens kwalificatieniveau: 
 
VTS-initiator in de betrokken sporttak                                             2 punten 
VTS-basismodule ‘Algemeen gedeelte’ instructeur of trainer B      2 punten    
Studenten geslaagd voor 2e jaar bachelor LO                                     2 punten 
 
VTS-instructeur /Trainer B in de betrokken sporttak                         4 punten 
Bachelor LO                                                                                                4 punten 
 
VTS-Trainer A in de betrokken sporttak                                                6 punten 
Licentiaat/Master LO                                                                                6 punten 
 
 

  


