Provincie West-Vlaanderen - Arrondissement Roeselare - Gemeente Lichtervelde
Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad
Zitting: 24 NOVEMBER 2008
Aanwezig: Mevr. Ria Beeusaert-Pattyn, Burgemeester-voorzitter;
Mevr E. Kindt, H. Delameilleure, J. Goethals, G. Huyghe, Schepenen;
Mevr. R. Vanwalleghem, OCMW-voorzitter
J. Goddyn, R. Carpentier, M. Derho, J. Vandenbussche, R. Vierstraete, T.
Handsaeme, Mevr. E. Vandenberghe, L. Goddyn, W. Marchand, Mevr. D. Snaet,
Mevr. J. Van Doorne, S. Bogaert, L. Vanderper en M. Missinne, leden;
I.Vandenbussche, Secretaris
Dagorde: Punt 9: Sportdienst – Goedkeuren impulssubsidiereglement erkende sportverenigingen
DE GEMEENTERAAD:
Gelet op het bestaande reglement voor subsidiëring van sportverenigingen goedgekeurd door
de gemeenteraad van 7 november 2008;
Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van gemeentelijke subsidies, inzonderheid de artikelen 3 en 7, 1° en artikel 9, eerste lid;
Gelet op het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen,
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allenbeleid;
Gelet op het Besluit van 19 juli 2007 ter uitvoering van het Decreet van 9 maart 2007
houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid – algemene bepalingen en
bepalingen tot het verkrijgen van de beleidssubsidie;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2008 ter uitvoering van het Decreet
van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid – bepalingen tot het
verkrijgen van de impulssubsidie;
Gelet op het sportbeleidsplan van de gemeente Lichtervelde periode 2007-2013, goedgekeurd
door de gemeenteraad van 17 december 2007 en goedgekeurd door Vlaamse Minister van Sport, Bert
Anciaux op 28 februari 2008;
Gelet op het besluit van heden houdende goedkeuring van kwaliteitsverhoging van de
jeugdsportbegeleider als uitbreiding van het sportbeleidsplan, waarin voorzien is een impulssubsidie;
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad van 5 november 2008;
Gelet op het feit dat de gepaste kredieten in het budget zijn ingeschreven;
Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wetgeving ter zake;
BESLUIT: eenparig
Art.1. Goedkeuring wordt verleend aan het reglement voor de verdeling van de jaarlijkse
impulssubsidie voor de periode 2009 – 2013, zoals in bijlage gevoegd.
Art.2. Afschrift van dit besluit wordt bekendgemaakt en aan de hogere overheid overgemaakt.
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IMPULSSUBSIDIE – GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN
LICHTERVELDSE SPORTVERENIGINGEN.
Artikel 1 - Begripsomschrijving en definities
a. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar (o.b.v. het
geboortejaar).
b. Jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider voor jeugdsport actief in een erkende
sportvereniging.
c. Jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider (minstens niveau
initiator of gelijkwaardig) die het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert
op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak.
Artikel 2 - Doel van de impulssubsidie
De beleidsdoelstelling die met de impulssubsidie beoogd wordt, is het verkrijgen van meer en hoger
sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren, actief in meer erkende
sportverenigingen.
Artikel 3 - Voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidies
a. De sportvereniging dient erkend te zijn via het gemeentelijk erkenningsreglement voor
sportverenigingen.
b. De sportvereniging dient aangesloten te zijn bij een door de Vlaamse regering erkende
sportfederatie. Uitzonderlijk wordt er tot 01/01/2010 nog een subsidie toegekend aan
sportverenigingen aangesloten bij een unitaire sportfederatie.
c. De jeugdafdeling, socio-culturele afdeling of iedere andere onderverdeling van een
sportvereniging kan niet afzonderlijk aanspraak maken op een subsidie in het kader van dit
reglement.
d. De sportvereniging dient te beschikken over een gestructureerde jeugdwerking, met specifieke
trainingen voor de jeugd, apart van de volwassenen.
e. De sportvereniging dient minimum 1 uur per week jeugdsport aan te bieden, dit over een
periode van minstens 20 weken per jaar.
f. De sportvereniging heeft minimum 10 jeugdleden, die op 01/01 van het betrokken jaar de
leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben.
Artikel 4 - Aanvraagprocedure
De subsidies voor sport kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:
De aanvraag wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij het
gemeentebestuur. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn ten allen tijde beschikbaar bij het
gemeentebestuur. Het aanvraagdossier is te verkrijgen in de maand september van het betrokken jaar.
De dossiers moeten ingediend worden vóór 15 november van het betrokken jaar. De verdeling en
bekendmaking van de toelagen vindt plaats voor 30 november. Tussen 1 december en 15 december
kan beroep aangetekend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen. De uitbetaling zal
gebeuren vóór 31 december van het betrokken jaar.
Bij het aanvraagdossier toe te voegen bewijsstukken: officiële ledenlijst van de jeugdleden met
geboortedata en adressen, loonstrookjes VLABUS, inschrijvingsbewijs + behaald diploma na het
volgen van een VTS-cursus of een cursus erkend door de VTS, overzicht van data en uren van de
jeugdtrainingen en naam van de specifieke jeugdtrainers.
Eénmalig af te geven aan de sportdienst: kopie van de diploma’s van de actieve jeugdsportbegeleiders,
kopie van het sportspecifiek diploma van de jeugdsportcoördinator, kopie van het VTS-diploma
‘jeugdsportcoördinator’.
Artikel 5 - Controle
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te laten
verifiëren, alsook bijkomende stukken op te vragen, indien de noodzakelijkheid blijkt ervan voor het
opstellen en uitvoeren van het subsidiebesluit. 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 - Uitbetalingsprocedure
De uitbetaling van de subsidies gebeurt op een rekening op naam van de betrokken instantie na
beoordeling van het aanvraagdossier.
…/…

Artikel 7 - Aanwending van de subsidie
De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 14
november 1983, die stelt dat de sportvereniging de subsidie integraal moet gebruiken voor het doel
waarvoor de subsidie is toegekend.
Artikel 8 - Beoordelingscriteria
De subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op basis van
objectiveerbare kwaliteitscriteria waaraan de sportvereniging dient te voldoen, rekening houdend met
de doelstellingen van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een sport voor allenbeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 omtrent de bepalingen tot het
verkrijgen van de impulssubsidie. Deze criteria worden geobjectiveerd door parameters, waarop de
sportvereniging punten kan scoren, teneinde de beoordeling om te zetten in een subsidiebedrag.
Voor de bepaling van de subsidiebedragen wordt met volgende kwaliteitscriteria gewerkt:
Verdeelsleutel:
1. Het volgen van vorming of bijscholing (25 %)
2. Specifieke jeugdtraining door gekwalificeerde
jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren (75 %)
1. Het volgen van vorming of bijscholing (25 %)
1 pt - het volgen van een VTS-instapcursus voor de betrokken sporttak
2 pt - het volgen van een VTS-cursus initiator
3 pt - het volgen van een VTS-cursus jeugdsportcoördinator
4 pt - het volgen van een VTS-cursus trainer B
5 pt - het volgen van een VTS-cursus trainer A
Indien het een andere dan bovenvermelde vorming en/of bijscholing betreft, en het diploma is erkend
door de VTS, dan beslist een stuurgroep, vermeld in artikel 10, over de kwotering.
Een inschrijvingsbewijs en het “bewijs van slagen” kunnen worden opgevraagd. De totale kost aan
cursusgeld en verplaatsingsonkosten (bepaling aan de hand van de gangbare tarieven) kunnen worden
binnengebracht. Men kan nooit meer ontvangen dan de werkelijk
gemaakte kosten en slagen in de cursus is een absolute voorwaarde. Een bijkomende voorwaarde is
minstens twee jaar actief blijven als trainer in de club. Bij de aanvraag zal de betrokkene gevraagd
worden hiervoor een verklaring op ‘eer en geweten’ te ondertekenen.
2. Specifieke jeugdtraining door gekwalificeerde
jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren (75 %)
a. Werken met sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders rekening houdend met het niveau van de
opleiding
Per uur jeugdtraining punten naar gelang het niveau van de sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider:
1 pt - per uur training gegeven door een student geslaagd voor het 1e jaar regent/bachelor LO of
geslaagd in VTS-instapcursus in de betrokken sporttak
2 pt - per uur training gegeven door een student geslaagd voor het 2e jaar regent/bachelor LO of
geslaagd in VTS-initiatorcursus in de betrokken sporttak of geassimileerd
3 pt - per uur training gegeven door een regent/bachelor LO
4 pt - per uur training gegeven door een VTS-trainer B in de betrokken sporttak of geassimileerd of
licentiaat/master LO
5 pt - per uur training gegeven door een VTS-trainer A in de betrokken sporttak of geassimileerd
Slechts de jeugdsportbegeleiders worden in rekening gebracht die minimum 1 uur per week gedurende
minimum 20 weken in een jaar actief zijn in de club. Gelegenheidstrainers vallen niet onder dit
reglement.
b. Beschikken over een jeugdsportcoördinator (is minstens van het niveau initiator of gelijkwaardig)
3 pt - met het VTS-diploma van jeugdsportcoördinator
1 pt - zonder het VTS-diploma van jeugdsportcoördinator
Er is slechts sprake van een jeugdsportcoördinator als op jaarbasis 3 maal een vergadering plaatsvindt,
al dan niet onder zijn/haar leiding of van de jeugdvoorzitter, met aanwezigheid van de jeugdtrainers en
…/…

bedoeld om de kwaliteit van de jeugdwerking en/of trainingsarbeid te verbeteren. Verslagen kunnen
worden opgevraagd.
Artikel 9 – Overschot
Indien er een overschot ontstaat (d.w.z. indien geen enkele vereniging erin slaagt een jeugdtrainer
vorming of bijscholing te laten volgen of wanneer er overschot is doordat het budget groter is dan de
gemaakte kosten), dan wordt dit overschot geplaatst bij de 75 % dat vrijgehouden wordt voor de
specifieke jeugdtraining door een gekwalificeerde JSB en JSC.
Artikel 10 - Beoordeling
De beschikbare kredieten worden verdeeld op voorstel van een stuurgroep, die wordt samengesteld uit
de gemeentelijke sportraad, die de objectieve criteria concretiseert en de coëfficiënten vastlegt.
Sportverenigingen hebben steeds recht op inzage in hun eigen dossier en mogen hun opmerkingen
indienen bij de sportdienst, die deze zal voegen bij het advies van de sportraad.
Artikel 11 - Afwijkingen
Het gemeentebestuur kan, als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, afwijking toestaan
op art. 4 van dit reglement. De sportvereniging moet daar toe een gemotiveerd verzoek indienen bij de
gemeente.
Artikel 12 - Regularisatie
Bij niet-naleving van de voorwaarden van dit reglement en/of het subsidiebesluit kan de gemeente, na
beslissing van het gemeentebestuur, overgaan tot gedeeltelijk of geheel inhouden van de subsidie of
een terugvordering.
Artikel 13 - Betwistingen
Elke betwisting betreffende dit reglement en de toepassing ervan wordt beslecht door het
gemeentebestuur, die tevens beslist over de eventuele verdere uitvoeringsmodaliteiten.
Artikel 14 - Invoegetreding
De bepalingen van dit reglement worden van kracht vanaf de goedkeuring door de gemeenteraad in
2008, nadat eerder advies verleend werd door de gemeentelijke sportraad.
Artikel 15 – Tijdelijkheid
Dit impulssubsidiereglement is slecht van kracht vanaf de invoegetreding tot het einde van de
legislatuur 2008-2013, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2008 ter
uitvoering van het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allenbeleid – bepalingen tot het verkrijgen van de impulssubsidie.
SLOTBEPALINGEN:
Artikel 16 - Kennisgeving
Dit reglement zal voor kennisgeving aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden.
Artikel 17 - Evaluatie
Na een proefperiode van één jaar zal er een evaluatie, met mogelijke voorstellen tot bijsturing, van
onderhavig reglement gebeuren door een stuurgroep, die wordt samengesteld uit de gemeentelijke
sportraad. Na advies van de sportraad en na goedkeuring door de gemeenteraad zijn bijsturingen
mogelijk. Deze zullen eveneens voor kennisgeving aan de toezichthoudende overheid worden
toegezonden.

