
  

 

Reglement tot subsidiëring van erkende 

sportverenigingen ter verbetering van de 

kwaliteit van hun jeugdopleiding  
 

 

Artikel 1. Doel 

 

Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas, binnen de perken van het 

jaarlijks goedgekeurd budget, erkende sportverenigingen die zijn aange-

sloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie, ondersteunen, voor de 

inspanningen die zij leveren ter verbetering van de kwaliteit van hun 

jeugdopleiding. 

 

 

Artikel 2. Definities 

 

In dit reglement wordt verstaan onder 

 

1° erkende sportvereniging: een sportvereniging die beantwoordt aan de 

voorwaarden die gesteld worden in het reglement van de stad Sint-Niklaas 

tot erkenning van sportverenigingen; 

 

2° erkende Vlaamse sportfederatie: de sportfederatie die erkend is in het 

kader van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de 

erkenning en de subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepel-

organisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding; 

 

3° jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider voor jeugdsport 

die actief is in een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende 

Vlaamse sportfederatie. Onder jeugdsport wordt verstaan sportbeoefening 

van kinderen en jongeren tot en met achttien jaar; 

 

4° jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider 

die het jeugdsportbeleid in een sportvereniging coördineert op het 

sporttechnisch, beleidsmatig en organisatorisch vlak; 

 

5° bijscholing: kortlopende vorming, meestal zonder slaagproef; 

 

6° opleiding: vorming die vaak loopt over een zekere periode en die 

meestal resulteert in een attest of diploma. 

 

 

Artikel 3. Voorwaarden 

 

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de aanvragende 

erkende sportvereniging 

- een groepering van mensen betreffen die zich structureel en duurzaam 

heeft georganiseerd met als primaire doelstelling sport te beoefenen en 

sportactiviteiten te organiseren waarbij de fysieke inspanning centraal 

staat; 

- aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie; 



- jeugdopleiding aanbieden in een afzonderlijke jeugdlesgroep; 

- op 1 juni van het jaar waarin de subsidie wordt toegekend minstens 10 

leden hebben die de leeftijd van 19 jaar niet hebben bereikt. 

Verenigingen die in het kader van het reglement tot subsidiëring van 

kwaliteitsvolle sportverenigingen minder dan zes punten behalen op de 

parameter ‘basiskwaliteit’, komen niet in aanmerking. 

 

 

Artikel 4. Bedrag en 

berekeningswijze 

 

 

De beoordeling van de aanvragen gebeurt aan de hand van volgende 

parameters: 

1. basiskwaliteit jeugdsport; 

2. kwaliteit jeugdsportbegeleiding; 

3. permanente vorming en loonkosten jeugdsportbegeleiders en -coördi-

natoren. 

 

1. Basiskwaliteit jeugdsport 

Doel: beoordelen en belonen van de basis van de jeugdwerking aan de 

hand van enkele specifieke kwaliteitscriteria. 

 

Criteria en puntenwaarde: 

Criteria Punten 

1. Jeugdsportcoördinator (JSC). 

De club heeft minstens één JSC in dienst met als 

hoogste sportkwalificatie het diploma van 

 

 

• initiator  

• instructeur B of trainer B 

• trainer A 

• toptrainer 

… in de betrokken sporttak op de referentietabel voor 

sportkwalificaties van de Vlaamse Trainersschool 

(VTS). 

 

Extra punten worden toegekend aan een JSC die 

tevens houder is van 

• het VTS-diploma JSC basismodule 

• het VTS-diploma JSC specialisatiemodule. 

Voor elke 

sporttak en/of 

voor elk seg-

ment waarvoor 

een JSC verant-

woordelijk is: 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

+ 1 

+ 2 

2. Ethiek in de jeugdsport. 

Elke jeugdsportbegeleider en -coördinator van de club 

ondertekent de krachtlijnen van de 

Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport, 

zoals die is ondertekend door de gemeenteraad van 

Sint-Niklaas op 20 maart 2008 en door de stedelijke 

sportraad op 22 oktober 2008, en levert hiervan 

bewijs.                                                             

 

 

 

4 

 

Het deelkrediet voor subsidiëring op deze parameter bedraagt 12 % van 

het totaal beschikbare krediet. 



De waarde van een punt wordt bepaald door optelling van alle punten van 

alle verenigingen en vervolgens het deelkrediet te delen door de bekomen 

som.  

 

2. Kwaliteit jeugdsportbegeleiding 

Doel: beoordelen en belonen van de mate waarin de sportvereniging voor 

haar aangeboden jeugdopleiding in Sint-Niklaas werkt met sportge-

kwalificeerde lesgevers. 

 

Criteria en puntenwaarde: 

Criteria Punten 

1. Sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders. 

De sportvereniging zet voor de jeugdsportopleiding één of 

meer jeugdsportbegeleiders (JSB) in met als hoogste 

sportkwalificatie het  

• attest van aspirant-initiator 

• diploma van initiator 

• diploma van instructeur B of trainer B 

• diploma van trainer A 

• diploma van toptrainer 

…in de betrokken sporttak op de referentietabel voor 

sportkwalificaties van de Vlaamse Trainersschool (VTS). 

Diploma’s van kleuteronderwijzer/-es en van onderwijzer/-es 

worden aanvaard als sportkwalificatie en gelijkgesteld met het 

niveau van instructeur B of trainer B, op voorwaarde dat de 

betrokken JSB ingezet is als JSB voor respectievelijk kleuters en 

min 13-jarigen. 

Enkel JSB’s die in de sportvereniging actief zijn onder het 

statuut van vrijwilliger mogen in deze rubriek worden 

opgegeven. 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

per 

JSB 

2. Opleidingsperiode op jaarbasis. 

Voor elke sportgekwalificeerde JSB wordt de score 

vermenigvuldigd met een factor  

• 1      indien hij/zij minder dan 6 maanden op 

jaarbasis les geeft  

• 1,25 indien hij/zij 6 tot minder dan 9 maanden op 

jaarbasis les geeft 

• 1,50 indien hij/zij minstens 9 maanden op jaarbasis 

les  geeft. 

 

3. Opleidingsduur op weekbasis. 

Voor elke sportgekwalificeerde JSB wordt de score nogmaals 

vermenigvuldigd met een factor 

• 1      indien hij/zij maximum 2 uren op weekbasis 

les geeft 

• 1,25 indien hij/zij meer dan 2 tot maximum 4 uren 

op  weekbasis les geeft 

• 1,50 indien hij/zij meer dan 4 uren op weekbasis 

les geeft. 

 

 



Het deelkrediet voor subsidiëring op deze parameter bedraagt 66 % van 

het totaal beschikbare krediet. 

De waarde van een punt wordt bepaald door optelling van alle punten van 

alle verenigingen en vervolgens het deelkrediet te delen door de bekomen 

som.  

 

3. Permanente vorming en loonkosten van jeugdsportbegeleiders en -

coördinatoren 

Doel: (A) belonen van de inspanningen die jeugdsportbegeleiders en  

-coördinatoren doen om bijscholingen bij te wonen en/of diploma’s te 

behalen in sportgerelateerde thema’s, (B) ondersteunen van sportvere-

nigingen die professionaliseren door te werken met (deels) verloonde 

jeugdsportbegeleiders en/of -coördinatoren. 

 

Criteria en puntenwaarde: 

Criteria Punten 

1. Externe bijscholingen. 

In de loop van het referentiejaar, deelname van een JSB 

en/of JSC aan een externe bijscholing in een 

sportgerelateerd thema, waarvan de kosten hetzij door de 

sportvereniging, hetzij door de betrokkene zelf werden 

betaald, meer bepaald  

• een bijscholing van maximum één dag 

• een meerdaagse bijscholing. 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

2. Externe opleidingen. 

In de loop van het referentiejaar, deelname van een JSB 

en/of JSC aan een VTS-opleiding, waarvan de kosten hetzij 

door de sportvereniging, hetzij door de betrokkene zelf 

werden betaald, en behalen van meer bepaald een  

• attest opleidingsmodule  

• attest aspirant-initiator  

• diploma initiator 

• attest instapmodule jeugdsportcoördinator 

• diploma trainer B of instructeur B 

• attest specialisatiemodule 

jeugdsportcoördinator 

• diploma trainer A. 

 

 

 

 

 

 

2 

4 

8 

8 

12 

12 

 

16 

3. Interne bijscholingen. 

Dit zijn vormingen die door de sportclub zelf worden 

georganiseerd in sportgerelateerde thema’s, aangebracht 

hetzij door een gekwalificeerd lid van de club, hetzij door 

een extern lesgever. 

De sportvereniging organiseert in de loop van het 

referentiejaar een bijscholing voor jeugdsportbegeleiders, 

in een sportgerelateerd thema. 

 

 

 

5 

per 

interne 

bijscholing 

4. Loonkosten.  



De sportvereniging stelt gedurende minstens de helft van 

het referentiejaar een sportgekwalificeerde JSB en/of JSC 

tewerk, hetzij door middel van een onderling 

arbeidscontract, hetzij door middel van een overeenkomst 

met een intermediaire organisatie zoals Vlabus vzw. 

• Per persoon per wekelijks uur 

Het maximum te behalen punten per sportvereniging op 

dit criterium bedraagt 40 punten.  

 

 

 

 

 

 

4 

 

Het deelkrediet voor subsidiëring op deze parameter bedraagt 22 % van 

het totaal beschikbare krediet. 

De waarde van een punt wordt bepaald door optelling van alle punten van 

alle verenigingen en vervolgens het deelkrediet te delen door de bekomen 

som.  

 

 

Artikel 5. Procedure 

- Aanvraag 

 

 

 

 

 

 

 

- Uitbetaling 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bewijsstukken 

 

De subsidies voor erkende sportverenigingen die aangesloten zijn bij een 

erkende sportfederatie ter verbetering van de kwaliteit van hun 

jeugdopleiding, worden toegekend op basis van gegevens die betrekking 

hebben op het referentiejaar dat een aanvang neemt op 1 juli van het jaar 

voorafgaand aan en eindigt op 30 juni van het jaar waarin de subsidies 

worden toegekend.  

De subsidieaanvragen moeten worden ingediend tegen 31 augustus van 

het jaar waarin de subsidies worden toegekend. 

 

In de periode van 60 dagen volgend op 31 augustus worden de subsi-

dieaanvragen behandeld door de stedelijke sportdienst. Deze wordt daarin 

bijgestaan door een werkgroep, bestaande uit de voorzitter, de 

ondervoorzitter en vier andere leden van de raad van bestuur van de 

stedelijke sportraad.  

Na 1 november wordt het resultaat van de subsidieverdeling voorgelegd 

aan de raad van bestuur van de stedelijke sportraad, die hierover advies 

uitbrengt. 

 

Algemeen 

01. Recent attest van aansluiting van de vereniging bij een erkende 

Vlaamse sportfederatie. 

Basiskwaliteit jeugdsport 

01. Diploma(‘s) inzake sportkwalificatie van de JSC(‘n); 

02. Document krachtlijnen van de Panathlonverklaring dat ondertekend is 

door alle JSB’s en JSC’n van de vereniging. 

Kwaliteit jeugdsportbegeleiding 

01. Attest(en) en/of diploma inzake sportkwalificatie van de JSB(‘s); 

02. Regulier weekpraktijkschema van de jeugdopleiding van de vere-

niging. 

Permanente vorming en loonkosten JSB’s en JSC’n 

01. Deelnameattest van elke vermelde externe bijscholing; 

02. Attest of diploma van elke vermelde externe opleiding; 



03. Ingevuld toelichtingsformulier betreffende door de vereniging geor-

ganiseerde interne bijscholing(en); 

04. Indien opgegeven: kopie tewerkstellingscontract JSB’s en/of JSC’n. 

 

 

Artikel 6. Terugvorderings-

mogelijkheden 

 

 

Elke aanvrager moet zich onderwerpen aan eventuele controles of vragen 

om toelichting. Indien uit onderzoek blijkt dat een aanvrager onjuiste 

gegevens heeft verstrekt, kan dit leiden tot geheel of gedeeltelijk verlies 

van de subsidie. 

 

 

Artikel 7. Beslissingstermijn 

 

 

Ten laatste in de loop van december beslist het college van burgemeester 

en schepenen definitief over de effectieve subsidieverdeling en stelt deze 

betaalbaar. 

 

 

Artikel 8. Communicatie 

 

 

De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing van het 

college van burgemeester en schepenen. 

 

 

Artikel 9. Algemene 

bepalingen 

 

 

Alle betwistingen aangaande onderhavig reglement worden beslecht door 

het college van burgemeester en schepenen. 

 

Dit reglement kan jaarlijks worden geëvalueerd. Het staat de raad van 

bestuur van de stedelijke sportraad vrij om voorstellen tot aanpassing van 

het reglement in te dienen bij het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2016.  

 
 


