
Uittreksel gemeenteraad dd. 01 december 2008 
 
6.2./ Goedkeuring reglement ter verdeling van de door de gemeente toe te kennen 
impulstoelagen aan sportverenigingen 
De Raad in openbare zitting vergaderend,  
 
Gelet op: 
• het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen voor het 

voeren van een sport voor allen beleid en tot het verkrijgen van een impulssubsidie; 
• het besluit van 19 september 2008 ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007; 
• het feit dat dit decreet en besluit voor de periode 2009-2013 een extra aanvullende subsidie 

voorziet indien de gemeente een hoofdstuk ‘impulssubsidies’ toevoegt aan het 
sportbeleidsplan; 

• het feit dat de gemeente een extra hoofdstuk ‘impulssubsidies’ heeft toegevoegd aan het 
sportbeleidsplan; 

• het feit dat deze extra aanvullende subsidie moet aangewend worden ter verhoging van de 
kwaliteit van de jeugdsportbegeleider; 

• de vertegenwoordiging van zowel de Schepen van Sport, de Sportraadvoorzitter als het 
diensthoofd sport in de stuurgroep voor de aanwending van deze extra aanvullende subsidie;  

• het feit dat na bespreking in de stuurgroep en in de sportraad beslist werd om deze extra 
aanvullende subsidie te verdelen onder de in aanmerking komende sportverenigingen via een 
subsidiereglement ‘impulstoelagen’ op basis van 100% kwaliteitscriteria; 

• de terugkoppeling van de stuurgroep naar de sportraad tijdens de raad van bestuur in zitting 
van 15/01/08, 22/04/08 en 06/11/08. 

• de terugkoppeling van de stuurgroep naar de algemene vergadering van de sportraad in zitting 
van 22/04/08; 

• de terugkoppeling van de stuurgroep naar de integrale competitieverenigingen op een 
overlegmoment op 03/06/08; 

• het feit dat het subsidiereglement ‘impulstoelagen’ steeds door de stuurgroep werd aangepast 
rekening houdende met de verstrekte adviezen tijdens de diverse terugkoppelingsmomenten; 

• het positief advies van de sportraad in zitting van 6 november 2008; 
Gelet op de bespreking; 
 
BESLIST eenparig:  
 
ART.1 - het reglement ter verdeling van de door de gemeente toe te kennen impulstoelagen aan 
sportverenigingen goed te keuren: 
 

Reglement ter verdeling van de door de gemeente 
toe te kennen impulstoelagen aan sportverenigingen. 

 
ARTIKEL 1: 
Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op de gemeentebegroting van Avelgem, worden 
voor de periode 2009 tot en met 2013 door de Gemeenteraad subsidies beschikbaar gesteld voor 
door het College van Burgemeester en Schepenen erkende integrale competitieverenigingen 
aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.  Voor het begrotingsjaar 2009 komen ook 
erkende integrale competitieverenigingen aangesloten bij een unitaire sportfederatie in 
aanmerking. 
 
Deze subsidies worden toegekend op advies van de gemeentelijke Sportraad volgens procedure en 
normen die hierna worden vastgesteld. 
 
ARTIKEL 2: 
Een integrale competitievereniging  
• heeft een structureel en actief sportaanbod; 
• is aangesloten bij een erkende Vlaamse Sportfederatie (deze voorwaarde is van toepassing 

vanaf 01/01/2010) 
• Heeft een officiële door de federatie erkende ledenlijst. 
• Neemt deel aan door de federatie georganiseerde wedstrijden en/of tornooien. 
• Beschikt over een uitgebreide jeugdwerking eventueel aangevuld met een seniorwerking. 

Onder uitgebreide jeugdwerking wordt verstaan: minstens 3 jeugdcategorieën met voor elke 
jeugdcategorie afzonderlijk minstens 1 systematische training per week en dit gedurende 
minstens 30 weken per jaar. 



ARTIKEL 3:  

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de sportvereniging: 
• door het College van Burgemeester en Schepenen erkend zijn; 
• een integrale competitievereniging zijn; 
• aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie (deze voorwaarde is van toepassing 

vanaf 01/01/2010); 
• aanvaarden verantwoording af te leggen over de stukken ingediend tot het bekomen van de 

subsidie en over de aanwending ervan; 
 

 
ARTIKEL 4:  
Het advies op de subsidieverdeling wordt jaarlijks aan het College van Burgemeester en Schepenen 
overgemaakt. 
 
De sportverenigingen die voor betoelaging wensen in aanmerking te komen, dienen voor 15 
oktober het inlichtingenblad ingevuld terug te sturen naar Gemeentelijke Sportdienst. Postdatum of 
datum van ontvangstbewijs bij persoonlijk binnenbrengen, dienen als bewijs. Met laattijdig 
ingediende aanvragen wordt geen rekening gehouden. Het inlichtingenblad handelt over het laatst 
afgesloten seizoen. 
 
De Gemeentelijke Sportdienst zal, overeenkomstig de vooropgestelde normen, het voorstel van 
subsidie per vereniging berekenen en dit na advies van de Algemene Vergadering van de Sportraad 
aan het College van Burgemeester en Schepenen voorleggen dat over de definitieve toekenning 
beslist. 
 
Door een afgevaardigde of gevolmachtigde van het College van Burgemeester en Schepenen kan 
steeds controle worden uitgeoefend op de naleving der voorschriften van dit reglement. Het 
vaststellen van misbruiken kan leiden tot de uitsluiting van de betrokken vereniging, met verlies 
van alle aanspraak op een subsidie voor het voorbije seizoen. 
 
ARTIKEL 5:  
Elke vereniging kan bij het College van Burgemeester en Schepenen een gemotiveerd bezwaar 
indienen tegen de door de Sportraad voorgestelde verdeling van de toelagen. 
Het College van Burgemeester en Schepenen regelt, na raadpleging van de Sportraad, de niet 
voorziene gevallen en betwistingen. 
 
ARTIKEL 6:  
Het door de Gemeenteraad beschikbaar gesteld subsidiebedrag (=SB) wordt als volgt verdeeld: 
• 20% van het SB wordt verdeeld op basis van aanvaardbare kosten van erkende en aanvaarde 

bijscholingen gevolgd door de jeugdsportbegeleider of de jeugdsportcoördinator. Dit bedrag 
wordt het bedrag voor bijscholingen genoemd (=BB). 

• 75% van het SB wordt verdeeld op basis van het hebben van een gekwalificeerde 
jeugdsportcoördinator. Dit bedrag wordt het bedrag jeugdsportcoördinatoren genoemd (=BJ). 

• 5% van het SB wordt verdeeld op basis van het behalen van een diploma of een hoger diploma 
door jeugdsportbegeleiders. Dit bedrag wordt het bedrag diploma’s genoemd (=BD). 

 
Artikel 6 afdeling A: het bedrag voor bijscholingen (BB). 
 
Onder een erkende bijscholing wordt verstaan: 
• Een bijscholing georganiseerd door de Vlaamse trainersschool. 
• Een bijscholing georganiseerd door de erkende federatie waarbij de sportvereniging is 

aangesloten. 
• Een bijscholing georganiseerd door de gemeentelijke sportraad of sportdienst. 
• Een bijscholing erkend door de gemeentelijke sportraad. 
 
Onder een aanvaarde bijscholing wordt verstaan: 
• Een bijscholing waarvan een deelnameattest kan worden voorgelegd opgesteld door de 

organiserende instantie. 
 
Onder aanvaardbare kosten wordt verstaan: 
• Het aan de organiserende instantie betaalde inschrijvingsgeld. 
• De gedane verplaatsingskosten aan de binnen de gemeente vigerende kilometervergoeding 
 



Onder jeugdsportbegeleider wordt verstaan: 
een sporttechnisch begeleider voor de jeugdsport actief in een door het College van Burgemeester 
en Schepenen erkende, integrale competitievereniging. Jeugdsport betreft sportparticipatie van 
jongeren tot en met 18 jaar. 
 
Voor de definitie van jeugdsportcoördinator wordt verwezen naar artikel 6 afdeling B. 
 
De sportverenigingen die in aanmerking komen voor de impulstoelagen mogen alle aanvaardbare 
kosten van erkende bijscholingen gevolgd door de jeugdsportbegeleider of de 
jeugdsportcoördinator tijdens het afgelopen seizoen (1 september -> 31 aug) indienen. Indien de 
totale som het ‘BB’ overschrijdt wordt de regel van 3 toegepast. Indien de totale som het ‘BB’ niet 
overschrijdt, wordt de rest overgedragen naar het bedrag voor jeugdsportcoördinatoren. 
 
Artikel 6 afdeling B: het bedrag jeugdsportcoördinatoren (= BJ) 
 
Onder een jeugdsportcoördinator wordt verstaan: 
een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in een door het College van 
Burgemeester en Schepenen erkende, integrale competitievereniging coördineert op het 
sporttechnisch, beleidsmatig en organisatorisch niveau. 
 
Voor de definitie van jeugdsportbegeleider: zie artikel 6 afdeling A. 
 
Onder sportgekwalificeerd wordt verstaan: 
• Het hebben van het diploma bachelor of master in de lichamelijke opvoeding. 
• Het minstens hebben van het diploma initiator van de Vlaamse trainerschool in die 

sportdiscipline waarvoor de jeugdsportcoördinator binnen de vereniging wordt ingeschakeld. 
• Het eventueel hebben van een ander diploma dat in aanmerking komt volgens de VTS-

assimilatietabel. 
 
Om in aanmerking te komen voor een impulstoelage moet de jeugdsportcoördinator: 
• Een jaarlijkse beleidsnota inzake het jeugdsportbeleid opmaken met daarin: 

o Een begroting van het jeugdsportbeleid. 
o De missie van het jeugdsportbeleid. 
o De doelstellingen van het jeugdsportbeleid. 

• Deelnemen aan het jaarlijks overleg van de jeugdsportcoördinatoren georganiseerd door de 
sportraad waarin de beleidsnota’s van de diverse jeugdsportcoördinatoren worden toegelicht. 

 
Het bedrag voor de jeugdsportcoördinatoren, eventueel aangevuld met de rest van het ‘bedrag 
voor bijscholingen’ , wordt verdeeld op basis van het aantal door het College van Burgemeester en 
Schepenen erkende, integrale competitieverenigingen die beschikken over een sportgekwalificeerd 
jeugdsportcoördinator die voldoet aan de in artikel 6 afdeling B gestelde voorwaarden. Per 
vereniging wordt maximaal 1 jeugdsportcoördinator aanvaard. 
 
 
Artikel 6 afdeling C: het bedrag voor behalen van diploma’s (BD). 
 
Onder diploma wordt verstaan: 
• Een diploma afgeleverd door de Vlaamse trainersschool (of geassimileerd) aan een 

jeugdsportbegeleider of jeugdsportcoördinator in die discipline waar de jeugdsportbegeleider of 
jeugdsportcoördinator actief is binnen de vereniging. 

 
Onder hoger diploma wordt verstaan: 
• Een hoger diploma afgeleverd door de Vlaamse trainersschool (of geassimileerd) aan een 

jeugdsportbegeleider of jeugdsportcoördinator in die discipline waar de jeugdsportbegeleider of 
jeugdsportcoördinator actief is binnen de vereniging. 

 
Voor de definitie van jeugdsportbegeleider: zie artikel 6 afdeling A. 
Voor de definitie van jeugdsportcoördinator: zie artikel 6 afdeling B 
 
Het diploma of hoger diploma moet behaald worden in het voorbije seizoen (1 september -> 31 
augustus). 
 
Het bedrag voor het behalen van diploma’s wordt verdeeld op basis van het aantal door het College 
van Burgemeester en Schepenen erkende, integrale competitieverenigingen die minstens 1 diploma 



of hoger diploma behaald tijdens het voorbije seizoen door een jeugdsportbegeleider of een 
jeugdsportcoördinator en dat voldoet aan de in artikel 6 afdeling C gestelde voorwaarden kunnen 
voorleggen. 
 
ARTIKEL 7: 
Dit reglement treedt in werking met ingang van het begrotingsjaar 2009 waarvan de voorziene 
toelagen aldus betrekking hebben op laatst afgesloten seizoen. Dit reglement wordt een laatste 
maal toegepast in het begrotingsjaar 2013. 
 
ART.2.- deze beslissing over te maken aan de sportraad. 
ART.3.- deze beslissing, het reglement en het positief advies van de sportraad binnen de 10 dagen 
over te maken aan BLOSO, afdeling subsidiëring, Arenberggebouw, Arenbergstraat 5, 1000 
Brussel. 
 
 


	ARTIKEL 3: 

