PROFESSIONALISERINGSSUBSIDIEREGLEMENT:
Het professionaliseringssubsidiereglement is een subsidiereglement voor kadervorming waarbij de
verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider en de jeugdsportcoördinator in de erkende
jeugdsportvereniging beoogd wordt.
Enkele definities:
- kadervorming: met kadervorming wordt bedoeld alleen die activiteiten die expliciet gericht zijn op
de vorming en bijscholing van sportlesgevers, trainers en begeleiders van sportinitiatieven, met
het oog op een kwaliteitsverhoging van de Kalmthoutse jeugdsporters tem de leeftijd van 18 jaar.
- Vlaamse Trainersschool (VTS) : het samenwerkingsverband tussen BLOSO, 3 Vlaamse
Universiteiten en 14 Hogescholen met een opleiding Lichamelijke Opvoeding en de erkende
Vlaamse sportfederaties dat kaderopleidingen organiseert en erkent in Vlaanderen.
- Jeugdsportbegeleider (JSB) : een sporttechnische begeleider voor jeugdsport die actief is in de
erkende sportvereniging.
- Jeugdsportcoördinator(JSC) : een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider (minstens VTSinitiator of gelijkwaardig) die het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op
het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak.
- jeugdsportvereniging: een erkende sportvereniging of onderdeel ervan die de sport promoot voor
jongeren tot en met 18 j.
- een erkende sportvereniging is een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse
Sportfederatie.
- Professionaliseringssubsidiereglement(PSR): is een subsidiereglement voor kadervorming waarbij
de verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider en de jeugdsportcoördinator in de
erkende jeugdsportvereniging beoogd wordt.
Artikel 1 – Doel
Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde bedrag kan het
gemeentebestuur een subsidie toekennen aan erkende jeugdsportverenigingen als tussenkomst in de
kosten voor kadervorming die leidt tot het verhogen van de kwaliteit van de jeugdsport –begeleider en
jeugdsportcoördinator in de betreffende vereniging. Dit reglement geldt voor de duur door de Vlaamse
Gemeenschap vastgelegd, nl. tot en met 31 december 2019.
Artikel 2 – Subsidiëringvoorwaarden
Een financiële tussenkomst voor het organiseren door een vereniging van een cursus kader- vorming
en/of het volgen hiervan door een JSB of JSC is onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden:
- De betreffende aanvragende sportvereniging moet erkend zijn door de Vlaamse Federatie.
- Het volgen van de cursus moet als doel beogen “het verhogen van de kwaliteit van de betreffende
jeugdsportvereniging”;
- De betrokkene dient de cursus met goed gevolg te beëindigen, m.a.w. het aan de cursus
verbonden diploma of attest te behalen;
- De betrokkene heeft een minimumleeftijd van 16 jaar;
Artikel 3 – Erkende cursussen kadervorming
Enkel de diploma’s of attesten, behaald in één van de hierna vermelde cursussen komen in
aanmerking:
- georganiseerd door of onder auspiciën van de Vlaamse Trainersschool;
- georganiseerd en erkend door een door BLOSO erkende sportfederatie, provinciale of
gemeentelijke instantie;
- andere of buitenlandse cursussen worden slechts aanvaard na voorlegging van het
cursusprogramma, na advies van de sportraad en bij beslissing van het college van burgemeester
en schepenen;
- de cursus omvat minstens twee uren en het inschrijvingsgeld bedraagt minimum 10 euro.

Artikel 4 – Bijzondere bepalingen i.v.m. de cursussen
De opleidingen voor bachelor en master in de lichamelijke opvoeding worden uitgesloten.
- Stages, clinics en opleidingen volledig in het buitenland, opleidingen in de commerciële sfeer en
professionele opleidingen zijn uitgesloten.
- Voor cursussen, die gedeeltelijk in het buitenland plaatsvinden, omdat daar alleen de
omstandigheden voorhanden zijn, komt voor het gedeelte in het buitenland alleen het
inschrijvingsgeld in aanmerking.
- Vervoerskosten van en naar de cursus kunnen in aanmerking genomen worden.
de
- Voor een treinticket wordt het bedrag van een treinticket 2 klasse in aanmerking genomen en
voor autovervoer de kilometervergoeding aan ambtenarentarief.
- De toelage bedraagt maximum 100 % van het inschrijvingsgeld van de cursus.
- Bij internaatsopleidingen wordt enkel het inschrijvingsgeld voor de cursus in aanmerking
genomen.
Artikel 5 – Subsidiebedrag
- Indien het totaal van de subsidieaanvragen het ingeschreven krediet in de begroting overtreft, zal
op elke aanvraag de correctiefactor worden toegepast, die de verhouding weergeeft tussen het
totale krediet en totale som van goedgekeurde aanvragen.
- Indien het totaal van de subsidieaanvragen het ingeschreven krediet in de begroting niet overtreft
zal de verdere verdeling van het financieel overschot van de impulssubsidies gebeuren op basis
van een puntensysteem (zie bijlage 3) voor diploma’s van JSB en JSC. Het resterend bedrag
wordt verdeeld over de verenigingen die in aanmerking komen à rato van de behaalde punten.
- Indien er aanvragen zijn kan artikel 5 van de uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse regering van 6
juli 2012 betreffende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid overwogen worden
door de gemeentelijke sportraad.
Artikel 6 -Voorwaarden :
- De gekwalificeerden moeten actief zijn binnen de club;
- Ze oefenen daarbij een functie uit gerelateerd aan hun diploma, en dit gedurende minstens 6
maanden per jaar;
- Ze begeleiden jeugdsport;
- Het diploma moet betrekking hebben tot de activiteiten van de sportvereniging;
- Het diploma is een sportspecifiek diploma of attest dat voorkomt op de referentietabel voor
sportkwalificaties van de Vlaamse trainersschool (zie bijlage 2) of een getuigschrift dat op basis
van de recentste VTS-assimilatietabel (zie bijlage 1) gelijkgesteld werd met één van de diploma’s
vermeld op de referentietabel van de Vlaamse Trainersschool;
- De vereniging voegt bij de subsidieaanvraag het bewijs van de behaalde diploma’s voor de
gevolgde opleiding.
Artikel 7 – Procedure
- De sportvereniging dient de subsidie aan te vragen bij de gemeentelijke sportdienst,
Kapellensteenweg 90 te 2920 Kalmthout.
- Het ingevulde aanvraagformulier en verantwoordingsstukken dienen ten laatste op 31 oktober van
het kalenderjaar waarin het diploma of attest behaald werd, ingediend te worden. Diploma’s of
attesten die behaald werden na 31 oktober, komen in aanmerking voor het volgende kalenderjaar.
Bij het aanvraagformulier moeten volgende verantwoordingsstukken gevoegd worden:
- De vereniging voegt bij de subsidieaanvraag een overzicht toe van het aantal uren training per
JSB en van het aantal JSB onder toezicht van de JSC. Dit overzicht wordt ondertekend en voor
waar en echt verklaard door de voorzitter.
- Bewijs van de vereniging dat betrokkene aangesloten is;
- Betalingsbewijs van het inschrijvingsgeld van de cursus (rekeninguittreksel);
- Opgave van het onderwerp van de cursus, de plaats en de data, waarop de lessen plaatsvonden,
de wijze van verplaatsing.
- Rekeningnummer van de sportvereniging waarop de subsidie kan gestort worden;
- Kopie van het behaalde diploma of attest.
- Indien de club organiseert onkostennota’s, facturen, vergoedings- en organisatiekosten.

Artikel 8 – Uitvoering en toekenning van de subsidie
De toekenning van de subsidie gebeurt door het college van burgemeester en schepenen op advies
van de sportraad.
De subsidie zal jaarlijks worden uitgekeerd in de maand december voor alle goedgekeurde aanvragen
die uiterlijk op 31 oktober zijn ingediend bij de gemeentelijke sportdienst.
Artikel 9 – Aanvaarding controle
Door ondertekening van het aanvraagformulier aanvaardt de aanvrager elke controle van het
gemeentebestuur of haar diensten in verband met de aangevraagde toelage.
Het afleggen van onjuiste verklaringen kan leiden tot de uitsluiting van deze tussenkomst. Indien de
toelage al betaald is, kan ze teruggevorderd worden.
Artikel 10 – inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op datum van goedkeuring door de gemeenteraad.
Datum goedkeuring raad van bestuur van de gemeentelijke sportraad : dinsdag 11 maart 2014

