SUBSIDIEREGLEMENT IMPULSSUBSIDIE GEMEENTE KORTEMARK
PUNTEN- EN KOSTENVERGOEDINGSSYSTEEM (MET PROCENTUELE
VERDEELSLEUTEL) VOOR DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN ACTIEVE
SPORTVERENIGINGEN DIE BESCHIKKEN OVER EEN GESTRUCTUREERDE
JEUGDSPORTWERKING.
1. Werken met sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders. (60%)
Aantal sportgekwalificeerde trainers die actief training geven gedurende het ganse seizoen,
rekening houdend met het niveau van opleiding en aantal trainingsuren.
1.1. VTS toptrainer, trainer A in de betrokken sporttak of 4 punten per training
geassimileerd*,
1.2. houder van een Heizeldiploma
2.1. VTS trainer B in de betrokken sporttak of
3 punten per training
geassimileerd*,
2.2.licentiaat / master LO of regent / bachelor LO
3.1. VTS diploma initiator of geassimileerd*,
2 punten per training
3.2. student geslaagd voor 2de jaar regent / bachelor LO
4.1. VTS diploma instapniveau
1 punt per training
4.2. student geslaagd voor 1ste jaar regent / bachelor LO
4.3. wegkapitein: voor het begeleiden van wielertoeristen
4.4. jogbegeleider: voor het begeleiden van joggers
4.5. bewegingsanimator: voor het begeleiden van
recreatieve spelvormen
* zie de geactualiseerde assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool
(http://www.bloso.be/public/trainer/vtsdigtaal/alg_info.asp)
Vereiste bijlage:diploma of attest van sportgekwalificeerd jeugdsportbegeleider
2. Beschikken over een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator (15%)
Sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator (minstens
initiator)
Met VTS diploma van jeugdsportcoördinator

2 punten
4 punten

Vereiste bijlage: Diploma van sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator
3. Terugbetalen van trainerscursussen en opleidingen (25%)
a. Behalen van een VTS-diploma of een diploma erkend door de VTS.(20 %)
- De door de sportvereniging gemaakte kosten voor de betaling van het cursusgeld en de
verplaatsings- en aanverwante kosten (binnen de perken van de officiële
kilometervergoeding) ten voordele van de leden van de sportvereniging met het oog
op het behalen van een dergelijk diploma.
- De terugbetaling van het cursusgeld wordt beperkt tot de werkelijk gemaakte kosten.
- Voorwaarde: Behalen van het diploma en er zich toe verbinden twee jaar aangesloten
te blijven bij de vereniging.
Bijlage: Inschrijvingsbewijs en behaald diploma; bewijs van de gemaakte en betaalde kosten.

b. Behalen van attest van EHBO en/of sportblessure.(5 %)
-

-

De door de sportvereniging gemaakte kosten voor de betaling van het cursusgeld ten
voordele van de jeugdsportcoördinator en/of jeugdsportbegeleider van de
sportvereniging met het oog op het behalen van een dergelijk attest.
De terugbetaling van het cursusgeld wordt beperkt tot de werkelijk gemaakte kosten.
Bijlage: Inschrijvingsbewijs en behaald attest; bewijs van de gemaakte en betaalde
kosten.

c. Saldo
Het eventuele overschot tussen de 25 % van de impulssubsidie en de terugbetaling van
trainerscursussen en opleidingen zoals hierboven omschreven, wordt evenredig verdeeld over
de sportverenigingen die werken met sportgekwalificeerde jeugdsporttrainers en / of
jeugdsportcoördinatoren volgens het aantal dat bij die erkende sportverenigingen actief is.

