Bijlage: aanvraag werkingstoelagen jeugdsportsubsidie
De ondergetekende clubverantwoordelijken worden vriendelijk verzocht onderhavig
inlichtingsblad correct en volledig in te vullen en voor 1 maart over te maken aan de
Gemeentelijk Sportdienst, Oosterzonneplein 1, 3690 Zutendaal.
Opgelet: Jeugdleden zijn leden tot en met 18 jaar!

De aanvraag van de toelage
1. Aantal jeugdleden t.e.m. 18 (ledenlijst toevoegen)
a) totaal aantal actieve jeugd leden …….
b) aantal actieve jeugdleden woonachtig in Zutendaal ……
2. Sportactiviteiten (kalenders bijvoegen)
a) aantal jeugdsportactiviteiten ……
(wedstrijden, trainingen, sportstages en tornooien: 1 wedstrijd of training= 1 activiteit;
1 tornooi of stage= 1 activiteit)
3. Trainers (kopie diploma’s bijvoegen)
a) aantal niet-gediplomeerde jeugdtrainers ……
b) aantal gediplomeerde jeugdtrainers ……

Ondergetekenden, voorzitter en secretaris, verklaren dat voormelde gegevens
overeenstemmen met de reële toestand voor de periode van toepassing.
Indien bij nazicht van dit werkingsverslag blijkt dat de vermelde gegevens niet
overeenstemmen met de realiteit, zal aan het CBS (College van Burgemeester en
Schepenen) geadviseerd worden uw vereniging voor deze periode geen subsidie toe te
kennen.
de voorzitter
handtekening + naam

de secretaris
handtekening + naam

Vak voorbehouden voor de sportraad:
 aantal punten behaald door vereniging: ...........
 totaal aantal punten behaald door alle verenigingen: ...........

Het gemeentelijk subsidiereglement voor
jeugdsportopleiding
Hoofdstuk 1: Definities en omschrijvingen
De jeugdsportsubsidie is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar die ofwel in competitie ofwel in
recreatief verband een opleiding krijgen voor hun sporttak.
Een sportvereniging die geen trainers (gediplomeerde of andere) heeft, dient automatisch
uitgesloten te worden van deze extra subsidie. De achterliggende gedachte is hier dat indien er
geen trainers zijn binnen een sportclub er ook weinig in huis komt van jeugdopleiding.
Zowel in competitief als in recreatief verband.
Met deze subsidie wil het gemeentebestuur vooral de opleiding van de Zutendaalse
jeugdleden voor een stuk mee financieren.
Om kleinere sportclubs met minder dan of gelijk aan 5 jeugdleden ook te laten genieten van
een subsidie wordt jaarlijks een forfaitaire subsidie van 200 EUR gegeven.
Als er na 3 jaar geen positieve evolutie merkbaar is in het aantal jeugdleden verliest de club
zijn recht op de forfaitaire subsidie, en dit met terugwerkende kracht vanaf 2012.
Het hebben van een trainer staat voor kwalitatieve opleiding. Indien de sportclub voor haar
jeugdopleiding een gediplomeerde trainer aanstelt zal haar dat 20 punten opleveren. Indien
gekozen wordt voor een niet-gediplomeerde trainer, levert dat 5 punten op. Met
gediplomeerde trainer bedoelen we de man of vrouw die een attest of getuigschrift kan
voorleggen, erkend door de sportfederatie waar de club aangesloten is, of dat in het algemeen
erkend wordt door BLOSO. We willen hier de keuze voor een gediplomeerde trainer sterker
stimuleren zeker met het oog op de toekomst. Gezien het feit dat er binnen een aantal jaren
enkel nog gediplomeerde trainers actief mogen zijn binnen de jeugdopleiding van een
sportclub.
De georganiseerde activiteiten voor de jeugdleden in de sportclub moet op jaarbasis minimaal
op 30 liggen. Onder activiteiten wordt verstaan : effectieve sportactiviteiten zoals:
wedstrijden, trainingen, sportstages en tornooien in binnen- en buitenland.
Opmerking : een tornooi is gelijk aan 1 activiteit.
Een georganiseerde activiteit geeft recht op 1 punt.

Hoofdstuk 2: Puntensysteem
De werkingstoelage voor het betrokken jaar wordt berekend aan de hand van het hieronder
weergegeven puntenstelsel. De punten die worden behaald tijdens dat werkjaar zullen de basis
zijn voor een voorstel aan het college van burgemeester en schepenen, die de subsidies zal
vaststellen en uitbetalen.
1)

- Elk jeugdlid (tot 18 jaar, woonachtig in Zutendaal)
- Gediplomeerde jeugdtrainer, bezig met jeugdopleiding
- Niet-gediplomeerde jeugdtrainer, bezig met jeugdopleiding
- Elke voor de jeugdleden georganiseerde activiteit

1 punt
20 punten
5 punten
1 punt

2)

Verenigingen met 5 of minder jeugdleden woonachtig in Zutendaal:
- jaarlijks een forfaitaire subsidie van maximum 200 EUR

