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Artikel 1 — Begrippen en definities.
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan
onder:
1° Vlaamse trainersschool (VTS): het samenwerkingsverband tussen Bloso, de topsportmanager, de universitaire opleidingsinstituten Lichamelijke Opvoeding, de Vlaamse hogescholen Lichamelijke Opvoeding en de erkende Vlaamse sportfederaties, dat kaderopleidingen organiseert in Vlaanderen;
2° jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met achttien jaar;
3° jeugdsportbegeleider (JSB): een sporttechnische
begeleider voor jeugdsport die actief is in een erkende sportvereniging;
4° jeugdsportcoördinator (JSC): een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid
in de erkende sportvereniging coördineert op het
sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische
vlak;
5° erkende sportvereniging: een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd met als primaire doelstelling het beoefenen
van sport, die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het gemeentebestuur;
6° subsidiejaar: periode van 1 september tot 31 augustus.

 om het aantal JSB en JSC en hun sportkwalificaties
te verhogen;
 om het aantal erkende sportverenigingen die werken
met sportgekwalificeerde JSB en die beschikken
over een JSC te verhogen.

Artikel 2.
Binnen de perken van het goedgekeurd exploitatiebudget verleent het gemeentebestuur onder de hierna
vermelde voorwaarden subsidies aan de sportverenigingen voor de verbetering van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders, in het bijzonder:
 om de kwaliteit van de JSB inzake de begeleiding op
het sporttechnische, tactische of sociaalpedagogische
vlak te verhogen;
 om de kwaliteit van de JSC inzake de coördinatie
van het jeugdsportbeleid in de sportvereniging op
het sporttechnisch, beleidsmatig, sociaalpedagogisch
en organisatorisch vlak te verhogen;

1° punten voor het aantal in de vereniging actieve,
sportgekwalificeerde JSB (uitgezonderd de JSC):
 VTS – aspirant-initiator
5 punten
 VTS – initiator
10 punten
 VTS – instr. B/bachelor LO
15 punten
 VTS – trainer B/master LO
17 punten
 VTS – trainer A
20 punten
 bachelor LO met VTS diploma
22 punten
 master LO met VTS diploma
25 punten
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Artikel 3.
Dit reglement geeft uitvoering aan het besluit van de
Vlaamse regering van 16 november 2012 houdende het
stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid in
het bijzonder artikel 5. Alle voorwaarden bepaald in dit
besluit zijn van toepassing.
Dit reglement kadert binnen de meerjarenplanning van
het gemeentebestuur.
Artikel 4.
Deze subsidie is cumuleerbaar met andere gemeentelijke subsidies voor dezelfde activiteiten of werking.
Artikel 5 — Basisvoorwaarden.
Elke Liedekerkse sportvereniging die een jeugdopleiding aan zijn leden aanbiedt en aangesloten is bij een
erkende Vlaamse sportfederatie kan aanspraak maken
op deze subsidie.
Aan een sportvereniging die aan de gestelde kwalitatieve criteria voldoet, worden punten toegekend volgens
het volgende puntensysteem:

2° punten voor het beschikken over een actieve, sportgekwalificeerde JSC:
 JSC zonder diploma “JSC”
10 punten
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 JSC met diploma “JSC”

25 punten

3° punten voor de totale uitgaven, door de sportvereniging betaald, voor het volgen van sporttakspecifieke
bijscholingen en vorming door de JSB en JSC (inschrijvingsgelden, vervoersonkosten, communicatiekosten):
 per schijf van 100 euro
5 punten
4° punten voor het officieel vergoeden van de sportgekwalificeerde JSB en JSC in dienst van de sportvereniging (bijvoorbeeld: eigen personeel, vlabus, sociaal secretariaat, […] enz.)
 minder dan € 1 000 per jaar
4 punten
 € 1 001 tot € 3 000 per jaar
8 punten
 € 3 001 tot € 5 000 per jaar
16 punten
 € 5 001 tot € 7 000 per jaar
24 punten
 € 7 001 tot € 9 000 per jaar
32 punten
 meer dan € 9 000 per jaar
40 punten
Artikel 6 — Subsidiebedrag.
Het totale subsidiebedrag wordt bepaald volgens het
decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en
subsidiëren van een lokaal sportbeleid.
De verdeling van het subsidiebedrag gebeurt volgens
het puntensysteem, zoals bepaald in artikel 5.
De waarde van een punt is gelijk aan het totale subsidiebedrag, zoals goedgekeurd in het exploitatiebudget,
gedeeld door het totaal aantal toegekende punten voor
alle verenigingen.
Het bedrag van de subsidie is gelijk aan de waarde van
een punt vermenigvuldigd met het aantal punten toegekend aan de vereniging.
Artikel 7 — Procedure.
§ 1. Aanvraag.
− de subsidieaanvraag gebeurt via het digitaal loket
van de gemeentelijke website of via het aanvraagformulier te bekomen in het vrijetijdshuis;
− de subsidieaanvraag heeft betrekking op het afgelopen subsidiejaar;
− een subsidiejaar loopt steeds van 1 september tot 31
augustus;
− de aanvraag moet ingediend zijn vóór 1 oktober
volgend op het subsidiejaar.
Bij de aanvraag moeten volgende bewijsstukken gevoegd zijn:
− een ondertekende lijst met de opsomming van alle
JSB, JSC en hun kwalificatie (niveau van VTSdiploma);
− een kopie van het diploma en/of getuigschrift per
JSB en/of per JSC;
− inschrijvingsbevestiging per naam, facturen en
betalingsbewijzen van de door de club betaalde bedragen voor het volgen van sportgerelateerde vormingen en/of bijscholingen door JSB en/of JSC;
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−

het bewijs van betaling van de loonkosten van de
sportgekwalificeerde JSB en JSC in officiële dienst
van de sportvereniging.

De sportdienst controleert alle bewijsstukken op echtheid.
§ 2. Beslissing.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over
de toekenning van de subsidie op advies van de gemeentelijke sportraad. De beslissingen van het college
van burgemeester en schepenen moeten gemotiveerd
zijn.

§ 3. Financiële afhandeling.
De subsidie wordt in één keer uitbetaald via overschrijving. De betaling heeft plaats vóór 31 december volgend op het subsidiejaar.
Artikel 8.
De subsidie mag uitsluitend gebruikt worden om de
werking van de vereniging verder te stimuleren.
Artikel 9.
De vereniging maakt in zijn communicatie melding van
de samenwerking met het gemeentebestuur met de
vermelding van het officiële logo van 'UiT in
Liedekerke'.
Artikel 10.
De vereniging meldt zijn activiteiten in de UiTdatabank via: www.uitdatabank.be.
Artikel 11.
De aanvraag wordt door een afgevaardigde van de
sportvereniging toegelicht op de algemene vergadering
van de gemeentelijke sportraad, die advies zal
uitbrengen over de subsidieaanvraag.
Artikel 12.
De verenging moet de subsidie terugbetalen in de
volgende gevallen:
1° als zij de subsidie gebruikt voor een ander doel dan
dat waarvoor ze werd toegekend;
2° als zij zich verzet tegen de uitoefening van de
controle;
3° als blijkt dat de vereniging onjuiste gegevens heeft
verstrekt.
Artikel 13.
Door het invullen van het digitale loket of het
aanvraagformulier, verklaart de aanvrager zich akkoord
met de bepalingen van dit reglement.
Artikel 14 — Opheffingsbepaling.
Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 —
Vrije tijd — Sport — Reglement impulssubsidies, wordt
opgeheven.
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Artikel 15 — Bekendmaking.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. Het treedt in werking de vijfde dag
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na de bekendmaking.

