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IMPULSSUBSIDIES MET 100% KWALITEITSCRITERIA 
 
 
Hoofdstuk I. Algemene voorwaarden 
 
Artikel 1  
De gemeente zal elk jaar minstens 35% van de beleidssubsidie van de Vlaamse overheid aanwenden voor de 
impulssubsidies met 100% kwaliteitscriteria. 
 
Artikel 2 
De subsidiëring van het huidig werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het aanvraagdossier 
opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorgaande werkingsjaar. 
 
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te laten verifiëren.  
Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende sportvereniging 
voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie. 
 
Artikel 3 
De sportverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het erkenningsreglement 
omschreven erkenningsvoorwaarden. 
 
Artikel 4 
Enkel sportverenigingen die aangesloten zijn bij erkende Vlaamse sportfederaties komen in aanmerking tot het 
verkrijgen van impulssubsidies die uitgereikt worden door de Vlaamse Regering. 
 
 
Artikel 5 
Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de jeugdsportbegeleiding. 
De impulssubsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op het vlak van de 
hieronder beschreven doelstellingen.  De beoordeling gebeurt op basis van een aantal kwaliteitscriteria per 
doelstelling waaraan de sportvereniging dient te voldoen.  De kwaliteitscriteria worden geobjectiveerd door 
parameters teneinde de beoordeling om te zetten in een subsidiebedrag. 
 
Hoofdstuk II. Definities 
 
Artikel 6 
Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar 
 
Jeugdsportbegeleider (JSB): een sporttechnische begeleider voor jeugdsport actief in een erkende 
sportvereniging 

⇒ Sporttechnisch begeleider (iemand die training geeft) 
⇒ Jeugdsport (geeft training aan de jeugd) 
⇒ Actief in erkende sportvereniging (geeft training aan jeugdleden in een sportvereniging) 

 
Jeugdsportcoördinator (JSC): een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de 
erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak 

⇒ Sportgekwalificeerd 
⇒ Actief in de sportvereniging (beleidsmatig, op de training aanwezig, overleg met trainers, kwalitatief 

bijsturen…) 
 
Erkende sportvereniging: een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd met 
als primaire doelstelling de beoefening van sport; erkend volgens de voorwaarden vermeld in artikel 3 en 4. 
 
Hoofdstuk III. Doelstelling:  
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Artikel 7 
De kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in de sportverenigingen die in aanmerking komen volgens de 
voorwaarden vermeld in artikel 3 en 4. 
 
Kwaliteitscriteria 1: meer gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren (volgens 
referentietabel van VTS) 

o Voorkomend in kolom 1     5 punten 
o Voorkomend in kolom 2 of geassimileerd   10 punten 
o Voorkomend in kolom 3 of geassimileerd   15 punten 
o Voorkomend in kolom 4 of geassimileerd   20 punten 
o Voorkomend in kolom 5 of geassimileerd   25 punten 
o Voorkomend in kolom 6 of geassimileerd   30 punten 
o Voorkomend in kolom 7 of geassimileerd   35 punten 
o Voorkomend in kolom 8 of geassimileerd   40 punten 

 
 
Kwaliteitscriteria 2: hoger gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren 
 Voor elke JSB of JSC die in het werkjaar met 1 niveau stijgt:   20 punten/persoon 

 
 
Kwaliteitscriteria 3: volgen van bijscholingen door JSB en/of JSC 
 Voor elke bijscholing gevolgd door JSB en/of JSC:    15 punten 

 
 
Kwaliteitscriteria 4: beschikken over een jeugdsportcoördinator 
 Elke club die beschikt over minstens één JSC (minstens VTS Initiator):  50 punten 


