REGLEMENT

Gemeenteraad 30-04-2020

REGLEMENT “KWALITEITSVOLLE JEUGDSPORTWERKING EN SAMENWERKINGSVERBANDEN VOOR
ERKENDE TIENSE SPORTVERENIGINGEN”
Artikel 1
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
- jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met achttien jaar;
- de jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider voor jeugdsport die actief is in een erkende
sportvereniging;
- de jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de
erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak;
- de erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie
en die erkend is door het gemeentebestuur.
- samenwerkingverband: een project waarbij minstens 2 verenigingen structureel gaan samenwerken en dat
kan resulteren in een fusie.
Artikel 2
Enkel erkende Tiense sportverenigingen met jeugdwerking (tot 18jaar) komen in aanmerking voor deze
toelage. Erkenning leidt niet automatisch tot het bekomen van een toelage.
Artikel 3
Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportwerking in de sportvereniging kan bekomen worden door
enerzijds, meer gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en – coördinatoren op te leiden, en anderzijds de
omkadering meer te professionaliseren door betere scholing en via coördinerende functies. Ook vormen van
samenwerkingsverbanden of fusies worden beoogd om een ruimere en kwaliteitsvolle werkingsbasis te
bekomen, zo ook om de beschikbare middelen efficiënt in te zetten en het gebruik van de sportinfrastructuur
te optimaliseren. De kwalitatieve meerwaarde staat centraal en zal ook aangetoond en beschreven worden
via een aanvraagformulier. Zowel sportdienst als Netwerk Sport zullen hierover advies uitbrengen.
Financiële tussenkomst voor samenwerking op het vlak van (éénmalige) evenementen, voor aankoop van
sportmateriaal en kosten voor gebruik van infrastructuur komen niet in aanmerking.
Dit reglement wil impulsen geven aan de erkende Tiense sportverenigingen om hierop in te spelen en gebruik
te maken van de mogelijkheden.
Artikel 4
Voor zover er een krediet in het budget wordt ingeschreven kan de stad een toelage (actie 483) verlenen voor
kwaliteitsvolle jeugdsportwerking (-begeleiding) en voor het realiseren van samenwerkingsverbanden tussen
erkende Tiense sportverenigingen.
De toelage heeft betrekking op het werkjaar voorafgaand aan het jaar waarin de toelage wordt aangevraagd,
nl van 1 juli van het voorgaande jaar tot 30 juni van het lopende jaar. De toelage voor de bevordering van de
samenwerking (rubriek 5 van artikel 6) zal van kracht worden vanaf het werkjaar 2015-2016.
Het toegekende budget ( ca 27.500 euro) van de Vlaamse Regering op basis van 0,84€ x het aantal inwoners,
wordt volgens de hiernavermelde voorwaarden en criteria verdeeld onder de erkende Tiense
sportverenigingen.
Het totale subsidiebedrag wordt verminderd met de toegekende bedragen volgens de rubrieken 1 tem 5 (zie
artikel 6). De resterende som gaat integraal naar rubriek 6 (zie artikel 6) en wordt volgens een
puntenreglement verdeeld.
Artikel 5
Dit reglement is van toepassing vanaf 1 januari 2015.
Artikel 6
De berekening gebeurt als volgt:
1. Behalen van een VTS-diploma jeugdsportbegeleider:
Aspirant-initiator

50 euro/deelnemer

Initiator
100 euro/deelnemer
Jeugdsportcoördinator
100 euro/deelnemer
Trainer B/instructeur B
150 euro/deelnemer
Trainer A
200 euro/deelnemer
Toptrainer
250 euro/deelnemer
Te vermeerderen met de verplaatsingskosten aan stadstarief met uitsluiting van de cursussen die in
Tienen plaats vinden. De verplaatsingskosten worden beperkt tot max € 200 per deelnemer. Kopie
van het diploma moet worden voorgelegd.
2. Volgen van een bijscholing voor jeugdsportbegeleider/-coördinator
50 euro/bijscholing
te vermeerderen met de verplaatsingskosten aan stadstarief met uitsluiting van de bijscholingen die in
Tienen plaats vinden. Attest van vorming/bijscholing moet worden voorgelegd.
De bijscholing moet beantwoorden aan alle volgende criteria:
- de bijscholing duurt minstens 2,5 u
- de bijscholing wordt gevolgd bij een erkende instantie (federatie, Dynamo, VTS, univ,…)
3. De club beschikt over een gekwalificeerde jeugdsportcoördinator
150 euro
Gelijkgesteld: regenten/bachelors en licentiaten/masters in de lichamelijke opleiding op
voorwaarde dat ze effectief bezig zijn met de jeugdbeleid van de sportclub
en andere gelijkgestelde diploma’s cfr VTS
4. De gedeeltelijke terugbetaling (à rato van 50% en met een max. van 400 euro) van de factuur van
Vlabus voor de aanwerving van een jeugdssportbegeleider/-coördinator die actief is in de sportvereniging.
Facturen moeten worden voorgelegd.
5. Samenwerkingsverbanden
Een samenwerking kan gerealiseerd worden door:
- Een gezamenlijk jeugdsportproject te organiseren binnen één sporttak met een duidelijke visie om de
efficiëntie van de organisatie te verhogen en het aanbod op mekaar af te stemmen gedurende
minstens 25 weken/werkingsjaar (sportseizoen).
€ 250/club
- Een gezamenlijk jeugdsportproject voor jonge kinderen (tot +/- 8 jaar, cfr. Multimove) te organiseren
met meerdere sporttakken om de motoriek en coördinatie op jonge leeftijd te bevorderen gedurende
minstens 25 weken/werkingsjaar (sportseizoen).
250/club
- een flexibel lidmaatschap (omnisportlidkaart) te organiseren in samenwerking met één of meerdere
sportclubs om een bredere basis te bekomen en jongeren de kans te geven meerdere sporten te
kunnen beoefenen en een gepaste sportclub te kiezen.
€ 100/club
- al dan niet met hulp van een professionele begeleider een fusie tussen sportclubs tot stand brengen
om een grotere en sterkere club te worden met een brede basiswerking met meer kwalitatieve inhoud
en draagvlak.
€ 500/club
Voorwaarden waaraan dient voldaan te worden:
- een aanvraag richten tot het stadsbestuur uiterlijk op 1 april van het werkingsjaar
- ondertekenen van een intentieverklaring tussen de clubs om een samenwerking te realiseren
- een raamakkoord waaruit blijkt wat de clubs gaan uitwerken gespreid in de tijd met kostenraming
- het project moet vernieuwend zijn (geen herhaling van bestaande initiatieven) en een toegevoegde
waarde creëren in de jeugdsportwerking.
- een publicatie (folder,..) waarbij het initiatief kenbaar wordt gemaakt
- het project wordt gecoördineerd door een gekwalificeerde jeugdsportbegeleider van minstens het
niveau trainer B of gelijkgesteld.
- het project wordt begeleid door gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders
- Uitvoering van het project door middel van een tussentijdse evaluatie
- Evaluatie van het project door middel van een eindrapport
Op basis van de aanvraag, de intentieverklaring en het raamakkoord aan de hand van een invulformulier geeft
het college van burgemeester en schepenen, na advies van Netwerk Sport, een principiële goedkeuring
uiterlijk op 30 juni van het werkingsjaar. Hierna kan het project worden uitgevoerd mits te beantwoorden aan
de andere voorwaarden. De clubs kunnen per project maximaal 2 jaar na elkaar een subsidie krijgen. Een
club kan slechts intekenen op één project van de opgesomde projecten van samenwerking per werkingsjaar
(sportseizoen).

6. Belonen van de sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders/-coördinatoren in de sportverenigingen
Het aantal trainingen per leeftijdsgroep wordt vermenigvuldigd met het puntenaantal bepaald
naargelang de kwalificatie van de jeugdsportbegeleider. Per groepstraining (leeftijdsgroep) wordt
slechts één trainer in de betrokken sporttak in aanmerking genomen. Een groepstraining moet ten
minstens bestaan uit 6 jeugdsporters. Indien de begeleiding slechts een half seizoen (minder dan 5
maanden) gebeurt of de groepstraining bestaat uit minder dan 6 personen, worden de punten
gehalveerd.
Animator / initiator / jeugdsportbegeleider
voor voetbal: initiator getuigschrift C
en andere gelijkgestelde diploma’s cfr VTS
en andere instructeurs

1 ptn/training

instructeur B
en andere gelijkgestelde diploma’s cfr VTS

1,5 ptn/training

Trainer B/ Reg LO / Bachelor LO
en andere gelijkgestelde diploma’s cfr VTS
voor voetbal: getuigschrift B, UEFA-B diploma

2 ptn/training

Trainer A / Lic LO / Master LO
en andere gelijkgestelde diploma’s cfr VTS
voor voetbal: getuigschrift A, UEFA-A diploma

2,5 ptn/training

Toptrainer
Regent/Bachelor LO met VTS diploma trainer A
Licentiaat /Master LO met VTS diploma instructeur B/trainer B
en andere gelijkgestelde diploma’s cfr VTS

3 ptn/training

Artikel 7
De verenigingen die voor betoelaging in aanmerking willen komen, moeten de hen via e-mail toegestuurde
invulformulieren volledig ingevuld en vergezeld van de bewijsstukken, terugmailen naar de sportdienst. Als
bewijs wordt een bevestigings e-mail gestuurd.
Verenigingen die de overhandigde invulformulieren en bewijsstukken wensen te verzenden per post, moeten
dit aangetekend doen. De stukken moeten ondertekend zijn door minstens één bestuurslid of de
afgevaardigde van Netwerk Sport. Deze kunnen ook op de sportdienst afgegeven worden tegen
ontvangstbewijs. Alle subsidieaanvragen moeten uiterlijk op de datum vermeld op het invulformulier, aan de
sportdienst worden bezorgd om ontvankelijk te zijn.
Artikel 8
Het college van burgemeester en schepenen beslist na de verwerking van de dossiers door de dienst sport en
na het advies van Netwerk Sport, over de toekenning van de werkingstoelagen aan de sport- en
ontspannings-verenigingen. Het verstrekken van valse verklaringen kan aanleiding geven tot het volledig
schrappen van de toelage. Na advies van Netwerk Sport zal het college van burgemeester en schepenen
hieromtrent een beslissing nemen.
Artikel 9
De verleende toelage is onderworpen aan artikel 3 en artikel 7, eerste lid, 1°van de wet van 14 november
1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen. Derhalve is de
toelagetrekker ertoe gehouden de toelage geheel of gedeeltelijk terug te betalen indien hij de toelage niet
aanwendt voor het doel waarvoor zij werd toegekend. Bovendien heeft de stad het recht om de toelage
geheel of gedeeltelijk terug te vorderen indien de toelagetrekker één of meerdere van de gevraagde stukken
niet verstrekt of stukken overhandigt die niet met de werkelijkheid stroken, na controle ervan door de
ambtenaren van de dienst sport van de stad.

