REGLEMENT

Gemeenteraad van 30/04/2020

SUBSIDIEREGLEMENT TIENSE JEUGDWERKING
Opgesteld in uitvoering van het Decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het overleg en de
inspraak in het gemeentelijk beleid.
Artikel 1: Algemeen.
De stad stelt jaarlijks, in het kader van de kredieten aan de sport, een bedrag ter beschikking aan de
sportverenigingen voor bijkomende subsidiëring van de Tiense jeugdwerking.
Het bedrag, door de stad ter beschikking gesteld, bedraagt 5000 euro.
Artikel 2: Doel.
Het doel van de extra subsidie is de jeugdclubs financieel te ondersteunen en hun in de mogelijkheid te
stellen een verantwoorde en nog meer professionele opleiding te geven.
De toelage dient dan ook enkel aangewend te worden voor verlaging van de lidgelden van de Tiense jeugd en
de betaling van gediplomeerde begeleiders van de Vlaamse Trainersfederatie.
Artikel 3: Definitie “ Sportvereniging – Sport ”.
Netwerk Sport erkent hier enkel sportverenigingen.
* Een sportvereniging wordt in de meest ruime betekenis van het woord gedefinieerd als een vereniging
waarin het individueel en / of collectief uitvoeren van een sportactiviteit georganiseerd wordt.
* Onder sportactiviteit wordt verstaan: een voldoende regelmatige en intense of bewegende inspanning met
een recreatief en / of wedstrijdkarakter, individueel of in ploegverband en waarbij het doel in de activiteit ligt.
Het betreft eveneens een activiteit, waarbij sporters de bedoeling hebben hun lichamelijke conditie op peil te
houden of te verbeteren, zonder dat hun mentale en / of sociale weerbaarheid aangetast wordt.
We onderscheiden alzo 3 soorten sport:
spelsport;
overlevingssport;
bewegingssporten: met of zonder vervoermiddel.

dienst sport

Artikel 4: Subsidiecriteria.
** Deze bijkomende subsidies worden enkel voorzien voor de Tiense jeugd wonende in Tienen en de leeftijd
van 18 jaar niet bereikt hebbend bij het indienen van de subsidieaanvraag.
** De clubs, die deze subsidiëring aanvragen, moeten voldoen aan:
erkend en aangesloten zijn bij Netwerk Sport;
de definitie “ Sportvereniging”;
werken met gediplomeerde trainers / lesgevers erkend door de Vlaamse Trainersschool;
minstens 50 sportactiviteiten / jaar beoefenen;
werken met minimum 25 actieve jeugdleden;
lid zijn van een liga en / of federatie die erkend is door Bloso of BOIC;
de zetel van de vereniging moet in Tienen gevestigd zijn.
Artikel 5: Verdeling subsidie.
De toelage zal worden toegekend volgens het volgend puntensysteem:
* aan elk actief lid tot 18 jaar, inwoner van de Stad Tienen, wordt 1 punt toegekend;
* de waarde van elk punt wordt bekomen door deling van het toegekende bedrag door het totaal aantal
toegekende punten;
* de grootte van het subsidiebedrag wordt bekomen wordt door vermenigvuldiging van de door de vereniging
behaalde punten met de puntenwaarde.

Artikel 6: Procedure en bewijsstukken.
Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient de sportvereniging een aanvraagformulier ingevuld en
ondertekend terug te bezorgen aan Netwerk Sport en dit jaarlijks voor 1 april.
Elke aanvraag moet vergezeld zijn van de volgende bewijsstukken:
* adressenlijst met naam, volledig adres, telefoonnummer en geboortedatum van de in aanmerking komende
jeugdleden;
* schema van clubwerking en aansluitingsnummer en naam van de in artikel 4 vermelde liga/federatie;
* adressenlijst van de begeleidende trainers en vermelding van hun diploma.
Onvolledige aanvragen zullen niet aanmerking worden genomen.
Wet 08/12/1992. Tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van de
persoonsgegevens.
Deze gegevens zullen gebruikt worden voor administratieve doeleinden. Zij zullen niet worden doorgegeven
aan andere geïnteresseerden.
Artikel 7:
Dit reglement is van toepassing vanaf het werkingsjaar 2020
Aldus goedgekeurd in zitting van de Gemeenteraad van Tienen dd 26 maart 2020

