In het besluit van 19 september 2008 besliste de Vlaamse Regering dat er voor de huidige legislatuur
een extra hoofdstuk impulssubsidies bij het sportbeleidsplan wordt gevoegd.
Deze impulssubsidie kan gaan naar eigen initiatieven van de gemeente maar moet bij meerderheid
besteed worden aan subsidies clubs.
Om voor deze subsidies in aanmerking te komen moet de club een erkende sportvereniging* zijn met
een jeugdwerking**. Met dit hoofdstuk willen ze die sportverenigingen aanzetten om hun
jeugdsportbegeleiders*** (JSB) en jeugdsportcoördinatoren**** (JSC) zo kwaliteitsvol mogelijk op te
leiden of bij te scholen. Deze impulssubsidie mag enkel uitgekeerd worden op basis van kwalitatieve
criteria en wordt rechtstreeks aan de clubs betaald.
Impulssubsidiereglement

In het besluit van 19 september 2008 besliste de Vlaamse Regering dat er voor de
huidige legislatuur een extra hoofdstuk impulssubsidies bij het sportbeleidsplan
wordt gevoegd.
Deze impulssubsidie kan gaan naar eigen initiatieven van de gemeente maar moet bij
meerderheid besteed worden aan subsidies voor de clubs.
Om voor deze subsidies in aanmerking te komen moet de club een erkende
sportvereniging* zijn met een jeugdwerking**. Met dit hoofdstuk willen ze die
sportverenigingen aanzetten om hun jeugdsportbegeleiders*** (JSB) en
jeugdsportcoördinatoren**** (JSC) zo kwaliteitsvol mogelijk op te leiden of bij te
scholen. Deze impulssubsidie mag enkel uitgekeerd worden op basis van kwalitatieve
criteria en wordt rechtstreeks aan de clubs betaald.
* Erkende sportvereniging: een sportvereniging die beantwoordt aan artikel 2,3° van het decreet,
aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en erkend is door het gemeentebestuur.
“aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie” treedt, zoals bij het algemeen
uitvoeringsbesluit pas in werking op 1 januari 2010
** Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar
*** Jeugdsportbegeleider: wordt in de tekst vermeld als JSB. Is een sporttechnische begeleider voor de
jeugdsport actief in een erkende sportvereniging. Het gaat dus per definitie niet om ploegbegeleiders,
bestuursleden, … maar om begeleiders die instaan voor de sporttechnische begeleiding van kinderen in
de club. (trainers)
**** Jeugdsportcoördinator: Een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in
de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische
vlak.

Om deze doelstelling te realiseren ontvangt de gemeente jaarlijks 0,80 € per inwoner
van de Vlaamse overheid tot het jaar 2013
Hiervan gaat er jaarlijks 0,10 € per inwoner naar de regio Vlaams-Brabantse Ardennen
voor het organiseren van regionale projecten in verband met de verhoging van de
kwaliteit en het aantal JSB en JSC.
Er is een budget van 0,60 € per inwoner voor subsidie aan clubs medaille 1 en medaille 2
voorzien wat uitbesteed zal worden aan de terugbetaling van Vlabus-facturen en van
opleidingen en bijscholingen voor de JSB en JSC.
Als de binnengeleverde facturen onder dit budget blijven, zal het restbudget hiervan
doorstromen naar medaille 3 om daar uitbesteed te worden.
Indien de binnengeleverde facturen boven dit budget zitten zullen de Vlabus-facturen,
opleidingen en bijscholingen procentueel worden terugbetaald.

Er is een budget van 0,10 € per inwoner voorzien voor medaille 3 wat uitbesteed zal
worden aan de clubs a rato de hoeveelheid en het kwalificatieniveau van hun
sportgekwalificeerde JSB en JSC
Dit budget word verhoogd met het restbudget van medaille 1 en 2, wanneer deze niet
volledig zijn uitbesteed.
Omschrijvingen

Subsidie

Medaille 1: Kwaliteitsvolle opleiding/bijscholing van JSB en
JSC
Medaille 2: Terugbetaling van Vlabus-facturen
Medaille 3: Verloning volgens kwalificatie van de diploma’s
JSB en JSC

0,60 €
per inw.
0,10 €
per inw.

Geraamd
Budget
6.144 €*
1.024 €*

* Dit bedrag is indicatief uitgaande van een inwonersaantal van 10.244 dd 01.01.2008 Wijzigingen kunnen
zich voordoen t.a.v. wijzigingen in het inwonersaantal en de indexatie

Medaille 1: Kwaliteitsvolle opleiding/bijscholing van JSB en JSC
De opleidingen gevolgd door de JSB en JSC voor het behalen van een sportspecifiek
diploma of attest van de VTS of een ander getuigschrift, erkend door de VTS, worden
terugbetaald.
De sportspecifieke, sporttactische, sociaalpedagogische en ethische en medische
bijscholingen gevolgd door de JSB worden terugbetaald.
Voor de JSC worden de bijscholingen met betrekking tot het verhogen van de kwaliteit
op beleidsmatig, sporttechnisch, sociaalpedagogisch, organisatorisch, ethisch en
medisch vlak terugbetaald.
De clubs moeten de diploma’s/attesten van de opleidingen en bijscholingen samen met
bijbehorende factuur op de sportdienst binnenleveren.
Indien het budget wordt overschreden zal iedere club procentueel worden uitbetaald op
volgende wijze:
Het totaalbedrag van de opleidingen en bijscholingen door die club binnengeleverd
x 6.144 €*
Het totaalbedrag van de opleidingen, bijscholingen en Vlabus-facturen van alle clubs binnengeleverd

Indien het budget niet overschreden wordt, dan worden de opleidingen en bijscholingen
integraal terugbetaald aan de clubs.
Het restbudget dat dan over is stroomt door naar medaille 3 en wordt zo via de clubs
verdeeld
Medaille 2: Terugbetaling van Vlabus-facturen
Het officieel betalen van gediplomeerde JSB’s en JSC’en via Vlabus wordt terugbetaald.
De clubs moeten de Vlabus-factuur binnenleveren op de sportdienst.
Indien het budget wordt overschreden zal iedere club procentueel worden uitbetaald op
volgende wijze:
Het totaalbedrag van de Vlabus-facturen door die club binnengeleverd x 6.144 €*
Het totaalbedrag van de opleidingen, bijscholingen en Vlabusfacturen van alle clubs binnengeleverd

Indien het budget niet overschreden wordt, worden de Vlabus-facturen integraal
terugbetaald aan de clubs.
Het restbudget dat dan over is stroomt door naar medaille 3 en wordt zo via de clubs
verdeeld
Medaille 3: Verloning volgens kwalificatie van de diploma’s
Punten

1

2

Studenten
Lichamelijk
Opvoeding

2e jaar
bachelor LO

3e jaar
bachelor LO

3
Gediplomeerde
Bachelor

4

5

Gediplomeerde
Master LO

1e jaar Master LO
-Wegkapitein

Voor de houder van
VTS, Bloso of
sportspecifieke
diploma’s en/of
getuigeschriften

Begeleider in het
bezit van één van de
volgende attesten of
algemene diploma’s

-Jogbegeleider
Bewegingsani
mator
-VTS-Aspirant-Initiator
- Basismodule
“Algemeen
Gedeelte”
initiator

-VTSinitiator in
de
betreffende
sporttak

VTS-Trainer B in
de betreffende
sporttak

Basismodule
“Algemeen
Gedeelte”
Instructeur B /
Trainer B

VTS-Trainer A in de
betreffende sporttak

Basismodule
“Algemeen
Gedeelte”
Instructeur A /
Trainer A

De Hoeilaartse sportclubs worden aan de hand van volgend puntensysteem uit de tabel*
beloond naarmate het aantal en het niveau van de sportgekwalificeerde JSB en JSC:
Deze punten worden berekend volgens de tabel op het einde van de pagina.
Het type van het diploma van de JSB heeft een puntenwaarde in de tabel. Het
puntentotaal van de gediplomeerde JSB is de som van alle puntenwaardes van de JSB
voor deze categorie. Indien de club over een JSC beschikt mag ze deze laten meetellen
als een JSB met maximale puntenwaarde.
Voor iedere club worden de punten volgens volgende formule berekend:
Puntentotaal van gediplomeerde JSB + punten JSC van club
aantal JSB X hoogste puntenwaarde (5) van club

Vervolgens worden de clubs uitbetaald volgens volgende formule
Puntenwaarde van de club X budget
Som puntenwaarde alle clubs

Indien het budget van medaille 1 en 2 niet volledig wordt uitbesteed, zal het restbudget
doorstromen naar het budget van medaille 3 en wordt zo bij het vaste budget geteld.

