UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 4 mei 2015

Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter; Vos Eric – burgemeester; Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf
Hannes, Debondt Luc, Boogers Marc – schepenen; Op de Beeck Luc - Schepen-OCMW voorzitter; Gladiné Pierre, Meeus
Paul, Gevers Dimitri, Driesen Godelieve, Brentjens Erwin, Der Kinderen Annemie, Van de Poel Katrien, De Smet Annick, De
Wilde Tine, Van Lommel Reccino, De Coninck Katleen, Moelans Paul, Mathé Pascale, Van Damme Marc, de Jong Vera,
Starckx Wannes, Breugelmans Stef, Van Geirt Willy, Van Litsenborg Guy, Roes Peter, Guedon John, Versmissen Tom,
Driesen Josiane, Vermeijen Danny, Van Otten Jan – raadsleden; Buijs Filip - secretaris
Verontschuldigd: Otten Toon, Grooten Eddy – raadsleden

Goedkeuring te hechten aan het gewijzigde toelagereglement ter bevordering van een kwalitatieve
jeugdsportbegeleiding 2014-2019
Samenvatting
De Sportdienst ondersteunt zijn Turnhoutse sportverenigingen financieel. Dit is een aanpassing voor het
toelagereglement ter bevordering van een kwalitatieve jeugdsportbegeleiding.
Motivering
Voorgeschiedenis
Toelage sportverenigingen ter bevordering van een kwalitatieve jeugdsportbegeleiding (geldig van 2014 tem 31
december 2019) werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 juni 2014.
Feiten en context
We vragen volgende toevoegingen:
VTS instructeur B: 2,5 punten (nieuw diploma VTS en nog niet opgenomen in de erkende diplomalijst)
Het valoriseren van een jeugdtrainer per trainingsgroep gebeurt op volgende manier:
- Deze trainers hebben in het respectievelijke seizoen meer dan 50 % van het totaal aantal trainingen
verzorgd van de trainingsgroep(en) waaraan ze verbonden zijn en waarvan de leden tot en met 18 jaar
zijn.
- Er wordt 1 hoofdtrainer per trainingsgroep in rekening gebracht (als 1 trainer meerdere
trainingsgroepen heeft, dan zal de trainer ook meerdere keren in rekening gebracht worden)
Advies
De werkgroep erkenningen en subsidies van de Turnhoutse Sportraad kwam 2 maal samen op 18 2 2015 en 19 03
2015 om de reglementen te evalueren in samenspraak met de sportfunctionaris. De aanpassingen werden
voorgelegd aan de Turnhoutse Sportraad en werden goedgekeurd op 25 03 2015.
Positief advies dienst Financiën mits 2 aanpassingen. Deze aanpassingen zijn rechtstreeks verwerkt in de
reglementen.
Besluit
De gemeenteraad keurt het Toelagereglement ter bevordering van een kwalitatieve jeugdsportbegeleiding goed.
Vanaf 2015 vervangt dit het vorige gelijknamige reglement dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 2 juni
2014
Financiële gevolgen
Kosten
Toelage sportverenigingen
– kwaliteitsvolle

Begunstigde
Bedrag
Erkende
Turnhoutse 35.000 EUR
Sportverenigingen

Code
2015140266
Jaartal/6490023/CVT/0740

jeugdsportbegeleiding/Sport
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
Opvolging
Origineel
Kopie
Communicatie
Huisstijl

Sportdienst
Turnhoutse Sportraad
Turnhoutse sportverenigingen via website en persoonlijk schrijven

Financiële ondersteuning van sportverenigingen –
Toelagereglement ter bevordering van een
kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding
I.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: voorwerp van de toelage
Binnen de perken van het door de gemeenteraad goedgekeurde budget en de op de actie
“jaartal/6490023/CVT/0740” toegewezen middelen, kan een toelage worden toegekend aan sportverenigingen ter
stimulering tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeudsportbegeleiding en eventueel
tot onderlinge samenwerking. De toelage wordt toegekend op basis van kwaliteitscriteria.
De stad Turnhout – Sportdienst voorziet middelen voor het organiseren van eigen initiatieven ter stimulering van de
professionalisering in sportverenigingen. Wanneer deze gelden na de indiendatum van dit subsidiekanaal niet
toegekend zijn aan een eigen initiatief, zal dit bedrag – volledig of gedeeltelijk – toegevoegd worden aan
kwaliteitscriterium 1.1.

Artikel 2: looptijd
Dit reglement start in 2015 en eindigt op 31 december 2019. Vanaf 2015 vervangt dit het vorige gelijknamige
reglement dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 2 juni 2014.

Artikel 3: aanvraag
De subsidiëring van het huidig werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het
aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging met betrekking tot het voorgaande werkingsjaar.
(1 september jaar x-1 tot en met 31 augustus jaar x). De aanvraag moet ingediend worden voor 10 oktober van
jaar x. De subsidie wordt steeds in jaar x toegekend en uitbetaald.
Meer informatie alsook het aanvraagformulier kan ten alle tijden opgevraagd worden bij de Sportdienst.
Stad Turnhout – Sportdienst
Postadres: Campus Blairon 200
Bezoekadres: Grote Markt1
2300 Turnhout
014 44 33 32
sportdienst@turnhout.be

Artikel 4: voorwaarde om in aanmerking te komen voor een toelage
Om voor deze toelage in aanmerking te komen moet de vereniging voldoen aan de volgende voorwaarden:
De sportvereniging heeft een actieve jeugdwerking
De sportvereniging telt minstens 10 actieve jeugdleden
De sportvereniging beschikt over minstens één specifiek sportgekwalificeerde
trainer
De sportvereniging telt minstens 1 jaar werking
De sportvereniging streeft geen commerciële doeleinden na
De sportvereniging is erkend door de Turnhoutse Sportraad/stad Turnhout
De sportvereniging is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie

Artikel 5: definities
-

-

-

Sportgekwalificeerde trainer: deze trainer is in het bezit van een diploma uitgereikt door de Vlaamse
Trainersschool (VTS) en heeft minimum het diploma van initiator in de desbetreffende sport.
Jeugdsportvereniging: een sportvereniging moet minstens 10 jeugdleden hebben, een actieve
jeugdwerking uitbouwen en beschikken over minstens één specifiek sportgekwalificeerde trainer
vooraleer deze in aanmerking komt voor deze subsidie.
Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar
Jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider voor jeugdsport actief in een erkende
sportvereniging.
Jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde (jeugdsport)trainer die het jeugdsportbeleid in de
erkende sportvereniging coördineert op het, sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak. Hij
of zij maakt deel uit van de sporttechnische commissie en geeft begeleiding aan de
jeugdsportbegeleider(s).
Sporttechnische commissie: De sporttechnische commissie van een sportvereniging bestaat minstens uit
de jeugdsportcoördinator en jeugdsportbegeleiders. Zij bepalen het jeugdsportbeleid van de
sportvereniging (bijvoorbeeld missie, visie, doelstellingen per leeftijd, meerjarenplan jeugdopleiding, en
andere …)

Artikel 6: beslissing over de toekenning of weigering
De Sportdienst beoordeelt de aanvragen en maakt op basis van de criteria onder artikel 9 een voorstel van
toekenning van de toelagen op, waarna het advies vraagt aan de Turnhoutse Sportraad.
Het college van burgemeester en schepenen beslist, op basis van het voorstel, over de toekenning van de toelage.

Artikel 7: betaling
De toelage wordt uitbetaald binnen de twee maanden nadat het college van burgemeester en schepenen ze heeft
toegekend. De toelage wordt uitbetaald op het bankrekeningnummer dat werd meegedeeld door de aanvrager.

Artikel 8: controle op de aanwending
Iedere begunstigde van een toelage moet deze gebruiken voor het doel waarvoor zij is toegekend. Het
gemeentebestuur, of een afgevaardigde, hebben steeds toegang tot alle informatie betreffende de toelage en het
recht om ter plaatse na te gaan of de verleende toelage werd aangewend voor het doel waarvoor ze werd
toegekend. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende
sportvereniging voor dat betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde
toelage.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen is
verplicht.

II.

VOORWAARDEN MET HET OOG OP DE KWALITEITSVERHOGING
VAN DE BEGELEIDING BINNEN DE ERKENDE TURNHOUTSE
SPORTVERENIGINGEN

Artikel 9: criteria
Dit toelagereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de
sportverenigingen.
De toelage wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op het vlak van de hieronder
beschreven doelstelling. De beoordeling gebeurt op basis van een aantal kwaliteitscriteria waaraan de
sportvereniging dient te voldoen.

Doelstelling:
De sportvereniging beschikt over en/of werkt actief aan een
kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding
De sportvereniging voldoet aan volgende kwaliteitscriteria:

1.1

Werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders

Het stadsbestuur verdeelt een deel van de toelage aan sportverenigingen voor het werken met gediplomeerde
trainers. Dit bedrag wordt mogelijk aangevuld met het restbedrag van kwaliteitscriterium 1.3
Parameters waarop de sportvereniging punten kan scoren:

1.1.1 Het valoriseren van het diplomaniveau van trainers die effectief
jeugdleden begeleiden.
Volgende puntenverdeling wordt gehanteerd ter beoordeling van de diplomaniveaus van de jeugdsportbegeleiders:
-

VTS-toptrainer of regent/bachelor LO met trainer A of licentiaat/master LO met trainer B: 5 punten
VTS trainer A of regent/bachelor LO met trainer B of licentiaat/master LO: 4 punten
VTS trainer B of regent/bachelor LO: 3 punten
VTS instructeur B: 2,5 punten
VTS initiator: 2 punten
VTS Aspirant Initiator of VTS bewegingsanimator: 1 punt
Ervaringsdeskundige in de desbetreffende sport (aan te tonen): 0,5 punt

Andere diploma’s worden gequoteerd aan de hand van de assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool of na
bespreking in de werkgroep subsidies.
Het valoriseren van een jeugdtrainer per trainingsgroep gebeurt op volgende manier:
- Deze trainers hebben in het respectievelijke seizoen meer dan 50 % van het totaal aantal trainingen
verzorgd van de trainingsgroep(en) waaraan ze verbonden zijn en waarvan de leden tot en met 18 jaar
zijn.
- Er wordt 1 hoofdtrainer per trainingsgroep in rekening gebracht (als 1 trainer meerdere
trainingsgroepen heeft, dan zal de trainer ook meerdere keren in rekening gebracht worden)

1.2

Werken met een jeugdsportcoördinator(en) en
sportverenigingen die werken aan de kwaliteitsverhoging van
de jeugdsportleden.

Het stadsbestuur verdeelt een deel van de toelage aan sportverenigingen die werken met een
jeugdsportcoördinator en sportverenigingen die werken aan de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportleden.
Parameters waarop de sportvereniging punten kan scoren:

1.2.1 De sportvereniging werkt actief met een jeugdsportcoördinator
of jeugdsportcoördinatoren.
Er komen maximum 2 jeugdsportcoördinatoren per sportvereniging in aanmerking en dit bij minimum van 30
jeugdleden per jeugdsportcoördinator.
5 punten per jeugdsportcoördinator, die minstens een diploma VTS initiator bezit. 10 punten per
jeugdsportcoördinator die ook het erkende VTS-diploma van ‘jeugdsportcoördinator’ kan voorleggen. De
jeugdsportcoördinator moet gekend zijn bij de leden (via bijvoorbeeld organogram, website, clubblad, …) vooraleer
de punten toegekend kunnen worden.
Indien deze coördinator werkzaam is binnen meerdere clubs, worden deze punten evenredig verdeeld over het
aantal betrokken verenigingen.

1.2.2 De sportvereniging heeft een geactualiseerd
jeugdsportbeleidsplan.
10 punten wanneer de sportvereniging een geactualiseerd jeugdsportbeleidsplan heeft waarin de leerlijnen en de
evoluties van de jeugdsportleden beschreven staan.

1.2.3 De sportvereniging heeft een afvaardiging van het
jeugdbestuur of een jeugdsportcoördinator die zetelt in het
hoofdbestuur van de sportvereniging.
5 punten wanneer de afvaardiging van het jeugdbestuur of jeugdsportcoördinator is opgenomen in het organigram.

1.2.4 De sportvereniging heeft een apart jeugdbestuur.
5 punten wanneer de sportvereniging de werking van het jeugdbestuur kan aantonen door middel van verslagen.

1.3

Volgen van opleiding en bijscholing door
jeugdsportbegeleiders of het organiseren van opleiding en
bijscholing voor jeugdsportbegeleiders

Het stadsbestuur verdeelt een deel van toelage aan :

1.3.1 Volgen van opleiding en bijscholing door
jeugdsportbegeleiders
De terugbetaling van de totale inschrijvingskost van opleidingen en bijscholingen van
jeugdsportbegeleiders/-coördinatoren van Turnhoutse sportverenigingen, indien deze aangetoond kunnen worden
door een deelname- EN betalingsbewijs.

Enkel opleidingen en bijscholingen die een meerwaarde betekenen voor het functioneren van de
jeugdsportbegeleiders/-coördinatoren binnen zijn/haar functie binnen de club, komen in aanmerking.
Er wordt een maximum van 350 euro per persoon per opleiding/bijscholing vastgelegd.

1.3.2 Organiseren van opleiding en bijscholing voor
jeugdsportbegeleiders.
De terugbetaling van de kosten die verbonden zijn aan de organisatie van vormingen, opleidingen, infoavonden,
bijscholingen en voorbeeldlessen aan jeugdsportbegeleiders met het oog op de kwaliteitsverhoging van eigen
jeugdsportbegeleiders en/of deze van andere verenigingen.
De werkgroep ‘Erkenningen en subsidies’ van de Turnhoutse Sportraad oordeelt over de kosten die in aanmerking
komen. Dit zijn o.a. het aantrekken van een lesgever/toptrainer, promotiemateriaal, accommodatiekosten,
handboeken, diploma’s, …
Het eventuele restbedrag van 1.3 wordt toegevoegd aan kwaliteitscriterium 1.4. Indien ook hier nog een bedrag
rest wordt dit besteed aan kwaliteitscriterium 1.1.

1.4

Volgen van opleiding en bijscholing door sportbegeleiders
voor +18-jarige leden en het sporttechnisch kader.

Het stadsbestuur verdeelt een deel van de toelage aan :
De terugbetaling van de totale inschrijvingskost van opleidingen en bijscholingen van sportbegeleiders aan
Turnhoutse sportverenigingen, indien deze aangetoond kunnen worden door een deelname- EN betalingsbewijs.
De opleiding betreft op sporttechnisch, bestuurlijk, scheidsrechterlijk of sportmedisch vlak.
Het eventuele restbedrag wordt toegevoegd aan kwaliteitscriterium 1.1.
Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven.
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