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GR 15 december 2015 Impulssubsidie  

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE HERENTALSE 

SPORTVERENIGINGEN - IMPULSSUBSIDIES IN FUNCTIE VAN DE KWALITATIEVE 

VERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER EN DE 

JEUGDSPORTCOORDINATOR 

 

 

ARTIKEL 1 - TOEPASSINGSGEBIED 

Dit reglement is van toepassing op Herentalse sportverenigingen die erkend zijn door de stad 

Herentals en die: 

- voldoen aan de kwaliteitscriteria voor subsidies voor erkende Herentalse sportverenigingen - 

basisreglement 

 

Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019. 

 

Dit reglement is niet van toepassing op: 

- Herentalse sportverenigingen die een subsidie voor hetzelfde doel ontvangen van een 

andere erkende Herentalse raad of van een andere gemeente. 

ARTIKEL 2 - DOEL 

De vereniging moet activiteiten ontplooien die individueel of in ploegverband worden beoefend met 

een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanningen van de persoon centraal 

staan. 

ARTIKEL 3 - DEFINITIES 

3.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met achttien jaar 

3.2. Jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider voor jeugdsport actief in een erkende 

 sportvereniging. De jeugdsportbegeleider is gedurende het gehele sportseizoen actief in de 

 sportvereniging en geeft minstens 2 uur jeugdtraining/maand 

3.3. Jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het  

 Jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, 

 beleidsmatige en organisatorische vlak. Hij/zij is jeugdsportcoördinator bij een sportvereniging 

 met minstens 20 jeugdleden (jeugdleden = <18j). Hij/zij is de eerste contactpersoon voor 

 ouders, jeugdtrainers, spelers,…. Hij/zij moet met naam, taak en contactgegevens expliciet 

 vermeld worden in de informatiebrochure en/of website van de vereniging. Maximum 1 

 jeugdsportcoördinator per club wordt aanvaard. 
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ARTIKEL 4 - VERDELING SUBSIDIES KWALITEITSCRITERIA JEUGDSPORTBEGELEIDER EN SUBSIDIES 

KWALITEITSCRITERIA JEUGDSPORTCOORDINATOR 

 

1.Subsidies kwaliteitscriteria jeugdsportbegeleider: 75 % 

1.1. 10 % 

1.2. 30 % 

1.3. 10 % 

1.4. 10 % 

1.5. 10 % 

1.6. 10 % 

1.7. 10 % 

1.8. 10 % 

 

2.Subsidies kwaliteitscriteria jeugdsportcoördinator: 25% 

 

2.1  18 % 

2.2  18 % 

2.3  10 % 

2.4  18% 

2.5  18% 

2.6   18% 

 

 

ARTIKEL 5 - KWALITEITSCRITERIA SUBSIDIES 

A. Jeugdsportbegeleider 



Pagina 3 van 6 

 

GR 15 december 2015 Impulssubsidie  

 Doelstelling Kwaliteitscriteria Parameter Valorisatie 

1.1 Tegen 2019 zijn 75% van 

de jeugdsportbegeleiders 

in de Herentalse 

sportclubs gediplomeerd 

Sportverenigingen worden 

beloond voor het aantal en 

niveau van hun actieve 

gekwalificeerde 

jeugdsportbegeleiders 

Aantal gekwalificeerde  

jeugdsportbegeleiders 

en niveau 

Classificatietabel VTS en 

diploma’s erkend door 

stadsbestuur Herentals en 

sportraad 

Niveau 1 – 1 pt x aantal 

Niveau 2 – 1 pt  x aantal 

Niveau 3 – 2 ptn x aantal 

Niveau 4 – 2 ptn x aantal 

Niveau 5 – 3 ptn x aantal 

Niveau 6 – 3 ptn x aantal 

Niveau 7 – 3 ptn x aantal 

Niveau 8 – 3 ptn x aantal 

 

1.2  Sportverenigingen worden 

beloond voor de substantiële 

stijging van het aantal niet-

gediplomeerden naar 

gediplomeerden 

Aantal bijkomende 

gekwalificeerde 

jeugdsportbegeleiders 

op basis van lijst niet-

gediplomeerden 

1 punt/bijkomende 

gekwalificeerde 

jeugdsportbegeleider 

maximum 300 euro/punt 

1.3  Sportverenigingen worden 

beloond voor de substantiële 

stijging van het niveau van de 

gekwalificeerde 

jeugdsportbegeleiders 

 

Aantal 

niveauverhogingen van 

gekwalificeerde 

jeugdsportbegeleiders 

1 punt/niveauverhoging 

1.4 Tegen 2019 worden de 

verenigingen 

gesensibiliseerd en 

gestimuleerd tot het 

uitbouwen van legale 

tewerkstelling van de 

gekwalificeerde 

jeugdsportbegeleiders. 

Sportverenigingen worden 

beloond voor de legale 

tewerkstelling van 

gekwalificeerde 

jeugdsportbegeleiders via 

contracten Vlabus, interim,  

vrijwilligers, freelancers, 25-

dagenregel, studenten, 

(brug)gepensioneerden, …e.a. 

legale 

tewerkstellingsmogelijkheden 

 

Aantal uren legale 

tewerkstelling in de 

sportvereniging 

1 

punt/uur/jeugdsportbegeleider 

1.5 

 

Tegen 2019 stimuleren 

Herentalse sportclubs 

hun 

jeugdsportbegeleiders tot 

permanente vorming 

Sportverenigingen worden 

beloond voor het volgen van 

sportspecifieke opleidingen en 

niveau van hun 

jeugdsportbegeleiders 

(diplomagebonden) 

Aantal en niveau 

gevolgde erkende 

opleidingen 

 

 

Classificatietabel VTS en 

diploma’s erkend door 

stadsbestuur Herentals en 

sportraad 

Niveau 1 – 1 pt x aantal 

Niveau 2 – 1 pt x aantal 

Niveau 3 – 2 ptn x aantal 

Niveau 4 – 2 ptn x aantal 

Niveau 5 – 3 ptn x aantal 

Niveau 6 – 3 ptn x aantal 

Niveau 7 – 3 ptn x aantal 

Niveau 8 – 3 ptn x aantal 

1.6  Sportverenigingen worden 

beloond voor het volgen van 

bijscholingen door hun 

jeugdsportbegeleiders (niet 

diploma gebonden) 

 

Aantal gevolgde 

bijscholingen 

1 punt/gevolgde bijscholing 

1.7  Sportverenigingen worden 

beloond voor het organiseren 

van bijscholing/opleiding voor 

eigen jeugdsportbegeleiders 

 

Aantal georganiseerde 

bijscholingen 

1 punt/georganiseerde 

bijscholing 

1.8  Sportverenigingen worden 

beloond voor het aantal uren 

gevolgde opleiding en 

bijscholing van hun 

jeugdsportbegeleiders 

Aantal uren gevolgde 

opleiding /bijscholing 

 

 

1 punt/uur 
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B. Jeugdsportcoördinator 
 

 Doelstelling Kwaliteitscriteria Parameter Valorisatie 

2.1 Tegen 2019 zijn 75% van 

de 

jeugdsportcoördinatoren 

in de Herentalse 

sportclubs gediplomeerd 

Sportverenigingen worden 

beloond voor de 

aanwezigheid en niveau van 

de actieve gekwalificeerde 

jeugdsportcoördinator in de 

jeugdwerking 

Aanwezigheid van één 

gekwalificeerde 

jeugdsportcoördinator 

van minimum niveau 2  

Classificatietabel VTS  en 

diploma’s erkend door 

stadsbestuur Herentals en 

sportraad 

Niveau 2 – 1 pt  

Niveau 3 – 2 ptn 

Niveau 4 – 2 ptn 

Niveau 5 – 3 ptn 

Niveau 6 – 3 ptn 

Niveau 7 – 3 ptn 

Niveau 8 – 3 ptn 

2.2  Sportverenigingen worden 

beloond voor de stijging van 

het niveau van de 

gekwalificeerde 

jeugdsportcoördinator 

aantal 

niveauverhogingen 

van gekwalificeerde 

jeugdsportcoördinator 

1punt/niveauverhoging 

2.3 Tegen 2019 worden de 

verenigingen 

gesensibiliseerd en 

gestimuleerd tot het 

uitbouwen van legale 

tewerkstelling van de 

gekwalificeerde 

jeugdsportcoördinator. 

Sportverenigingen worden 

beloond voor de legale 

tewerkstelling van de 

gekwalificeerde 

jeugdsportcoördinator via 

contracten Vlabus, interim,  

vrijwilligers, freelancers, 25-

dagenregel, studenten, 

(brug)gepensioneerden, …e.a. 

legale 

tewerkstellingsmogelijkheden  

Aantal uren legale 

tewerkstelling in de 

sportvereniging 

1 

punt/uur/jeugdsportcoördinator  

2.4 Tegen 2019 stimuleren 

Herentalse sportclubs hun 

jeugdcoördinator tot 

permanente vorming 

Sportverenigingen worden 

beloond voor het volgen van 

sportspecifieke opleidingen 

en niveau van hun 

jeugdsportcoördinator 

(diplomagebonden) 

Aantal en niveau 

gevolgde erkende 

opleidingen van 

minimum niveau 2 

 

 

Classificatietabel VTS en 

diploma’s erkend door 

stadsbestuur Herentals en 

sportraad 

Niveau 2 – 1 pt x aantal 

Niveau 3 – 2 ptn x aantal 

Niveau 4 – 2 ptn x aantal 

Niveau 5 – 3 ptn x aantal 

Niveau 6 – 3 ptn x aantal 

Niveau 7 – 3 ptn x aantal 

Niveau 8 – 3 ptn x aantal 

2.5  Sportverenigingen worden 

beloond voor het volgen van 

bijscholingen door hun 

jeugdsportcoördinator (niet 

diploma gebonden) 

Aantal gevolgde 

bijscholingen 

1 punt/gevolgde bijscholing 

 

2.6  Sportverenigingen worden 

beloond voor het aantal uren 

gevolgde opleiding en 

bijscholing van hun 

jeugdsportcoördinator 

Aantal uren gevolgde 

opleiding en 

bijscholing 

 

1 punt/uur 
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ARTIKEL 6 –  STIMULEREN GROEI G-SPORT, KANSARMEN, SENIOREN 60+ 

Sportverenigingen worden ondersteund om bewegingskansen te bieden aan personen met een 

handicap, financieel kansarmen en senioren (60+) die zich als nieuw lid bij de sportverenigingen 

aansluiten. Wanneer het criterium voor de stijging van het niveau van niet-gediplomeerden naar 

gediplomeerden (artikel 5.A, 1.2) niet of gedeeltelijk worden aangewend, komen de 

sportverenigingen voor iedere nieuwe actieve bijkomende G-sporter, vrijetijdspasser, senior (60+) in 

aanmerking voor een bijkomende subsidie in het subsidiereglement basissubsidies voor erkende 

Herentalse sportverenigingen – kwalitatieve beleidssubsidies (artikel 5).  

Als het basisbedrag voor dit criterium (artikel 5.A, 1.2) ontoereikend blijkt voor alle aanvragen, wordt 

het globale bedrag evenredig verdeeld. 

 

ARTIKEL 7 - AANVRAAGPROCEDURE 

De subsidieaanvraag (bijlage 1) dient afgeleverd te worden op de dienst sport en recreatie, 

Markgravenstraat 107, 2200 Herentals, uiterlijk 15 maart van het betreffende dienstjaar .  

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over de subsidieaanvraag en beslist of de 

vereniging geheel of gedeeltelijk in aanmerking komt voor subsidiëring. 

De aanvraag moet gestaafd worden met een werkingsverslag (= clubfiche) van het jaar voorafgaand 

aan het subsidiejaar. 

 

ARTIKEL 8 - SUBSIDIEBEREKENING 

De berekening van de subsidies gebeurt als volgt: afhankelijk van het totale puntenaantal per 

onderdeel en rekening gehouden met het totaalbedrag per onderdeel, wordt een waarde per punt 

bepaald, verrekend en per vereniging voor alle onderdelen geglobaliseerd. Indien er voor een 

bepaald onderdeel geen punten worden behaald, worden de punten evenredig verdeeld over de 

andere onderdelen van die categorie met uitzondering van artikel 5.A, 1.2.  

 

ARTIKEL 9 - CONTROLE  

De aangestelde personeelsleden hebben het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende 

subsidie te controleren. 

 

ARTIKEL 10 - SUBSIDIECOMMISSIE 

De subsidiecommissie bestaat uit de schepen van sport, een ambtenaar van de dienst sport en 

recreatie en minimum twee leden van de raad van beheer van de sportraad. De subsidiecommissie 

controleert enkel de tijdig ingediende subsidiedossiers op hun geldigheid en volledigheid. De 

berekening van de subsidies gebeurt door de dienst sport en recreatie. De dienst sport en recreatie 

legt een lijst van de gesubsidieerde verenigingen en de berekende subsidies, samen met het advies 

van de sportraad, ter goedkeuring voor aan het college van burgemeester en schepenen. 

 

ARTIKEL 11 - OVERGANGSMAATREGELEN 

De subsidies 2016 worden berekend op basis van het subsidiereglement 2015 en werking 2015. 

De subsidies 2017, 2018 en 2019 worden berekend op basis van het subsidiereglement 2016-2019 en 

werking 2016, 2017 en 2018. 

 

ARTIKEL 12 - BETWISTINGEN EN SANCTIES 

Alle betwistingen in verband met de toekenning van de subsidie worden geregeld door het college 

van burgemeester en schepenen, na advies van de sportraad. 

 

Als de aanvrager onjuiste gegevens verstrekt of de voorwaarden van dit reglement niet naleeft, kan 

het college van burgemeester en schepenen, na advies van de sportraad, toegekende subsidies 

geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de betrokken vereniging en deze uitsluiten van verdere 

subsidiëring. 
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ARTIKEL 13 – OPHEFFING 

Dit reglement vervangt vanaf 01/01/2016 het voorgaand reglement met betrekking tot de 

impulssubsidies in functie van de kwalitatieve verhoging van de jeugdsportbegeleider en de 

jeugdsportcoördinator 

 

 

BIJLAGE 1: aanvraagformulier (= clubfiche) 

 

 

 

 

 


