Ondersteuningsreglement: subsidies voor sporttechnische vooruitgang
1.

Definities

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis:
Jaar x
Dit is het jaar dat de aanvraag wordt ingediend.
Werkingsjaar - subsidiejaar
Het werkingsjaar loopt van 1 mei (jaar x-1) tot en met 30 april (jaar x). De aangevraagde
sportsubsidies in het jaar x mogen enkel reflecteren op het voorbije werkingsjaar (het
“desbetreffende subsidiejaar”).
Gestructureerde jeugdwerking
Hieronder wordt verstaan het hebben van een eigen gescheiden aanbod voor de
desbetreffende jeugdcategorie, waarbij een maximum bovengrens van 19 jaar wordt
gehanteerd als behorend tot “jeugdwerk”.

2.

Ingangsdatum

Dit reglement gaat in op 2 maart 2021.

3.

Ondersteuningsverstrekker

De ondersteuning wordt verstrekt door stad Antwerpen.

4.

Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning

Om de ondersteuning aan te vragen moet de ontvanger aan de volgende voorwaarden
voldoen:









op uiterlijk 1 juli van het jaar van aanvraag (jaar x) een erkende Antwerpse
sportvereniging zijn conform het reglement erkenning Antwerpse sportverenigingen;
een actieve werking hebben aangeboden in het desbetreffende subsidiejaar (dat
loopt van 1 mei (jaar x-1) tot 30 april (jaar x), en een actieve werking aanbieden in
het toekomstige werkingsjaar. Onder actieve werking wordt minstens een
tweewekelijks sportaanbod gedurende minstens 30 weken per jaar verstaan;
het vzw-statuut bezitten uiterlijk op 1 juli van het jaar van aanvraag (jaar x);
aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie;
minstens over 50 leden beschikken op de ledenlijst afgeleverd door de federatie. Een
sportvereniging die hoofdzakelijk werkt met personen met een handicap of beperking
moet over minstens 25 leden beschikken op de ledenlijst afgeleverd door de
federatie;
een gestructureerde en duurzame jeugdwerking hebben.

5.

Wat komt in aanmerking voor de ondersteuning

De Stad Antwerpen geeft subsidies voor sporttechnische vooruitgang aan sportverenigingen
ter ondersteuning van een gestructureerde jeugdwerking.

6.

Aanvraag

De ondersteuningsaanvraag moet worden ingediend uiterlijk op 30 april.
De aanvraag wordt ingediend via Stad Antwerpen en moet voorzien worden van de nodige
bijlagen.
Er kan slechts één aanvraag per vereniging per kalenderjaar worden ingediend.
Ter staving dienen volgende documenten toegevoegd te worden aan de aanvraag, voor
zover deze nog niet in het bezit zijn van de stad:












ledenlijst afgeleverd door de sportfederatie met per lid de vermelding van naam,
geboortedatum, woonplaats en aansluitingsnummer bij de federatie;
trainerslijst met vermelding van naam, geboortedatum, aanduiding of de trainer al
dan niet gekwalificeerd is en aanduiding of hij/zij ook training geeft binnen de
gestructureerde jeugdwerking;
kopie van het trainersdiploma of een bewijsstuk van de gevolgde opleiding van de
opgegeven gekwalificeerde jeugdtrainers;
taak- en functieomschrijving van de opgegeven gekwalificeerde
jeugdsportcoördinator(en);
kopie van het diploma of een bewijsstuk van de gevolgde opleiding van de
opgegeven gekwalificeerde jeugdsportcoördinator(en);
bewijsstukken waaruit blijkt dat de sportvereniging, in samenwerking met de Vlaamse
Trainersschool, een erkende trainerscursus of bijscholing in de betrokken sporttak
georganiseerd heeft, met steeds de vermelding
o waar de cursus of bijscholing plaatsvond;
o uit hoeveel uren de cursus of bijscholing bestond;
aanwezigheids- of deelnameattest van de opgegeven relevante sporttechnische
bijscholing voor de jeugdtrainers met duidelijke vermelding
o wie de bijscholing heeft gevolgd;
o welke bijscholing werd gevolgd;
o uit hoeveel uren de bijscholing bestond;
o op welke data de bijscholing werd gevolgd;
aanwezigheids- of deelnameattest van de opgegeven relevante bijscholing voor de
sporttechnisch gekwalificeerde jeugdsportcoördinator met duidelijke vermelding
o wie de bijscholing heeft gevolgd;
o welke bijscholing werd gevolgd;
o uit hoeveel uren de bijscholing bestond;
o op welke data de bijscholing werd gevolgd.

Ontbrekende documenten
Indien bij de aanvraag bepaalde bijlagen ontbreken, krijgt de sportvereniging uiterlijk op 15
juni een bericht met de vermelding welke documenten ontbreken. Deze mededeling
betekent geenszins een eventuele goedkeuring van het dossier, maar wordt louter
informatief als een extra service naar de sportverenigingen toe medegedeeld.
De sportvereniging heeft 14 kalenderdagen de tijd om eventuele ontbrekende documenten
aan te leveren. Deze dienen op net dezelfde wijze bezorgd te worden zoals beschreven in
dit artikel.
Bij het ontbreken van de noodzakelijke bijlage(n) zal de sportvereniging geen aanspraak
kunnen maken op een subsidie onder dit reglement.

7.

Beslissing

Elke beslissing die betrekking heeft op het toekennen van subsidies wordt genomen door
het bevoegde orgaan. Zodra het bevoegde orgaan een beslissing neemt wordt de
sportvereniging hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.
De beslissing wordt genomen na ontvangst van de volledige aanvraag.

8.

Financiële ondersteuning

De subsidies voor sporttechnische vooruitgang worden toegekend op basis van criteria en
wegingscoëfficiënten.






Aantal sporttechnisch gekwalificeerde jeugdtrainers:
Hiervoor komen de personen in aanmerking die voldoen aan de volgende
voorwaarden:
o een diploma of attest bezitten dat voorkomt op de Referentietabel voor
sportkwalificaties van de Vlaamse Trainersschool (afgekort Referentietabel
VTS); of
o een diploma of getuigschrift bezitten dat op basis van de meest recente VTSassimilatietabel gelijkgesteld werd met één van de diploma’s vermeld op de
Referentietabel VTS; én
o in de sportvereniging tweewekelijks gedurende minstens 30 weken effectief
training geven aan de aangesloten leden en waarvoor deze leden geen extra
financiële bijdrage moeten leveren.
Sporttechnisch gekwalificeerde jeugdsportcoördinator(en):
Hiervoor komen maximaal twee personen in aanmerking die voldoen aan de
volgende voorwaarden:
o effectief de taak van jeugdsportcoördinator uitoefenen;
o minstens een diploma of attest van waarderingsschaal 2 bezitten van de
Referentietabel VTS of een diploma of getuigschrift bezitten dat op basis van
de meest recente VTS-assimilatietabel hiermee gelijkgesteld wordt.
De taak- en functieomschrijving van de jeugdsportcoördinator(en) dient door de
sportvereniging beschreven te zijn.






Organiseren van een VTS-trainerscursus:
Hiervoor komen de uren van erkende trainerscursussen of bijscholingen in de
betrokken sporttak in aanmerking die sportverenigingen organiseren. De cursus moet
plaatsvinden op het grondgebied van de stad Antwerpen of op sportinfrastructuur
elders gelegen die eigendom is van de stad Antwerpen (indien bepaalde sport
specifieke infrastructuur niet aanwezig is op het grondgebied van de stad Antwerpen
kan hierop een uitzondering gemaakt worden).
Aantal uren relevante sporttechnische bijscholing gevolgd door de jeugdtrainers van
de sportvereniging in de betrokken sporttak.
Aantal uren relevante bijscholing gevolgd door de sporttechnisch gekwalificeerde
jeugdsportcoördinator(en) van de sportvereniging.

Wegingscoëfficiënten
Jeugdtrainer met:
VTS-waarderingsschaal 1
10 punten per trainer
VTS-waarderingsschaal 2
20 punten per trainer
VTS-waarderingsschaal 3
25 punten per trainer
VTS-waarderingsschaal 4
30 punten per trainer
VTS-waarderingsschaal 5
35 punten per trainer
VTS-waarderingsschaal 6
40 punten per trainer
VTS-waarderingsschaal 7
50 punten per trainer
VTS-waarderingsschaal 8
60 punten per trainer
Jeugdsportcoördinator met:
VTS-waarderingsschaal 2
50 punten
VTS-waarderingsschaal 3
55 punten
VTS-waarderingsschaal 4
60 punten
VTS-waarderingsschaal 5
65 punten
VTS-waarderingsschaal 6
70 punten
VTS-waarderingsschaal 7
80 punten
VTS-waarderingsschaal 8
90 punten
Uren georganiseerde VTS-cursus of bijscholing
10 EUR per georganiseerd uur
Uren sporttechnische bijscholing door jeugdtrainer
1 punt per uur bijscholing
Uren relevante bijscholing door sporttechnisch
1 punt per uur
gekwalificeerde jeugdsportcoördinator
De VTS-waarderingsschaal wordt bepaald door de Referentietabel VTS.
De wegingscoëfficiënten gekoppeld aan de beoordelingscriteria vertegenwoordigen een
puntenwaarde in euro die wordt bepaald door een berekeningscoëfficiënt. Deze
coëfficiënt wordt vastgelegd aan de hand van de verhouding tussen het beschikbare
budget enerzijds en het totaal aantal punten van de goedgekeurde aanvragen voor
subsidies voor sporttechnische vooruitgang anderzijds, tot uitputting van het voorziene
budget voor subsidies voor sporttechnische vooruitgang.

9.

Vervanging

Dit ondersteuningsreglement vervangt het reglement goedgekeurd met het besluit van
2018_GR_00275

10.

Overgangsmaatregelen

Dit reglement treedt in werking op 2 maart 2021 en is van toepassing op aanvragen
ingediend na deze datum.

11.

Toepasselijke bepalingen

De wet van 14 november 1983 ‘betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen’ is van toepassing, evenals alle andere toepasselijke
wettelijke regels.
Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

