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7 2013_DRBE_00065 Sport - Reglement toelage opleiding
jeugdtrainers. Wijziging - Goedkeuring

Motivering

Gekoppeld initiatiefrecht
2013_AMD_00035 - Amendement van raadslid Erkan Ozturk: Wijziging Subsidiereglement voor opleiding trainer
jeugdsport 

Aanleiding en context
De districtsraad keurde op 19 juni 2008 het reglement voor de opleiding trainer jeugdsport goed
(jaarnummer 827). Dit reglement wordt nu gewijzigd.

Juridische grond
De wet betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen (14 oktober
1983) alsook het stedelijk reglement op de toelagen (18 december 2006, jaarnummer 2730) zijn van
toepassing.

In de districtsraad van 19 juni 2008 werd het reglement voor de opleiding trainer jeugdsport
goedgekeurd (jaarnummer 827).

Regelgeving: bevoegdheid
Bij collegebesluit van 16 maart 2000 (jaarnummer 3984) en met het gemeenteraadsbesluit van 20
maart 2000 (jaarnummer 619), werden de bevoegdheden van de districten bepaald. Met het
collegebesluit van 9 oktober 2002 (jaarnummer 11543) en het gemeenteraadsbesluit van 21 oktober
2002 (jaarnummer 2307), werden een aantal bevoegdheden van de districtsbesturen verder verfijnd.

Argumentatie
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1.  
2.  

In nauw overleg met de sportraad werd in 2008 een ontwerp van subsidiereglement opgemaakt. Om
sport op een kwalitatieve manier te kunnen aanbieden aan jongeren, moeten sportverenigingen
beschikken over goed opgeleide trainers, lesgevers en begeleiders. Om dit te bevorderen wenst het
districtsbestuur de opleiding van trainers jeugdsport financieel te ondersteunen.

Het reglement wordt gewijzigd opdat sportclubs er vaak voor kiezen om de kosten van de opleiding
van de trainer te betalen. In het reglement van 2008 kon enkel de cursist zelf de kosten terugkrijgen
van het district. In de wijziging is dit ook mogelijk voor de sportclub. De ingezonden aanvragen
zullen nu ook worden goedgekeurd door de ´jury´. Deze jury bestaat uit de districtsschepenen van
sport, de sportantenne en de penningmeester van de sportraad.  

Financiële gevolgen
Nee

Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van:

Doelstellingen:

SD - 1SBE06 - Een warm Berchem is waar bezoekers en bewoners graag komen en zich goed
 voelen

ND - 1SBE0607 - Meer Berchemaren sporten of bewegen. De mentale en fysieke
gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhorigheid van de Berchemnaren worden

 hierdoor bevorderd
OD - 1SBE060703 - Door gerichte ondersteuning worden sportverenigingen vitaler

Adviezen

Sportraad
Advies: Gunstig

Motivering:

De sportraad van Berchem heeft op 13 en 27 mei 2013 advies gegeven
op het huidig subsidiereglement. Op basis van dit advies is nu het
nieuwe reglement opgesteld.

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De districtsraad keurt het gewijzigd reglement voor opleiding trainer jeugdsport goed.

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen voor de stad of het OCMW.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: subsidiereglement_jeugdopleiding_2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: Toelage_voor_opleiding_trainer_jeugdsport_aanvraagformulier.pdf
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subsidiereglement_jeugdopleiding_2013.pdf

 

 

Subsidiereglement voor opleiding trainer jeugdsport 
 
Artikel 1 Onderwerp van de subsidie  

Binnen de perken van het krediet van de goedgekeurde districtsbegroting voorziet het district 

Berchem in toelagen voor opleiding van trainers jeugdsport. 

 

Artikel 2 Begrippenkader 

Voor de toepassing van dit reglement verstaat men onder: 

-Sportclub uit Berchem: Erkend door de sportraad van Berchem zoals omschreven in artikel 

4; 

-Aanvrager: Persoon die de cursus gevolgd heeft of sportclub die de cursus heeft betaalt; 

-Aanvraagformulier: Voorziene formulier door district Berchem zoals omschreven in artikel 

7; 

-Cursist: Persoon die de cursus gevolgd heeft. 

 

Artikel 3 Voorwaarden voor de cursist 

Om in aanmerking te komen voor een toelage moet de cursist lid zijn van een Berchemse 

sportclub die beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in artikel 4. 

 

Artikel 4 Voorwaarden voor de sportclub 

De sportclub moet aan volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een 

subsidie: 

- erkend zijn door de sportraad van Berchem; 

- open staan voor alle personen woonachtig in het district Berchem; 

- minstens om de veertien dagen en gedurende acht maanden per jaar activiteiten organiseren 

op het vlak van competitie- en/of recreatiesport , inclusief trainingen; 

- een aanbod hebben voor jongeren beneden de achttien jaar; 

- buiten het jaarlijks lidgeld, geen extra vergoeding aanrekenen voor de jeugdtrainingen; 

- voor haar leden een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en voor persoonlijke 

ongevallen afsluiten; 

-Een of meer van deze jeugdtrainers heeft in het voorbije jaar een erkende opleiding zoals 

omschreven in artikel 5 gevolgd waarvan het cursusgeld (volledig of deels) door de club is 

betaald. 

 

Artikel 5 Voorwaarden met betrekking tot de cursus 

Het moet gaan om cursussen: 

- van het type initiator, trainer B of trainer A; 

- ingericht door BLOSO, het BOIC, de overkoepelende sportfederatie of een door hen 

erkend opleidingscentrum; 

- die met goed gevolg (diploma of attest) werden beëindigd in het voorbije kalenderjaar; 

- die minstens twee uren omvatten en waarvoor het inschrijvingsgeld minimum 25 euro 

bedraagt. 
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Artikel 6 Het bedrag van de toelage 

De toelage bedraagt maximum 75 % van het inschrijvingsgeld van de cursus, met een 

absoluut maximum toelage van 250 euro per jaar en per cursist. 

 

Bij internaatsopleidingen wordt enkel het inschrijvingsgeld voor de cursus in aanmerking 

genomen. 

 

De toelagen voor initiatorcursussen zullen bij voorrang afgenomen worden van het 

beschikbaar krediet. Indien het totaalkrediet ontoereikend is, dan zullen de bedragen 

evenredig verminderd worden. 

 

Artikel 7 Aanvraagformulier met verantwoordingstukken 

De aanvraag moeten digitaal gebeuren door de cursist of de club met het daarvoor bestemde 

formulier. Te raadplegen digitaal via de sportdatabank https://sport.csjdatabank.be 

Het aanvraagformulier met de verantwoordingstukken moet uiterlijk 31 maart van het 

kalenderjaar volgend op het jaar waarin het diploma of attest werd behaald toekomen via de 

sportdatabank. https://sport.csjdatabank.be  

 

A. Bij het formulier moeten volgende verantwoordingsstukken gevoegd worden: 

- een kopie van de lidkaart van de sportclub; 

- een verklaring van de sportclub dat zij beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in artikel 4; 

- een kopie van het diploma of attest van de gevolgde opleiding; 

- een kopie van de factuur van het inschrijvingsgeld; 

- een kopie van het betalingsbewijs van het inschrijvingsgeld; 

- een verklaring dat voor dezelfde opleiding geen subsidie werd aangevraagd bij een andere 

instantie. 

 

Artikel 8 Procedure 

Een jury beoordeelt alle aanvragen op basis van dit reglement  

De jury bestaat uit volgende leden: 

• de districtsschepen voor sport; 

• de sportantenne; 

• de penningmeester van de sportraad district Berchem. 

De districtssecretaris legt de aanvraag tot subsidie voor aan het districtscollege samen met het 

advies van de jury. 

 

Artikel 9 Uitbetaling van de subsidie 

Na aanlevering van een afschrift van het diploma van de voorgedragen kandidaat, een kopie 

van de factuur van het inschrijvingsgeld én een betalingsbewijs van het inschrijvingsgeld zal 

de subsidie, mits een positieve beoordeling van de jury en na goedkeuring door het 

districtscollege, worden betaald via een overschrijving op de rekening van de aanvrager. De 

uitbetaling gebeurt in principe binnen tien weken na de goedkeuring door het districtscollege. 

 

Artikel 10 Aanvaarding controle 

Door indienen van het aanvraagformulier aanvaardt de aanvrager elke beoordeling op basis 

van dit reglement door de jury uit artikel 8 en de controle van het district in verband met de 

aangevraagde toelage. 

Het afleggen van onjuiste verklaringen kan leiden tot het uitsluiten van verdere 

sportsubsidiëring. 

Indien de toelage reeds betaald is, dan kan ze geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden. 
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Artikel 11 Toepasselijke reglementering voor uitbetaling 

Op de de uitbetaling is de Wet van  van 14 november 1983 betreffende de controle op de 

toekenning en aanwending van sommige toelagen,alsmede het stedelijk reglement op de 

toelagen (gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2006) 

van toepassing. 

 

Artikel 12 Overgangsmaatregel 

Tijdens het kalenderjaar 2013 zullen de subsidies voor de werking van de trainers nog gelden 

volgens het subsidiereglement 2007-2012. Dit omdat de subsidies in mei 2013 al toegekend 

zijn aan diverse jeugdtrainers.  

Artikel 13 Vrijwaringclausule jaarnummer 1141 

Ieder die een subsidie van de stad ontvangt of rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik maakt 

van stedelijke infrastructuur neemt het engagement op zich om op een constructieve manier 

mee te werken aan de opbouw van een stad waarin burgers zonder onderscheid, met respect 

voor elkaar, harmonieus samen leven. Uiteraard betekent dit de volstrekte naleving van de 

wetten van het Belgische volk en het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van 

de mens en de fundamentele vrijheden. 

De subsidie of infrastructuur aanwenden op een wijze die in strijd is met het engagement leidt 

steeds tot sancties zoals: 

 weigeren of terugvorderen van de subsidie 

 éénzijdig beëindigen van de samenwerking 

 verhuurverbod in alle stedelijke centra 

 weigering logistieke ondersteuning 

De stad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt naar 

aanleiding van de opgelegde sancties.’ 

 

Artikel 14 Ingangsdatum 

Dit reglement treedt in werking vanaf 26 september 2013 
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Toelage_voor_opleiding_trainer_jeugdsport_aanvraagformulier.pdf

 

 
 

 

 Toelage voor opleiding trainer jeugdsport  
 

Reglement goedgekeurd door de districtsraad van Berchem op 26 september 

2013  

 

AANVRAAGFORMULIER  

 
Gegevens over u als aanvrager  

 
naam en voornaam : ..........................................................................................................................  

adres: ................................................................................................................................................  

telefoonnummer: ...............................................................................................................................  

e-mailadres: .....................................................................................................................................  

bankrekeningnummer:.......................................................................................................................  

 

Gegevens over uw sportclub  

 
U bent lid van volgende Berchemse sportclub  

naam van de 

club:............................................................................................................................................  

adres van de 

club:............................................................................................................................................  

telefoon 

secretariaat.......................................................................................................................................  

e-mailadres 

secretariaat:..................................................................................................................................  

 

Verklaring van uw sportclub  

 
De secretaris van uw sportclub verklaart dat de club voldoet aan alle volgende vijf voorwaarden:  

o open staan voor alle Berchemnaren  

o minstens om de veertien dagen en gedurende acht maanden per jaar activiteiten organiseren op het 

vlakvan competitie- en/of recreatiesport , inclusief trainingen  

o een aanbod hebben voor jongeren beneden de achttien jaar  

o buiten het jaarlijks lidgeld, geen extra vergoeding aanrekenen voor de jeugdtrainingen  

o voor haar leden een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en voor persoonlijke ongevallen 

afsluiten  

 

handtekening secretaris  
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Gegevens over de cursus  

 
U heeft met goed gevolg (attest of diploma) een cursus gevolgd van het type:  

 initiator  

 trainer B  

 trainer A  

 

De cursus werd gegeven door volgende 

instelling...................................................................................................................................................... 

De cursus liep van ...................................... (begindatum) tot ......................................(einddatum)  

De opleiding bedroeg in totaal ................................................................uren.  

Het inschrijvingsgeld bedroeg...................................................... euro  

 

Verantwoordingstukken  

 
Bij het aanvraagformulier voegt u volgende verantwoordingstukken:  

o een kopie van uw lidkaart van uw sportclub  

o een kopie van het diploma of attest van de gevolgde opleiding  

o een kopie van het betalingsbewijs van het inschrijvingsgeld  

o  een factuur van het inschrijvingsgeld 

o  een verklaring dat voor dezelfde opleiding geen subsidie werd aangevraagd bij een andere instantie.  

 

 

Verklaring van de aanvrager  
Hierbij verklaar ik dat ik voor de opleiding waarvoor ik nu met dit formulier bij het district 

Berchem een subsidie aanvraag, geen subsidieaanvraag heb ingediend of zal indienen bij een 

andere instelling.  

datum:  

handtekening aanvrager  

 

 

Hoe verder met dit formulier  

Het aanvraagformulier met de verantwoordingstukken moet uiterlijk 31 maart van het kalenderjaar 

volgend op het jaar waarin het diploma of attest werd behaald toekomen via de sportdatabank 

https://sport.csjdatabank.be 
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