STADSBESTUUR
8370 BLANKENBERGE

IMPULSSUBSIDIE
NAAM VERENIGING :

A.Van Ackersquare 1
8370 Blankenberge
Tel 050/636 750
sport@blankenberge.be

BETREFT:

AANVRAAG IMPULSSUBSIDIE
WERKINGSJAAR 1 SEPTEMBER 2016 - 31 AUGUSTUS 2017.
!! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN.

VOORAFGAANDELIJKE OPMERKINGEN :
1. De uiterste datum voor het indienen is vastgesteld op 8 oktober 2017.
Een elektronische versie kan opgevraagd worden via de sportdienst. De versie is ook beschikbaar op de website
http://sport.blankenberge.be
Sport – sportraad - documenten
Er wordt geen herinneringsbrief gestuurd.
Indiening van het dossier gebeurt op de stedelijke sportdienst, Noordzeebad, A. Van Ackersquare 1 te 8370
Blankenberge. Tel: 050/636 750.
2. De voorwaarden om subsidie te verkrijgen staan vermeld in de subsidiereglementen goedgekeurd door
de gemeenteraad van 09 december 2008 (bijlage)
3. Gelieve alle vragen te beantwoorden.
Dit is ook van belang voor de inventarisatie van het Blankenbergs sportgebeuren en het opmaken van het
jaarverslag en sportbeleidsplan.
4. Gelieve de gevraagde bewijsstukken in bijlage af te geven.
De verenigingen die niet of op onvoldoende wijze de gevraagde bewijsstukken voorleggen of de vragen i.v.m. de
niet of onvolledig beantwoorden, krijgen voor dit gedeelte geen punten.
Indien kopiewerk te groots is, lever dan de originelen in. Die originelen kunnen weer opgevraagd worden in de
maand januari.
5. Wil bij het invullen van het formulier de reglementen als handleiding gebruiken.
U kunt ook steeds raad vragen aan Patrick Dobbelaere, zie gegevens linker bovenhoek.
De ondergetekende, voorzitter of secretaris of penningmeester van.......................................…………….( naam
vereniging) verklaart dat de gegevens opgenomen in deze aanvraag voor toelage juist zijn.
Blankenberge,
Naam en handtekening.
De Voorzitter, OF

(datum)
De Secretaris,

OF
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De Penningmeester,

KADER
Alle sportverenigingen, aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend zijn door het
gemeentebestuur, kunnen in aanmerking komen voor een jaarlijkse impulssubsidie indien zij voldoen aan de
subsidievoorwaarden.
DOELSTELLING
De doelstelling die het stadsbestuur met de impulssubsidie beoogt, is het verkrijgen van meer en hoger
sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren, actief in meer erkende
sportverenigingen.
BELANGRIJKE BEGRIPPEN
Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar.
Jeugdsportbegeleider: sporttechnisch begeleider voor jeugdsport die actief is in een erkende sportvereniging.
Jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de erkende
sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak.
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1. Kaderopleiding tijdens het betreffende werkingsjaar voor:
1.a / Jeugdsportbegeleiders in functie van de sportdiscipline
Komen in aanmerking:
Opleidingen: behalen tijdens het werkingsjaar van een diploma van de Vlaamse Trainerschool ( of
gelijkwaardig op basis van assimilatietabel ) of erkend door de Vlaamse Trainerschool.
Per diploma 3 punten.
In te dienen documenten: diploma’s ( werden in principe reeds opgevraagd voor het algemeen
subsidiedossier).
NAAM

DIPLOMA behaald tijdens seizoen 2016-2017

Bijscholingen en vervolmakingsessies tijdens het werkingsjaar.
Per deelname 1 punt. Het volgen van module in het kader van het behalen van een VTS diploma geldt ook.
In te dienen documenten: deelnamebewijzen ( werden in principe reeds opgevraagd voor het algemeen
subsidiedossier)
NAAM

BIJSCHOLING tijdens seizoen 2016-2017

Verklaring op eer dat de jeugdsportbegeleiders effectief de opleiding of bijscholing hebben gevolgd in het
voorbije werkjaar.
Handtekening voorzitter.

OF

Handtekening jeugdsportcoördinator.
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1.b / Jeugdsportcoördinator in functie van de sportdiscipline en/of specifiek in functie van coördinator
De jeugdsportcoördinator moet reeds een sportspecifiek diploma hebben.
NAAM:………………………………………………………………………………………………………..
CONTACTGEGEVENS:
- ADRES:………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
-

TEL OF GSM:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

-

EMAIL: ……………………………………………………………………………………………..

-

WELK DIPLOMA HAD DE JEUGDSPORTCOORDINATOR REEDS ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Opleidingen: behalen tijdens het werkingsjaar 2016-2017 van een hoger of aanvullend diploma van de
Vlaamse Trainerschool ( of gelijkwaardig op basis van assimilatietabel ) of erkend door de Vlaamse
Trainerschool.
Per diploma 3 punten
In te dienen documenten:
- diploma’s
- bewijzen dat de jeugdsportcoördinator en de contactgegevens vermeld staan in de promotieen/of informatiefolders en/of op de website van de sportvereniging.
DIPLOMA behaald tijdens het seizoen 2016-2017:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………………………………………….

Bijscholingen en vervolmakingsessies
Per deelname 1 punt. Het volgen van module in het kader van het behalen van een VTS diploma geldt ook.
In te dienen documenten: deelnamebewijzen
BIJSCHOLINGEN tijdens het werkingsjaar 2016-2017:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………………………………………….
Verklaring op eer dat de jeugdsportcoördinator effectief de opdracht heeft uitgevoerd in het voorbije werkjaar.
Handtekening voorzitter.

Handtekening jeugdsportcoördinator.

Pagina 4 van 8

2. Sporttechnische diploma’s.
2.1. Jeugdsportbegeleiders.
Vermelding van de naam van de jeugdtrainer en diploma van de jeugdtrainer.
- de trainingen gaan op regelmatige basis door op vaste dagen en uren
- de trainingen worden gegeven aan jeugd volledig apart van volwassenen
- maximum 1 trainer per trainingsuur per jeugdploeg/jeugdgroep komt in aanmerking
Kopie diploma’s werden reeds opgevraagd via het dossier algemene subsidie.
Verklaring op eer dat de trainers effectief en op regelmatige basis training gaven in het voorbije werkjaar.
(Zie dossier algemene subsidie)
NAAM VAN DE TRAINER

HOOGSTE DIPLOMA

Handtekening voorzitter.
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2.2. Jeugdsportcoördinator
Naam:
Diploma:
3. Vergoeding van officiële loonkosten van gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en
jeugdsportcoördinator.
Voorbeeld: via Bijberoep, VLABUS, enz….
Komt niet in aanmerking: vrijwilligersvergoeding
Per uur loonkost: 1 punt.
NAAM

AANTAL UREN IN 2016-2017

Bijvoegen:
Officiële contracten en overeenkomsten, bewijzen van betalingen.
De punten worden berekend op basis van het aantal officiële uurlonen per week.
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4. Heeft uw sportvereniging bijscholingen georganiseerd voor de eigen jeugdsportbegeleiders ?
Bijscholing 1
Onderwerp

Datum / Periode
Aantal deelnemende
jeugdsportbegeleiders van de eigen
sportvereniging
Naam lesgevers

-

Bijscholing 2
Onderwerp

Datum / Periode
Aantal deelnemende
jeugdsportbegeleiders van de eigen
sportvereniging
Naam lesgevers

-

Bijscholing 3
Onderwerp

Datum / Periode
Aantal deelnemende
jeugdsportbegeleiders van de eigen
sportvereniging
Naam lesgevers

-

Bewijsstukken:
- aanwezigheidslijsten per bijscholing met handtekening van de deelnemers en de voorzitter of de
jeugdsportcoördinator. (zie bijlage 1)
- bijlagen: o.a. aankondigingen, uitnodigingen, cursusdocument, facturen, enz….
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BIJLAGE 1
(kopies te nemen bij meerdere bijscholingen)
Deelnemerslijst per bijscholing voor de eigen
jeugdsportbegeleiders
ONDERWERP:
DATUM / PERIODE:
NAAM van de jeugdsportbegeleider.

HANDTEKENING

Verklaring op eer dat de jeugdsportbegeleiders effectief de bijscholing hebben gevolgd in het voorbije werkjaar.
Handtekening voorzitter.

OF

Handtekening jeugdsportcoördinator.
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