TOFSPORT
LEUVEN
TOELAGEN VORMING VOOR SPORTVERENIGINGEN

WETTELIJK KADER
Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
Gelet op de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in
de sport centraal stelt;
Gelet op de beraadslagingen van de commissie sport;
Gelet op het advies van de sportraad.

BESLUIT
Het onderstaande reglement toelagen vorming voor sportverenigingen goed te keuren.
Artikel 1 - Budget
Voor zover er een budget in de stadsbegroting wordt ingeschreven, kan het stadsbestuur
een toelage vorming verlenen aan een door de stad erkende sportvereniging.
40 % van het beschikbare budget wordt voorzien voor art. 3.1.
40% van het beschikbare budget wordt voorzien voor art. 3.2.
20% van het beschikbare budget wordt voorzien voor art. 3.3.
De verdeelsleutel van de toelagen voor de art. 3.1, 3.2 en 3.3 is 100 % het bedrag van de
door de gemeenteraad goedgekeurde toelagen. Dit bedrag wordt gedeeld door de som van
het aantal punten behaald door de sportverenigingen (= het bedrag per punt).
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Artikel 2 – Voorwaarden toelagen
Een sportvereniging kan enkel in aanmerking komen voor deze toelagen indien zij aan
volgende voorwaarden voldoet:
1. De sportvereniging is erkend door de stad Leuven;
2. Alleen sportverenigingen die een volledig ingevuld en correct dossier met de nodige
bijlagen tijdig hebben ingediend, komen in aanmerking voor toelagen.
Artikel 3 – Toelage vorming
Artikel 3.1. Gekwalificeerde lesgever volgt een erkende bijscholing
Erkende bijscholingen via een bijscholingscertificaat of bewijs van deelname:
(verantwoording: upload kopie van bijscholingscertificaat)








Bijscholing via de aangesloten sportfederatie;
Bijscholingen georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool;
Bijscholingen georganiseerd door Vlaamse Reddersfederatie;
Bijscholingen georganiseerd door het BOIC;
Trainersgerelateerde bijscholing georganiseerd door de Leuvense sportraad;
Sportclubgerelateerde bijscholingen georganiseerd door opleidingsinstanties;
Sportclubgerelateerde bijscholingen georganiseerde door hogescholen of
universiteiten;
 Bijscholing/opleiding georganiseerd door het Rode kruis/Vlaamse Kruis.

Punten

Procentueel aantal gediplomeerde
lesgevers volgden bijscholing

100

min. 60%

50

min. 30%

25

min. 10%

0

0%

Artikel 3.2. Organisatie van opleidingen en bijscholingen voor JSB en/of JSC
Indien de sportvereniging zelf sportspecifieke opleidingen of bijscholingen organiseert, zal
het beroep kunnen doen op een toelage, welke bepaald wordt op basis van een aantal
parameters. Volgende voorwaarden zijn hieraan verbonden:
 Een aanvraag bij de sportdienst door middel van het digitaal aanvraagformulier;
 De goedkeuring van de sportdienst, op basis van het ingediende aanvraagformulier,
voor de bijscholing;
 De opleiding of bijscholing dient plaats te vinden in Leuven;
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 De opleiding of bijscholing dient een cluboverschrijdend karakter te hebben. Dit wil
zeggen dat de organisatie van de opleiding of bijscholing wordt gecommuniceerd
naar andere, potentieel geïnteresseerde sportverenigingen binnen Leuven (met
eventuele uitbreiding naar verenigingen buiten Leuven);
 De opleiding of bijscholing dient ter verbetering van de kwaliteit van de
jeugdsportbegeleider en/of sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator;
 Aan de opleiding of bijscholing kunnen enkel en met een minimum van 2
jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren deelnemen. Een lijst van
deelnemers zal na afloop van de opleiding of bijscholing overgemaakt worden aan de
sportdienst;
 Indien er inschrijvingsgeld wordt gevraagd van de deelnemers die zouden
terugvloeien naar de organiserende sportvereniging, dan zijn de leden van de
erkende Leuvense sportverenigingen vrijgesteld van deze inschrijvingsgelden.
De deelnemers krijgen na afloop een bewijs van aanwezigheid of, indien een bevoegde
instantie betrokken was bij de organisatie van de opleiding of bijscholing, een attest van
deelname.
Per werkingsjaar kan een sportverening maximum 2 opleidingen organiseren. En een
sportvereniging kan maximaal één opleiding per dag organiseren.
Basispunten organisatie opleiding

50 punten

Aantal deelnemers

Aantal punten

Vanaf 10 tot 20 deelnemers

15 punten

Vanaf 20 deelnemers

35 punten

Artikel 3.3. Erkende opleiding/bijscholing bestuursleden
Minstens één bestuurslid volgt een erkende bestuursgerelateerde opleiding/bijscholing:






Bijscholing/opleiding via de aangesloten sportfederatie;
Bijscholingen georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool;
Bijscholingen georganiseerd door het BOIC;
Bestuursgerelateerde bijscholing georganiseerd door de Leuvense sportraad;
Sportclubgerelateerde bijscholingen georganiseerd door opleidingsinstanties (vb.
sportac);
 Sportclubgerelateerde bijscholingen georganiseerde door hogescholen of
universiteiten.
= 50 punten
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(maximum 2 bijscholingen voor bestuursleden worden aanvaard)
(verantwoording: bijscholingscertificaat of bewijs van deelname).
Artikel 4 – De aanvraagprocedure
De aanvraag tot subsidiëring wordt digitaal ingediend bij de Leuvense sportdienst. Het
indienen van het toelagedossier dient te gebeuren vóór 16 oktober van het begrotingsjaar
waarop de toelagen betrekking hebben. De toelagen worden toegekend op basis van de
gegevens van 1 september tot 31 augustus voorafgaandelijk aan het jaar van indiening.

Artikel 5 – Controle van het ingediende toelagedossier

De sportdienst kan de juistheid van de gegevens nagaan. Een ambtenaar van de sportdienst
kan een controle uitoefenen bij de vereniging over de verstrekte gegevens. . Op eenvoudig
verzoek van de directeur van de sportdienst verschaft de sportvereniging de gevraagde
gegevens binnen de 14 dagen. Indien de sportdienst binnen deze termijn niet over de
gevraagde gegevens beschikt kan zij overgaan om het college te vragen tot weigering of
terugvordering van de uitgekeerde toelagen. Indien er nog geen toelagen zijn uitgekeerd kan
de sportdienst overgaan om de punten niet toe te kennen wegens gebrek aan bijkomende
informatie.
Indien een vereniging onjuiste verklaringen aflegt, kan het college overgaan tot weigering of
terugvordering van de uitgekeerde toelagen.

Artikel 6 – Controle van kwalitatieve criteria

De sportdienst zal de kwalitatieve beoordeling van de formulieren voor haar rekening
nemen. Indien de sportdienst een ongunstig advies geeft zal een delegatie van drie leden
van de raad van bestuur van de sportraad hier ook een advies over geven. Als deze ook
ongunstig is, zullen er geen punten worden toegekend. Als deze gunstig is, zal de schepen
van sport hierin een beslissing nemen.

Artikel 7 – De uitbetaling van de toelagen

De verdeling en bekendmaking van de toelagen vindt plaats vóór 15 november van het
betrokken jaar. Tussen 15 november en 22 november van het betrokken jaar kan de
sportvereniging schriftelijk beroep aantekenen bij het college van burgemeester en
schepenen. De uitbetaling van de toelage zal gebeuren vóór 31 december van het betrokken
jaar.
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Artikel 8

De gemeenteraadsbesluiten aangaande subsidies sportkaderopleidingen 22 april 2002
worden opgeheven vanaf het in voege treden van onderhavig reglement.
De gemeenteraadsbesluiten erkenning- en subsidiereglement voor sportverenigingen van 28
april 2014, waarbij vorming een element is binnen dit reglement, worden opgeheven voor
vorming vanaf het in voege treden van onderhavig reglement.

Artikel 9

Dit reglement treedt in werking vanaf de goedkeuring in de gemeenteraad. Het eerste
toelagejaar zal gaan over de periode van 1 september 2017 tot 31 augustus 2018.

Geviseerd om gevoegd te worden bij
de beslissing van de gemeenteraad
dd. 23 oktober 2017

In opdracht,

De secretaris,
G. VRIENS

De Burgemeester
L. TOBBACK
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