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SUBSIDIEREGLEMENT (JEUGD-)KADERVORMING 

SPORTCLUBS HECHTEL-EKSEL 
 

ALGEMEEN  
 
Artikel 1 

Voor zover er een krediet  in het gemeentebudget wordt ingeschreven onder artikelnummer 764 /331/ 01, kan 
het gemeentebestuur subsidie verlenen aan een door de gemeente erkende sportvereniging.  
 
Artikel 2 

Een sportvereniging kan enkel in aanmerking komen voor deze subsidie indien zij aan volgende voorwaarden 
voldoet: 

1. De sportvereniging is erkend door de gemeente Hechtel-Eksel via het erkenningsreglement; 
2. De sportvereniging ontvangt geen subsidies uit andere beleidsdomeinen of lokale  overheden voor de 

artikels waarop dit subsidiereglement betrekking heeft; 
3. Alleen sportverenigingen die een volledig ingevuld en ondertekend dossier met de nodige bijlagen 

tijdig indienen, komen in aanmerking voor subsidies. 
 
Artikel 3 

Dit reglement beoogt de subsidiëring van kosten voor opleiding en vorming van jeugdtrainers en 
jeugdsportcoördinatoren. De gemeente wenst de kwaliteit van de jeugdopleiding bij de sportverenigingen die 
erkend zijn te stimuleren door enerzijds de inschrijvingskosten terug te betalen die werden betaald voor het 
behalen van een trainersdiploma, het diploma jeugdsportcoördinator of het volgen van een vormingscursus en 
anderzijds subsidie te verlenen voor het organiseren van vormingscursussen voor jeugdtrainers. 

 
Artikel 4 – Definities 

 
 Jeugdtrainer: leiding geven aan / opleiden / begeleiden van kinderen tot de leeftijd van 18 jaar. 
 Diploma: schriftelijk bewijs dat men ontvangt nadat men een volledige opleiding (stage, eindwerk, 

examen, …) met gunstig gevolg heeft beëindigd. 
 Jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de 

erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorisch vlak; 
 Vormingscursus: één of meerdere lessen rond een welbepaald of algemeen thema. De vorming moet 

minimum twee uren duren. 
 Inschrijvingsgeld: het bedrag dat werd betaald voor de opleiding / cursus (de kosten voor vervoer, 

verblijf, maaltijden, stage, overnachting, … tellen dus niet mee). 
 
Artikel 5 

De diploma’s en cursussen die in aanmerking komen zijn deze die erkend zijn door BLOSO - Vlaamse 
Trainersschool of door de overkoepelende provinciale / nationale federatie en die behaald werden in het 
voorbije werkjaar (1 augustus van het jaar vóór het jaar van aanvraag tot 31 juli van het jaar van aanvraag). 
 
Artikel 6 

Andere diploma’s / cursussen evenals buitenlandse diploma’s / cursussen worden slechts in aanmerking 
genomen voor subsidiëring na erkenning van deze diploma’s door het college van Burgemeester en 
Schepenen, na gunstig advies van de sportraad. De opleidingen voor bachelor en Master in de lichamelijke 
opvoeding worden uitgesloten. 
 
Artikel 7  

Wanneer komt men in aanmerking voor de terugbetaling van inschrijvingsgeld voor het behalen van een 
trainersdiploma, het diploma jeugdsportcoördinator of het volgen van een vormingscursus? 
 
De aanvraag moet handelen over iemand die in het voorbije werkjaar een diploma jeugdtrainer behaald heeft of 
een vormingscursus gevolgd heeft. Hij / zij moet lid zijn van een erkende sportvereniging voor het einde van het 
voorbije werkjaar. Hij / zij heeft de intentie om gedurende twee seizoenen kinderen tot en met 18 jaar van de 
desbetreffende club op te leiden en / of begeleiden in de beoefening van hun sport. 
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Artikel 8 

Wanneer komt men in aanmerking voor subsidie voor het organiseren van vormingscursussen voor 
jeugdtrainers? 
 
De aanvraag moet handelen over een vormingscursus die in het lopende werkjaar wordt georganiseerd. De 
organiserende sportvereniging moet een erkende sportvereniging zijn. De vormingscursus moet als doel 
hebben jeugdtrainers op te leiden of bij te scholen. De vormingscursus moet openstaan voor minstens alle 
belanghebbenden uit Hechtel-Eksel. Op alle publicaties rond de georganiseerde vormingscursus moet de 
medewerking van de gemeente vermeld te worden. 
 

SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 9 – De aanvraagprocedure 

1. Voor de terugbetaling van inschrijvingsgeld voor het behalen van een trainersdiploma, het diploma 
jeugdsportcoördinator of het volgen van een vormingscursus? 

 
- De aanvraag gebeurt door de voorzitter of secretaris van de sportvereniging op een daarvoor 

bestemd formulier. Bij deze aanvraag voegt men het volgende: een kopie van het diploma en een 
bewijs van het betaald inschrijvingsgeld 

OF 
- een gehandtekend attest van de organisator met daarop de gegevens van deze organisator en 

van de cursist, de gevolgde opleiding / cursus, de datum waarop deze opleiding / cursus werd 
beëindigd en het behaalde resultaat. Ook het inschrijvingsgeld wordt vermeld op dit attest. 

 
Deze aanvraag tot terugbetaling wordt ten laatste op 31 augustus bezorgd aan de sportdienst, Don 
Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel. 

 
2. Voor subsidie voor het organiseren van vormingscursussen voor jeugdtrainers? 

 
De aanvraag gebeurt door de voorzitter of secretaris van de sportvereniging op een daarvoor bestemd 
formulier.  
 
De aanvraag tot subsidiering moet ten minste 1 maand op voorhand bezorgd worden aan de sportdienst, 
Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel. Bij de aanvraag voegt men het volgende: 

- De omschrijving van de vormingscursus met minimum de data, plaats, onderwerp. 
- Een begroting ( = nauwkeurige raming van alle uitgaven en inkomsten) 
- De identificatiegegevens van de aanvrager 

 
De sportraad geeft haar advies aan het College van Burgemeester en Schepenen. Dit college stelt de 
maximale subsidies definitief vast. Indien de verdeling of toekenning van de subsidies na advies van het 
College van Burgemeester en Schepenen verschillen van het voorstel van de sportraad dan wordt deze binnen 
de 30 dagen met een gemotiveerd schrijven op de hoogte gebracht. 
 
Artikel 10 – De uitbetaling van de toelagen 

De uitbetaling van de subsidie gebeurt op het rekeningnummer van de sportvereniging vóór het einde van het 
begrotingsjaar. Als het totale bedrag van de behaalde diploma’s of de gevolgde, georganiseerde  cursussen het 
krediet in de begroting overschrijdt, worden deze procentueel terugbetaald. Er wordt nooit meer dan de 
volledige kostprijs terugbetaald.  
Voor de organisatie van vormingscursussen dient een beknopt evaluatieverslag en de financiële afrekening 
(met kopieën van facturen en betalingsbewijzen) worden gevoegd maximum 1 maand na het afsluiten van de 
vormingscursus op de sportdienst bezorgd te worden. 
Bij betwisting is enkel het College van Burgemeester en Schepenen bevoegd om een beslissing te nemen. 
 
Artikel 11: 

Dit reglement treedt in werking vanaf 25 juni 2009 en vervangt het “Subsidiereglement (jeugd-) kadervorming 
sportclubs Hechtel-Eksel” dd.25 november 2004. 
 
Artikel 12 – Overgangsmaatregel 

Georganiseerde vormingscursussen georganiseerd in het werkjaar 2008-2009 voor het inwerkingtreden van dit 
reglement kunnen dit jaar ook nog een aanvraag indienen voor 31 augustus 2009. 
 


