
 
 
 
  

 

Subsidiereglement voor deelname aan kadervorming SPORT 

 
Artikel 1 – Doel 
 
Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde bedrag, kan het 
gemeentebestuur een subsidie toekennen als tussenkomst in de kosten voor het volgen van 
kadervorming van trainers en bestuursleden van Brechtse sportverenigingen. 
 
Met kadervorming wordt bedoeld de activiteiten die expliciet gericht zijn op de ontplooiing en vorming van 
sportlesgevers, bestuurders, trainers, juryleden en begeleiders van sportinitiatieven, met het oog op een 
kwaliteitsverhoging van het Brechtse sportverenigingsleven. 
 
Artikel 2 – Subsidiëringvoorwaarden 
 
Een financiële tussenkomst voor kadervorming is onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden: 

- De aanvragende sportvereniging moet erkend zijn door het gemeentebestuur.  
- Het volgen van de cursus heeft als doel een kwaliteitsverhoging van de betreffende vereniging te 

bewerkstelligen; 
- De betrokkene dient de cursus met goed gevolg te beëindigen, m.a.w. het aan de cursus 

verbonden diploma of attest te behalen; 
- De betrokkene heeft een minimumleeftijd van 15 jaar; 

 
Artikel 3 – Erkende organisatoren kadervorming 
 
Kadervorming georganiseerd door volgende erkende organisaties komen in aanmerking tot terugbetaling: 

- de Vlaamse Trainersschool of onder auspiciën; 
- een door BLOSO erkende sportfederatie;  
- de provinciale of gemeentelijke sportdienst; 
- Sportac of Dynamo project of onder auspiciën; 

Andere evenals buitenlandse cursussen worden slechts aanvaard na voorlegging van het 
cursusprogramma, na advies van de sportraad en bij beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen;  

 
Artikel 4 – Bijzondere bepalingen i.v.m. de cursussen 
 
Komen niet in aanmerking voor terugbetaling: 

- Opleidingen voor bachelor en master in de lichamelijke opvoeding of sportmanagement; 
- Stages, clinics en opleidingen volledig in het buitenland;  
- Opleidingen in de commerciële sfeer; 
- Professionele opleidingen.  

 
Voor cursussen, die gedeeltelijk in het buitenland plaatsvinden, omdat daar alleen de omstandigheden 
voorhanden zijn, komt voor het gedeelte in het buitenland alleen het inschrijvingsgeld in aanmerking. 
Vervoers- en verblijfskosten komen niet in aanmerking. 
 
Artikel 5 – Subsidiebedrag  
 
De terugbetaling bedraagt 100% van het inschrijvingsgeld van de cursus, met een absoluut maximum 
toelage van 200 euro per jaar en per cursist. 
 



 

De subsidie wordt bepaald op basis van de betaalde inschrijvingsgelden voor cursussen die plaats vonden in 
het afgelopen werkingsjaar. Als referteperiode voor het werkingsjaar geldt de periode van 1 september tot 
en met 31 augustus. 
 
Indien het totaal van de subsidieaanvragen het ingeschreven krediet in de begroting overtreft, zal op elke 
aanvraag de correctiefactor worden toegepast, die de verhouding weergeeft tussen het totale krediet en totale 
som van goedgekeurde aanvragen. 
 
Artikel 6 – Procedure  
 
De sportvereniging of betrokkene dient de subsidie aan te vragen bij de gemeentelijke sportdienst via het 
daartoe bestemde aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier en verantwoordingsstukken 
dienen ten laatste op 15 oktober ingediend te worden.  

 
Bij het aanvraagformulier moeten volgende verantwoordingsstukken gevoegd worden: 

- Betalingsbewijs van het inschrijvingsgeld van de cursus (rekeninguittreksel); 
- Opgave van het onderwerp van de cursus, de plaats en de data, waarop de lessen plaatsvonden; 
- Kopie van het behaalde diploma of een deelnameattest. 

 
Artikel 7 – Uitvoering en toekenning van de subsidie 
 
De toekenning van de subsidie gebeurt door het college van burgemeester en schepenen op advies van 
de sportraad. De subsidie zal jaarlijks worden uitgekeerd in de maand december voor alle goedgekeurde 
aanvragen die uiterlijk op 15 oktober zijn ingediend bij de gemeentelijke sportdienst.  
 
Artikel 8 – Aanvaarding controle 
 
Door ondertekening van het aanvraagformulier aanvaardt de aanvrager elke controle van het 
gemeentebestuur in verband met de aangevraagde toelage. 
Het afleggen van onjuiste verklaringen kan leiden tot het uitsluiting van deze tussenkomst. Indien de 
toelage reeds betaald is, kan ze teruggevorderd worden. 
 
Artikel 9 – Inwerkingtreding 
 
Dit reglement treedt in werking op datum van goedkeuring door de gemeenteraad. 
Na een proefperiode van een jaar zal er een evaluatie met mogelijke bijsturingen van onderhavig 
reglement gebeuren. 
 
 
 
 


