Vereniging: ……………………………………..

INVULFORMULIER 2010
Referteperiode 1 januari 2009 – 31 december 2009, INDIENEN VOOR 1 maart 2010
Dit invulformulier kan u ook downloaden via www.oostkamp.be.
Doorklikken naar sport, sport- en ontspanningsverenigingen.

ERKENNING
Voorwaarden voor erkenning

Club

1. De vereniging verklaart te voldoen aan de in het
erkenningsreglement gestelde voorwaarden
2. De vereniging heeft een autonoom bestuur dat
bestaat uit minstens 3 personen
3. Het bestuur omvat minstens volgende functies:
voorzitter, penningmeester en secretaris
4. Er zijn minstens 10 leden

ja / nee

5. minimum 25% van de leden van de
sportvereniging hebben hun hoofdverblijf in de
gemeente Oostkamp (inwoners ‘parochie
Steenbrugge markeren aub) *
6. De vereniging beschikt over een burgerlijke
aansprakelijkheidsverzekering voor haar bestuurders,
begeleiders, vrijwilligers en lesgevers alsook een
verzekeringspolis lichamelijke ongevallen voor de
leden, al dan niet via een erkende sportfederatie
(deze zijn niet verplicht voor de
ontspanningsverenigingen)
7. Het aanvraagdossier is ingediend voor 1 maart

ja / nee

ja / nee
ja / nee
ja / nee

percentage:
….
ja / nee

ja / nee

* Ledenlijsten in bijlage.
Ledenlijsten erkend door sportfederaties of bewijs van
verzekerde leden via attest verzekeringsmaatschappij
(toestand op 1 januari 2008)
LEDENLIJST 1: verzekerde Oostkampse leden
tot en met 18 jaar
LEDENLIJST 2: verzekerde Niet-Oostkampse leden
tot en met 18 jaar
LEDENLIJST 3: verzekerde Oostkampse leden vanaf 19 jaar

Aantal:
Aantal:
Aantal:

LEDENLIJST 4: verzekerde Niet-Oostkampse leden
vanaf 19 jaar

Aantal:

Controle
sportdienst

Vereniging: ……………………………………..

TOELAGEN Enkel voor sportverenigingen

1. De vereniging heeft tijdens de referteperiode
minstens tweewekelijks gedurende minstens 6
maanden een sportwerking in de gemeente
Oostkamp
2. de vereniging kan minstens 1 jaar werking
aantonen
3. de vereniging streeft geen commerciële
doeleinden na.
4. de vereniging ontvangt voor zijn sportwerking en
zijn sportactiviteiten geen subsidies via andere
gemeentelijke kanalen of andere gemeenten
5. de vereniging beoefent geen topsport of
schoolsport en is niet erkend als een sportieve
ontspanningsvereniging
6. de vereniging is aangesloten bij een erkende
Vlaamse sportfederatie (pas verplicht vanaf 1 januari
2010)

Controle
sportdienst

Impulssubsidie

Toelage
zaalhuur

Controle voorwaarden voor:

Werkingstoelage

(sportieve ontspanningsverenigingen ontvangen een forfaitaire toelage
en moeten de rest van deze documenten niet invullen)

ja / nee

ja / nee
ja / nee
ja / nee

ja / nee

ja
/
nee

Werkingstoelagen voor sportverenigingen op basis
kwaliteitscriteria (KC)
KC 1. STRUCTUUR en MANAGEMENT

Sportclub

PM 1.1 Volgen van een opleiding of vorming bestuurskader.
Totaal aantal uur.
Bewijzen van voltooien van de opleiding bestuurskader tijdens de
referteperiode in bijlage PM 1.1 

PM 1.2.1 Lid sportraad (ja/nee)

ja / nee

PM 1.2.2 Aanwezig op algemene vergadering (ja/nee)

ja / nee

PM 1.3 Attest positieve doorlichting (volgens
kwaliteitsinstrument)
Attest in bijlage PM 1.3  (geldigheidsduur markeren aub. )
! Deze parameter wordt pas vanaf 2011 in rekening gebracht

Controle
sportdienst

Vereniging: ……………………………………..

KC 2. COMMUNICATIE

Sportclub

Controle
sportdienst

Sportclub

Controle
sportdienst

Sportclub

Controle
sportdienst

Sportclub

Controle
sportdienst

PM 2.1.1 Eigen clubwebsite (webadres invullen bij
identificatiegegevens aub)
Datum laatste update:
PM 2.1.2 Aantal andere communicatiekanalen (maximum 4
punten)
In bijlage PM 2.1.2:
 clubblad: recentste uitgave (minstens 3 uitgaven per jaar)
 nieuwsbrief: recentste uitgave
 onthaalbrochure: recentste uitgave
 andere communicatiekanalen: recentste uitgave

KC 3. SPORTCLUBS BESCHIKKEN OVER EEN KWALITEITSVOL
SPORTTECHNISCH KADER
PM 3.1.1 Aantal gediplomeerde trainers voor leden vanaf 19
jaar
Trainers die zowel jeugd (t.e.m. 18 jaar) als volwassenen (vanaf 19
jaar) trainen voor 1/2e meetellen en markeren op bijlage.
Namenlijst gediplomeerde trainers voor volwassenen in bijlage
TRAINERS 

Aantal niet-gediplomeerde trainers voor leden vanaf 19 jaar
Namenlijst niet-gediplomeerde trainers voor volwassenen in bijlage
TRAINERS 

PM 3.1.2 Aantal gediplomeerde trainers voor leden t.e.m. 18
jaar.
Trainers die zowel jeugd (t.e.m. 18 jaar) als volwassenen (vanaf 19
jaar) trainen voor 1/2e meetellen en markeren op bijlage.
Namenlijst gediplomeerde jeugdtrainers in bijlage TRAINERS 

Aantal niet-gediplomeerde trainers voor leden t.e.m. 18 jaar.
Namenlijst niet-gediplomeerde jeugdtrainers in bijlage TRAINERS 

PM 3.1.3 Puntenwaarde diploma’s
Waarderingsschaal VTS is toegevoegd.
Overzicht van diploma’s in bijlage TRAINERS 
Nieuwe of hogere diploma’s in bijlage PM 3.1.3 

PM 3.2 Volgen van een sporttechnische opleiding of
bijscholing. Totaal aantal uur.
Overzicht van gevolgde opleiding of vorming in bijlage TRAINERS 
Bewijs van voltooien van opleiding tijdens referteperiode in bijlage
PM 3.2 

KWANC 4. LEDENAANTALLEN
PM 4.1.1 Aantal verzekerde clubleden vanaf 19 jaar
PM 4.1.2 Aantal verzekerde clubleden tot en met 18 jaar

KC 5. SPORTPROMOTIONEEL
PM 5.1 Organisatie van een drempelverlagend initiatief.
Totaal aantal uur
Promotiefolder (met vermelding “ook voor niet leden of prijs niet
leden” als bewijs, samen met inschrijvingslijst, data en uren) in bijlage
PM 5.1 

Vereniging: ……………………………………..

Werkingstoelage impulssubsidie (IMP)
Dit is een tijdelijke toelage tussen 2009 en 2013! Enkel voor sportverenigingen met
jeugdwerking

IMP 3. DEELNAME en ORGANISATIE VORMING
jeugdsportbegeleiders/coördinatoren
IMP 3.1 Som gemaakte loonkosten voor gekwalificeerde
vervangers

Sportclub

Controle
sportdienst

Sportclub

Controle
sportdienst

Sportclub

Controle
sportdienst

Bewijs loonkosten + deelnamebewijs vorming van jeugdsportbegeleider/coördinator die vorming volgt in bijlage IMP 3. 1 

IMP 3.2 Som gemaakte organisatiekosten
Bewijs organisatiekosten (lesgever, huur accommodatie,… GEEN
catering of materiaalkosten) in bijlage IMP 3. 2 

IMP 4.1 KWALITEIT jeugdsportbegeleider zelf
IMP 4.1.1 Puntenwaarde diploma’s jeugdsportbegeleiders
Waarderingsschaal VTS is toegevoegd.
Overzicht diploma jeugdtrainers in bijlage TRAINERS 
Nieuwe diploma’s in bijlage PM 3.1.3 

IMP 4.1.2 Volgen van een sporttechnische opleiding of
bijscholing door jeugdsportbegleider. Totaal aantal uur.
Overzicht van gevolgde opleiding of vorming in bijlage TRAINERS 
Bewijs van voltooien van opleiding tijdens referteperiode in bijlage
PM 3.2 

IMP 4.2. KWALITEIT jeugdsportcoördinator zelf
! Enkel voor verenigingen met minimum 30 jeugdleden
IMP 4.2.1 Aantal gediplomeerde, actieve
jeugdsportcoördinatoren (max. 2)
Namenlijst jeugdsportcoördinatoren in bijlage IMP 4.2.1 

IMP 4.2.2 Puntenwaarde diploma’s jeugdsportcoördinatoren
Waarderingsschaal VTS is toegevoegd.
Toevoegen van namenlijst + diploma’s in bijlage IMP 4.2.2 

IMP 4.2.3 Volgen van een sporttechnische opleiding of
bijscholing door jeugdsportcoördinator. Totaal aantal uur.
Bewijs van voltooien van opleiding tijdens referteperiode in bijlage
IMP 4.2.3 

Vereniging: ……………………………………..

Werkingstoelage Zaalhuur (ZH)
Enkel voor sportverenigingen met jeugdwerking

ZH 3. ONKOSTEN ZAALHUUR

Sportclub

Controle
sportdienst

ZH 3.1 Onkosten door de vereniging gemaakt voor zaalhuur
voor sportbeoefening in Oostkamp in de referteperiode.
Totaal bedrag.
Bewijs onkosten zaalhuur in bijlage ZH 3.1 

Datum:
Ondergetekende…………………………………………………………………………..
dossierverantwoordelijke,
verklaart deze aanvraag correct te hebben ingevuld.
(handtekening dossierverantwoordelijke)

Datum:

de secretaris
(naam en handtekening secretaris en voorzitter)

de voorzitter

Vereniging: ……………………………………..

BIJLAGE TRAINERS (ook niet-gediplomeerde trainers vermelden)
Naam trainer
(Actief in de periode
1 januari 2009 –
31 december 2009)

Geeft training
aan(1):
volw
jeugd

diploma’s
Hoogste
diploma

opleiding of bijscholing
Puntenwaarde (2)

Kopie
attest (3)

Soort
opleiding (4)

Aantal
uur (5)

Impulssubsidie (7)
Kopie
attest (6)

Puntenwaarde
diploma (zie 2)

Aantal uur
opleiding
zie 5)

IMP 4.1.1

IMP 4.1.2

TOTAAL:
PM 3.1.1

PM 3.1.2

PM 3.1.3

(1) volwassenen: + 19 jaar, jeugd: t.e.m. 18 jaar.
(2) Puntenwaarde volgens de assimilatietabel van Bloso
(3) Kopie aanwezig op de sportdienst? Indien niet, gelieve in bijlage PM 3.1.3 toe te
voegen (lijst trainers waarvan sportdienst in bezit is van kopie diploma: zie
identificatieformulier).

PM 3.2

(4) Per persoon kunnen meerdere opleidingen vermeld worden
(5) Totaal aantal uur van alle door deze persoon gevolgde opleidingen
samen
(6) Kopie van het attest in bijlage PM 3.2 toevoegen aub.
(7) Alleen gegevens van jeugdtrainers invullen.

Vereniging: ……………………………………..
Waarderingsschaal VTS (bron: http://www.bloso.be/public/trainer/vtsdigitaal/Docs/090605_Referentietabel_lokaal_sportbeleid.pdf)
Puntenwaarde diploma = de waarderingsschaal zoals hieronder vermeld.
Vb. uw trainer heeft een diploma initiator => puntenwaarde 2
Vb. uw trainer is een licentiaat LO => puntenwaarde 6

