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Vlaamse Gemeenschapscommissie 
Collegebesluit nr. 20202021-0844 
15-07-2021 

BIJLAGE 
 
Bijlage nr. 1 

Reglement voor de professionalisering van sportverenigingen 

HOODSTUK 1: Algemene bepalingen 

Artikel 1.- 

Dit reglement bepaalt de regels voor de ondersteuning en de professionalisering van 
sportverenigingen met een uitgebreide jeugdsportwerking die aan de slag gaan met sociaal-
maatschappelijke uitdagingen binnen de Brusselse grootstedelijke context.  

Dit initiatief kadert binnen SD 6.1 – OD 6.1.1 van het VGC-meerjarenbeleidsplan 2021-2025 en 
beoogt kwalitatieve jeugdwerkingen en extra aandacht voor de sociaal-maatschappelijke 
meerwaarde van sportverenigingen. 

Op basis van dit reglement en het daaropvolgend convenant kent de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie tot eind 2026 een jaarlijkse subsidie toe aan sportverenigingen die 
expliciet inzetten op jeugd, (kans)armoede en bestuurskracht. 

Artikel 2.- 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

1° administratie: de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport binnen de administratie van 
het College. 

2° jeugdleden: sportende leden tot en met de leeftijd van 18 jaar. 

3° jeugdwerking: de sportmomenten waarbij minstens 80% van de deelnemende leden 
jeugdleden zijn. 

4° jeugdsportcoördinator: een officieel tewerkgestelde professional die gekwalificeerd is 
volgens de VGC-inschalingstabel (zie bijlage 2) en over de nodige competenties beschikt 
om de jeugdsportwerking in de sportvereniging te coördineren op het sporttechnische, 
beleidsmatige, sociaal-maatschappelijke, pedagogische en organisatorische vlak. 

5° duurzame sportwerking binnen de sportvereniging: minstens tweewekelijks een 
sportaanbod organiseren gedurende minstens 30 weken per werkjaar of een sportaanbod 
organiseren waarbij minstens 25 sportactiviteiten verspreid zijn over het werkjaar. 

6° sportief vakantieaanbod: een sportief aanbod van activiteiten onder deskundige 
begeleiding, in externaats- of internaatsverband, tijdens de schoolvakantie, waaronder 
begrepen wordt: krokus, pasen, zomer, herfst of kerst. 

7° sportproject: een sportinitiatief dat afgebakend is in de tijd en de reguliere jaarwerking 
overstijgt. 

8° trainingsuren: aantal uren sport per week dat binnen de duurzame sportwerking begeleid 
wordt door een trainer, vermenigvuldigd met het aantal trainingsweken per jaar. 
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9° sportbegeleider: de begeleider met een sportgerelateerde functie. Hieronder wordt 
verstaan: de lesgevers en begeleiders die in de VGC-inschalingstabel voor sportbegeleiders 
(bijlage 1) ingeschaald worden onder categorie A, B of C. Onder categorie C wordt alleen 
het VTS-diploma bewegingsanimator aanvaard, gekoppeld aan sporttakspecifieke kennis. 

10° empoweren: het geheel van maatregelen ter stimulering van jeugdleden om zelf 
verantwoordelijkheid te nemen. 

Artikel 3.- 

§1. Om voor de ondersteuning in aanmerking te komen, moeten de sportverenigingen voldoen 
aan de volgende voorwaarden: 

1° De sportvereniging werd de voorbije 3 jaar erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, bij uitzondering van fusieclubs waarbij de gefusioneerde clubs 
de voorbij 3 jaar apart erkend en gesubsidieerd werden. De club moet blijvend voldoen 
aan de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden zoals vermeld in de verordening en het 
uitvoeringsbesluit houdende het ondersteunende sportbeleid van de VGC. 

2° De sportvereniging heeft het vzw-statuut. 
 

3° De sportvereniging is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie. 

 
4° De sportvereniging telt minimum 50 sportende jeugdleden (een G-sporter telt voor 2 

leden). 
 

5° De sportvereniging organiseert minimum 1.000 trainingsuren voor de jeugdwerking per 
seizoen. De cijfers van het werkingsverslag voor het seizoen 2019-2020 worden als 
referentiecijfers gebruikt. Sportaanbod binnen volgende organisatievormen komen niet in 
aanmerking voor de berekening: sportief vakantieaanbod en sportprojecten. 

 
6° Er zijn minimum 3 sportbegeleiders actief binnen de werking van de sportvereniging. 

7° De sportvereniging dient een meerjarenplan met bijhorende meerjarenbegroting in. 

 

HOOFDSTUK 2: Ondersteuning 

Artikel 4.-  

§1. Een convenant kan afgesloten worden tussen het College en de sportvereniging, met 
vastlegging van beoogde doelstellingen, te behalen resultaten en het subsidiebedrag. 

§2. Het jaarlijkse subsidiebedrag bestaat uit volgende componenten: 

1. een subsidiebedrag van 27.500 EUR in functie van de officiële tewerkstelling van een 
jeugdsportcoördinator; 

2. een werkingssubsidie: een gemiddeld subsidiebedrag berekend a rato van de 
werkingssubsidies voor de sportseizoenen 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020, toegekend 
op basis van de verordening en het uitvoeringsbesluit houdende het ondersteunende 
sportbeleid van de VGC; 

3. een aanvullend subsidiebedrag op basis van een beoordeling van het meerjarenplan. 

§3. Het minimumpercentage te verantwoorden loonkost wordt bepaald in het convenant. 
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§4. Het jaarlijkse subsidiebedrag geldt voor de duur van het convenant en binnen de perken van 
de goedgekeurde begroting. 

§5. Kosten die niet gelieerd zijn aan de doelstellingen komen niet in aanmerking. 

§6. Het convenant start op 1 september 2022 en eindigt op 31 december 2026. 

 

HOOFDSTUK 3: Procedures 

Artikel 5.- 

De aanvraag is voldoende gedocumenteerd om beoordeeld te kunnen worden op de inhoudelijke 
sterkte, de kwaliteiten van het meerjarenplan, het procesmatige verloop en de organisatorische 
aanpak.  

Artikel 6.- 

§1. De aanvraag wordt uiterlijk op 15 januari 2022 ingediend. 

§2. De administratie onderzoekt of de aanvraag voldoet aan het reglement. De administratie kan 
subsidieaanvragen onontvankelijk verklaren als de aanvraag 

1° niet beantwoordt aan de voorwaarden uit artikel 3; 
2° onvolledig is of onjuiste informatie bevat;  
3° niet tijdig is ingediend. 

§3. Een jury beoordeelt de aanvragen en houdt hierbij rekening met  

1° de mate waarin het meerjarenplan aansluit bij de doelstelling zoals verwoord in artikel 1 
van dit reglement; 

2° de inhoudelijke beoordeling van de doelstellingen voor de periode van 2022-2026 omtrent 
de thema’s: 

a. jeugdwerking 
- gedifferentieerd jeugdsportaanbod (recreatief en competitief); 
- jeugdopleiding; 
- empoweren van eigen jeugdleden. 

b. (kans)armoede 
- bereik van leden in armoede; 
- acties rond kansarmoede. 

c. bestuurskracht en zakelijk beheer 

3° coherentie van het verhaal, nood aan een officieel tewerkgestelde jeugdsportcoördinator 
en de aanwezigheid van voldoende omkadering voor deze professional; 

4° aansluiting bij de doelstellingen van het VGC-meerjarenplan 2021-2025; 

5° de grootte van de jeugdwerking. 

§4. De advisering bestaat uit 

1° een advies vanuit de administratie; 
2° een advies van een externe jury.  



 

 
4 

§5. Het college neemt een beslissing, rekening houdende met de adviezen, over een convenant 
met de sportvereniging en het bijhorende subsidiebedrag. 

 
HOOFDSTUK 4: Inwerkingtreding 

Artikel 11.- 

Dit reglement treedt in werking op 15 juli 2021. 
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BIJLAGE 1 

VGC-inschalingstabel voor sportbegeleiders 

Categorie A 
Afgestudeerd Bachelor / Master Lichamelijke Opvoeding 
Afgestudeerd Bachelor Kleuter- en lager onderwijs + sporttakspecifiek getuigschrift 
Afgestudeerd Bachelor / Master Kinesitherapie + sporttakspecifiek getuigschrift 
 
Voor sporttakken met VTS-opleiding(1, 3): 
  VTS-Trainer A 

  VTS-Trainer B 
  VTS-Instructeur 
 
Voor sporttakken zonder VTS-opleiding(2, 3): 
  Gespecialiseerd diploma als lesgever binnen de sporttak 
 
Categorie B 
Geslaagd 2de Bachelor Lichamelijke Opvoeding 
Afgestudeerd Bachelor Kleuter- en lager onderwijs 
Afgestudeerd Bachelor / Master Kinesitherapie 
 
Voor sporttakken met VTS-opleiding(1, 3): 
 VTS-Initiator 
 
Voor sporttakken zonder VTS-opleiding(2, 3): 
  Gespecialiseerd getuigschrift als lesgever binnen de sporttak 
 
Categorie C 
Geslaagd 1ste Bachelor Lichamelijke Opvoeding 
Geslaagd 2de Bachelor Keuter- en lager onderwijs 
Geslaagd 2de Bachelor Kinesitherapie 
5 jaar begeleidingservaring binnen de sporttak (minimum 21 jaar) 
 
Voor sporttakken met VTS-opleiding(3): 
  VTS-Bewegingsanimator 
 
Voor sporttakken zonder VTS-opleiding(2, 3): 
  Basisgetuigschrift als lesgever binnen de sporttak 
 
Categorie D (assistent)4 
Student 1ste Bachelor Lichamelijke Opvoeding 
Geslaagd 1ste Bachelor Kleuter- en lager onderwijs 

Geslaagd 1ste Bachelor Kinesitherapie 
Student sportwetenschappen (minimum 17 jaar) 
3 jaar begeleidingservaring binnen de sporttak (minimum 19 jaar) 
 
Voor sporttakken met VTS-opleiding(1, 3): 
  VTS-Start to coach 
  VTS-Aspirant-initiator 
  VTS-Multimove- en sportsnackbegeleider 
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Extra inclusie- en G-sportbegeleiders op maat 
Een begeleider die door opleiding, bijscholing of ervaring specifieke competenties heeft 
ontwikkeld om personen met een specifieke ondersteuningsnood te begeleiden (zodat die 
volwaardig en evenwaardig aan het reguliere sportaanbod kunnen participeren). 
 

 

1 Enkel koppeling van de opleiding of het VTS-diploma aan de disciplines waarvoor de opleiding 
geldig is. 
 
2 Getuigschriften en diploma’s worden indien mogelijk in samenspraak met de federatie 
ingeschaald en waar mogelijk ook op basis van de assimilatietabel van de VTS. Als de erkende 
sportfederatie en VTS geen ondersteuning bieden kan na analyse door de VGC-sportdienst en 
goedkeuring van de sportraad een diploma worden opgenomen in de VGC-assimilatietabel. 
 
3 Specifiek voor G-sport en inclusie komen doelgroepgerichte opleidingen ook in aanmerking. De 
opleidingen moet worden bekeken i.f.v. het sportaanbod. Toegestane opleidingen kunnen zijn: 
ergotherapie, orthopedagogie, pedagogie, jeugd- en gehandicaptenzorg, verzorging, verpleegster, 
bijzondere jeugdzorg, opvoeder… 
 
BIJLAGE 2 

VGC-inschalingstabel voor officieel tewerkgestelde 
jeugdsportcoördinatoren 

 
Afgestudeerd Bachelor / Master Lichamelijke Opvoeding 
VTS-Trainer A 

VTS-Trainer B 
VTS-Instructeur 
Geslaagd 2de Bachelor Lichamelijke Opvoeding 
VTS-Initiator 
VTS-Bewegingsanimator  

Afgestudeerd Bachelor / Master Kinesitherapie1 
Geslaagd 2de Bachelor Kinesitherapie1 
 
 

1 Deze deskundigheid komt enkel in aanmerking voor G-sportaanbod. 
 
 
 
Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende de goedkeuring van het 
reglement voor de professionalisering van sportverenigingen van 15-07-2021. 

 

De collegeleden, 

Pascal SMET            Sven GATZ                                 Elke VAN DEN BRANDT 


