Collegebesluit nr. 01/082
23 maart 2001
Besluit houdende goedkeuring van de leidraad voor financiële ondersteuning van sportkampen
Het College,
Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17
februari 1994;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 8 augustus 1988;
Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de
Gemeenschappen en de Gewesten;
Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;
Gelet op het collegebesluit nr. 92/290 van 20 november 1992 tot vaststelling van de modaliteiten
voor de uitbetaling en de controle op de toekenning en aanwending van toelagen;
Gelet op het collegebesluit nr. 94/242 van 29 september 1994 houdende leidraad voor financiële
ondersteuning van sportkampen;
Gelet op het advies van de sportraad op 22 februari 2001;
Na beraadslaging,
Besluit
Artikel 1.1.De “leidraad voor financiële ondersteuning van sportkampen” goedgekeurd bij het collegebesluit nr.
94/242 van 29 september 1994 houdende leidraad voor financiële ondersteuning van sportkampen,
wordt ingetrokken
Artikel 2.2.De bijgevoegde “leidraad voor financiële ondersteuning van sportkampen” die de samenwerking
regelt tussen de organisator van sportkampen en de sportdienst van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie, wordt goedgekeurd.
De Collegeleden,

Jos CHABERT

Guy VANHENGEL

Robert DELATHOUWER
DELATHOUWER

LEIDRAAD VOOR FINANCIÊLE ONDERSTEUNING VAN SPORTKAMPEN
I.

TOELICHTING

Deze leidraad regelt de samenwerking tussen de organisatoren van sportkampen en de sportdienst
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
In het eerste hoofdstuk wordt bepaald welke organisatoren van sportkampen financieel kunnen
ondersteund worden en wat er onder een sportkamp verstaan wordt. Het tweede hoofdstuk bepaalt
de voorwaarden waaraan het initiatief moet voldoen om als sportkamp financieel ondersteund te
kunnen worden. Hiervoor wordt vooral nadruk gelegd op de deskundige begeleiding. Nadien volgt de
procedure van het indienen van de aanvraag.
Het derde hoofdstuk beschrijft de aard en wijze van financiële ondersteuning. Het bedrag wordt
bepaald op grond van de deskundige begeleiding, het aantal deelnemers en de duur van het kamp.
Tijdens het sportkamp moeten geldige sporttakken beoefend worden. De lijst die BLOSO ter zake
aanlegt, is richtinggevend en wordt door de deskundigen van de sportdienst aangevuld met
hedendaagse ontwikkelingen in het sportleven. Indien hierover twijfel ontstaat, wordt het advies van
de sportraad ingewonnen.
Lesgevers uit categorie A genieten de voorkeur. Naargelang het aantal deelnemers kan men ook
lesgevers uit categorie B of C aanwerven. Deze komen slechts in aanmerking voor de
subsidieberekening indien aan de voorwaarde gesteld in artikel 3 $2 voldaan is.
II.

REGLEMENT

HOODSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1.1.$1

$2

De financiële ondersteuning voor sportkampen kan toegekend worden aan de
Nederlandstalige, door de VGC erkende verenigingen, gemeenschapscentra, gemeenten en
verenigingen die tijdelijk zijn opgericht voor de realisatie van het sportkamp, die krachtens
hun werking betrokken zijn op het Brusselse hoofdstedelijke gewest waar zich bovendien de
zetel en/of het correspondentieadres bevindt.
Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen, kan de subsidie voor eenzelfde
initiatiefnemer of eenzelfde sporttak beperkt worden tot maximaal ¼ van de beschikbare
middelen.

Artikel 2.2.Een sportkamp is een organisatie in externaats- of internaatsverband die bijdraagt tot de promotie
van de sportbeoefening door een sportaanbod dat minimum vier opeenvolgende dagen duurt met
minstens vijf uur geleide sportactiviteiten per dag voor iedere deelnemer.
De combinatiesportkampen en de kleutersportkampen hebben minstens drie uur geleide
sportactiviteiten per dag voor iedere deelnemer. Hun subsidie bedraagt dan ook slechts 50% voor het
berekende bedrag.

HOOFDSTUK 2: SUBSIDIEVOORWAARDEN
Artikel 3.3.$1. De lesgevers op een sportkamp voldoen aan de onderstaande kwalificaties per categorie:
Categorie A: licentiaten en regenten L.O., clubtrainers A, kleuterleidsters,
kinesisten en mensen met gespecialiseerde diploma’s en brevetten in
een bepaalde sporttak.
Categorie B:
laatstejaarsstudenten L.O., kleuterleidster en kinesitherapie;
hulptrainers en mensen met gespecialiseerde getuigschriften in een
bepaalde sporttak.
Categorie C: studenten 1 lic. L.O. en 2 regentaat L.O., initiators, animators en
mensen met een grote deskundigheid in de gevraagde sporttak.
e

e

$2. Om in aanmerking te komen voor subsidie voor een sportkamp (of sporttak- moet minstens één
lesgever tot categorie A behoren.
$3. Een sportkamp telt minimum zes deelnemers. Per 10 deelnemers moet er één lesgever zijn. Voor
bepaalde sporttakken of doelgroepen kan de sportraad adviseren een aanpassing van het vereiste
aantal lesgevers door te voeren.
Artikel 4.4.Om in aanmerking te komen voor subsidie voor een sportkamp moet bovendien aan de volgende
voorwaarden voldaan worden:
a) Het sportkamp staat open voor iedereen binnen de gestelde leeftijdscategorie en heeft een
Nederlandstalig karakter.
b) De deelnemers en de leiding moeten gedekt zijn door een burgerrechterlijke
aansprakelijkheidsverzekering en de persoonlijke verzekering.
c) Een sportkamp moet minstens uit initiatie en/of vervolmaking in één of meerdere
sporttakken bestaan van minstens één uur per dag, De sporttakken dienen op intensieve
wijze beoefend te worden.
d) Een sportkamp vindt plaats in aangepaste sportinfrastructuur met het nodige sportmateriaal,
in veilige en hygiënische (verblijfs)accommodatie.
e) Een sportkamp mag niet in hoofdzaak een commerciële inslag hebben en moet aangeboden
worden aan democratische prijzen.
Artikel 5.5.Het dossier voor financiële ondersteuning moet minstens vier weken voor de aanvang van het
sportkamp bij de sportdienst ingediend worden.
Het dossier moet bevatten:
- promotiemiddelen
- ontwerp dagindeling
- ontwerp taakverdeling
- locatie van de sportinfrastructuur (en logies bij internaat)
- vervoermiddelen
- begroting
Artikel 6.6.Minstens vijf dagen voor de aanvang van het sportkamp wordt een gedetailleerd programma
gestuurd naar de sportdienst.
De organisatoren moeten een efficiënte controle ter plaatse mogelijk maken.
Artikel
Artikel 7.7.Ten laatste zes weken na het sportkamp worden onderstaande stukken opgestuurd:
- kopie van de diploma’s en/of getuigschriften van de lesgevers
- een gedetailleerd activiteitenverslag
- een gedetailleerd financieel verslag, met bewijsstukken van de uitgaven

HOODSTUK 3: SUBSIDSIDIË
SUBSIDSIDIËRING
Artikel 8.8.Binnen de perken van de begroting wordt aan een in aanmerking genomen sportkamp een forfaitaire
subsidie toegekend die als volgt berekend wordt:
Forfaitair bedrag dat per dag X het aantal in aanmerking genomen lesgevers x het aantal sportdagen
Artikel 9.9.Voor de sportkampen in externaatsverband is het forfaitair bedrag per dag:
Categorie A: 49,60 EUR
Categorie B: 44,65 EUR
Categorie C: 37,20 EUR
Artikel 10.10.Voor sportkampen in internaatsverband is het forfaitair bedrag per dag:
Categorie A: 62,00 EUR
Categorie B: 57,00 EUR
Categorie C: 49,60 EUR
Artikel 11.11.Het aantal in aanmerking te nemen lesgevers is in principe één per tien deelnemers en wordt als
volgt vastgelegd:
1 lesgever indien tussen 6 en 10 deelnemers
2 lesgevers indien tussen 11 en 20 deelnemers
3 lesgevers indien tussen 21 en 30 deelnemers
Maximum
4 lesgevers indien meer dan 30 deelnemers
Artikel 12.12.Alle gevraagde bescheiden en inlichtingen die noodzakelijk geacht worden voor de berekening van de
subsidie en/of voor de financiële controle, moeten aan de sportdienst verstrekt worden.
Artikel 13.13.De subsidie wordt uitgekeerd door overschrijving op de post- of bankrekening van de aanvrager.
Artikel 14.14.Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt, kan het College van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen en eventueel
de organisator tijdelijk uitsluiten van verdere subsidiëring, ongeacht de toepassing van de wettelijke
bepalingen betreffende het afleggen van onjuiste verklaringen.
HOOFDSTUK 4: SLOTBEPALING
Artikel 15.15.Dit reglement treedt in werking op 1 februari 2001.
Gezien om gevoegd te worden bij het collegebesluit nr. 01/082 van 23 maart 2001 houdende
aanpassing
aanpassing van de leidraad voor financiële ondersteuning van sportkampen.
sportkampen.
De Collegeleden,

Jos CHABERT

Guy VANHENGEL

Robert DELATHOUWER

