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Aanwezig:
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W. Yde, H. I~erclthove,D. Canooot, W. Venneersch, A. Mesure,
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M. Vanoverscl~elde,L. Hoys, I<. Delodder, T. Verbelte, D. Persytt,
C. Dewit, E. Lancltriet, A. Vermeersch, F. Allaert,
R. Vanden Berglte, M. Devisscher, J. Datuleels, M. Verfaillie,
J. Vatlhove, S. Qointyn, Y. De Moor, C. Vandewiele, Raadsleden

C. De Me~llemeester,Geti~eet~tesecretaris
Veron tsch~tldigd:

Schepen Jackie Verhoye

Met 23 stenrrtter~i~ooi;GEEN ster?l~trerrtegerr erl GEENor~tl~orrdir~ger~,
De Getneenteraad,
in openbare vergadering,
Gelet op de goedkeuring van liet sportbeleidsplan van de gemeente Wingene dd.17/12/2007 & tle
aanpassingen op 28/04/2008;
Gelet op bet schrijven van de Vlaamse Regering dd. 15/07/2008 waarin het Sportbeleidsplan van
de getneente Wingene aanvaard wordt;
Gelet op het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiering van getneente- en
provinciebesturen en de Vlaa~nseGemeenschapscotnmissie voor liet voeren van een Sport voor
Allen-beleid, inzonderheid op a~tikel2,l lo, aitikel 6,16,18 & 38;
Gelet op liet besluit van de Vlaamse Regering van 19juli 2007 ter llitvoering van het decreet van
9 maart 2007 houdende de subsidiering van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaalnse
Ge~i~eenschapscom~nissie
voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid - alge~ne~le
bepalingen en bepalingen tot het verkrijgeo van een beleidssubsidie;
Gelet op het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 9
nlaart 2007 houdende de subsidiering van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse
Ge~tleenschapscotn~nissie
voor liet voeren van een Sport voor Allen-beleid - bepalingen tot het
verkrijgen van de impulssubsidie;
Gelet op het feit dat de gemneente Wingeue recht heeft op E 0,80 itnpulssubsidie per inwoner;
Op voorstel van het college;

Artiltel 1
Het gemeentebestuor stelt een bedrag van € 0,80/inwotler ter beschikking voor de inipulssubsidies
anti de door het gemeentebestuur erkende spo~tverenigingenaatigesloten bij een erkende Vlaamse
doel.
sportfederatie en zonder coi~~mercieel
Artikel2
Het totale bedrag (€ 0.80 x aantal inwoners) wordt verdeeld over de sportveretiigingeo die met
sportgekwalificeerde lesgevers werken om trainitlg te geveu aatl de jeugd tot 18jaar.
Verdeelsleutel:
* VTS Aspirant-initiator
150 punten
* Regent L.O.IBac11elor L.O.
200 punten
* Licentiaat L.O.Licentiaat L.O.
250 punten
* Initiator
200 pullten
* Trainer B
400 punten
* Trainer A
500 punten
* Toptrainer
600 punten
* Het behalen van een erkend diploma uitgereikt of erkend door 1000 punten
de Vlaamse Trainersschool en andere erkende federaties tijdens
het voorbije werkjaar:

- Er worden puntetl toegekend aan tnaxitnum 1 trainer/ploeg/leeftijdscategorie.

- Het betreft hier erkende diploma's uitgereikt of erkend door de Vlaamse Trainersschool @loso)
en andere erkende federaties.
- Een copie van het diploma moet tneegestuurd worden met de subsidieannvraag.
Artikel3
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoe~~
aan de hierna omsclireven procedure:
- de aanvraag tot subsidiering wordt door de spo~tverenigingetiop de daartoe bestemde
fornil~lieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn
beschikbaar op de sportdienst. Het aanvraagdossier is te verkrijgen tussen 1 maart en 1 april. Het
aanvraagdossier wordt opgestuurd naar alle e~kendesportverenigingen. De subsidieaanvraag
moet worden ingediend v66r 1juni.
De verdeling en bekendmaking van de subsidies vitldt plaats v66r 1 september.
- Tossen 1 september eti 1 oktober kan beroep aangetekend worden bij het College vat1
Burgemeester en Schepenen of de toezichthoadende overheid.
- De uitbetaling van de sttbsidie zal gebeuren v66r I november.
Artikel4
Dit reglement is van kracht van 01/01/2009 tot en met 31/12/2013.
Aldus vastgesteld in zitting van 22-december-2008
Namens de gerneenteraad,
De secretaris,
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Hendrik Verkest

