
 
 
 
 

 

 
Gemeente en OCMW Deerlijk 

Harelbekestraat 27 - 8540 Deerlijk - 056 69 47 20 - info@deerlijk.be 
Vercruysse de Solartstraat 22 - 8540 Deerlijk - 056 73 63 30 - welzijn@deerlijk.be 

Aanvraag  subsidies professionalisering jeugdsport 
(werkjaar 1 juli 2021 tot 30 juni 2022) 

 
 

Gegevens sportclub 
Dossier indienen vóór 15 oktober 2022. Telkens bijlage aanduiden met juiste verwijzing.  
Onvolledige dossier komen niet in aanmerking voor subsidiëring. Let vooral op verplichte bijlagen. 
Naam club  

Secretariaat  

Adres  

Telefoon  

Rekeningnummer  
Federatie waarbij 
aangesloten 

 

 
 

Erkende bijscholingen en vormingen 

Door jeugdsportbegeleiders of de jeugd-sportcoördinatoren tussen 1 juli 2021 en 30 juni 2022 
Bijscholing of 
vorming Wie Waar Betaald bedrag 

Kopie attest + 
betalingsbewijs 

    Bijlage 1.1 

    Bijlage 1.2 

    Bijlage 1.3 

    Bijlage 1.4 

    Bijlage 1.5 

    Bijlage 1.6 
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Gekwalificeerde jeugdsportcoördinator 
De jeugdsportcoördinator legt een jeugdsportbeleidsnota voor, ontwikkelt jaarlijks nieuwe impulsen om 
de kwaliteit van de jeugdwerking te verbeteren en neemt initiatieven rond ethiek en eco-sportief in de 
sport die bijdragen tot een beter sportklimaat 
Voeg als bijlage de jeugdsportbeleidsnota toe en toon aan dat de jeugdwerking wel degelijk geëvalueerd 
wordt.  
Bijlage 2.1 
 

De jeugdsportcoördinator moet minstens het VTS-initiator brevet in zijn bezit hebben 
Voeg als bijlage een kopij van het hoogst behaalde diploma van jullie jeugdsportcoördinator. 
Bijlage 2.2 
 
De jeugdsportcoördinator is coördinator van een volledige structuur van  jeugdwerking van 6 tot 18 jaar 
en bestaat uit minstens 25 actieve jeugdleden verdeelt over de leeftijdsgroepen. 
Voeg een overzichtslijst toe van alle jeugdleden per leeftijd en per categorie. 
Bijlage 2.3 

 
 

Diploma’s 
Een diploma, afgeleverd door de Vlaamse Trainersschool of erkend door de VTS, aan een 
jeugdsportbegeleider/-coördinator in die discipline waar de jeugdsportbegeleider/-coördinator actief is 
binnen de sportvereniging tussen 1 juli 2021 en 30 juni 2022 

Behaald diploma Wie Waar Betaald bedrag Kopie diploma + 
betalingsbewijs 

    Bijlage 3.1 

    Bijlage 3.2 

    Bijlage 3.3 

    Bijlage 3.4 

    Bijlage 3.5 

    Bijlage 3.6 
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