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I.  Algemene bepalingen 

Artikel 1. 

Binnen de perken van het goedgekeurde begrotingskrediet, verstrekt de gemeente 
Zandhoven een toelage voor de inrichting van vormingscursussen voor 
jeugdsportbegeleiders, georganiseerd door een erkende Zandhovense 

sportvereniging en dit in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool, erkende 
sportfederaties of andere erkende sportorganisaties. 

Artikel 2. 

Onder vormingscursussen “jeugdsportbegeleiders” moet worden verstaan: de 
cursussen tot vorming van jeugdsportbegeleiders (trainers, bestuursleden, 

monitoren) met het oog op begeleiding van jongeren.   

Artikel 3. 

De georganiseerde vorming voor jeugdsportbegeleiders moet ook open gesteld 
worden voor niet-leden van de organiserende sportvereniging. 

II.  Toelage  

Artikel 4. 

De toelage bedraagt 100% van de totale onkosten voor de organisatie van de cursus 
(huur accommodatie, lesgeversonkosten, promotiekosten, …).  De aanvraag tot 
toelage gebeurt door de vereniging en de toelage wordt enkel uitbetaald op rekening 

van de vereniging. 

III.  Procedure 

Artikel 5. 

De aanvraag dient te gebeuren voor 15 november van het lopende dienstjaar. 

Artikel 6. 

De aanvraag moet door de betrokken sportvereniging schriftelijk ingediend worden, 

op de daarvoor bestemde aanvraagformulieren, bij het College van Burgemeester en 
Schepenen, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven. 



 

Gemeentebestuur Zandhoven     Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven 2 

 

Artikel 7. 

Bij de aanvraag moeten tevens de volgende bewijsstukken worden gevoegd: 

• aankondiging, flyer, affiche of publicatie ter bekendmaking van de vorming; 
• bewijs van betaling van alle gemaakte onkosten; 
• deelnemerslijst. 

IV.  Slotbepalingen 

Artikel 8. 

Gebeurlijke geschillen zullen door het College van Burgemeester en Schepenen 
beslecht worden. 

Artikel 9. 

Het gemeentebestuur kan de uitbetaalde toelage geheel of gedeeltelijk 
terugvorderen indien deze werd toegekend op basis van een onjuiste aangifte. 

Artikel 10. 

De aanvrager dient de bepalingen van dit reglement te aanvaarden evenals de 
controle van het gemeentebestuur in verband met deze aanvraag. 

 


