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Beleidssubsidiereglement sport
Goedgekeurd op 8 december 2008 en aangepast door de gemeenteraad in zitting van 18 oktober 2010,
4 juli 2016 en 8 juli 2020.
Gecoördineerde versie.

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
Artikel 1
Binnen de perken van de kredieten, goedgekeurd op het gemeentebudget en na advies van het
Beweeg- en sportplatform, worden subsidies verleend aan de door het College van burgemeester en
schepenen (hierna het College genoemd) erkende sportverenigingen, volgens de normen en
voorwaarden die hierna worden vastgesteld.
Artikel 2
• Dit reglement is van toepassing voor plaatselijke sportverenigingen, die meerbepaald een
activiteit ontwikkelen in het kader van sportbeoefening.
• Alleen de erkende plaatselijke sportverenigingen kunnen gesubsidieerd worden, indien ze voor
dat seizoen aan de erkenningsvoorwaarden voldoen. Dit geldt ook indien de sportverenigingen
hun normale activiteiten slechts kunnen uitoefenen in gebouwen of op terreinen, die gelegen
zijn buiten de gemeente, wegens het ontbreken van gebouwen of terreinen binnen de
gemeente.
• Een plaatselijke vereniging wordt erkend door het College van burgemeester en schepenen,
na advies door het Beweeg- en sportplatform.
Artikel 3
De subsidies nemen deze vormen aan:
• startsubsidie
• basissubsidie
• kwaliteitssubsidie
Startsubsidies worden toegekend aan beginnende sportverenigingen (eenmalig).
Basissubsidies worden aan de erkende plaatselijke sportverenigingen toegekend op basis van
kwantitatieve gegevens.
Kwaliteitssubsidies hebben betrekking op de kwalitatieve werking van de sportvereniging.

Hoofdstuk 2: Basis, kwaliteits- en startsubsidies
Artikel 4 - Subsidieaanvraag
Elke erkende sportvereniging ontvangt jaarlijks een aanvraagformulier, gericht aan de secretaris en
voorzitter van de sportvereniging.
Volgende gegevens moeten meegedeeld worden:
• Een verslag over de activiteiten tijdens het vorige werkjaar van de sportvereniging. Dit verslag
wordt opgesteld a.d.h.v. een invulformulier.
• Een nota met vermelding van de wijzigingen, die zich desgevallend hebben voorgedaan op het
gebied van de samenstelling van het bestuur, de structuur en de statuten van de
sportvereniging.
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•

Een kopie van de diploma’s van de trainers met de hoogst behaalde opleiding in de betrokken
sporttak.

De sportvereniging die de subsidie aanvraagt, moet het invulformulier indienen bij het College voor de
activiteiten van het voorbije werkjaar.
De sportvereniging aanvaardt eventueel verantwoording af te leggen ten aanzien van het
gemeentebestuur over de aanwending van de subsidies.
Artikel 5 - Berekeningswijze voor de verdeling van de basis- en werkingssubsidies.
• Eenmalige startsubsidie en basissubsidie: deze bedraagt € 125.
• De basissubsidie + startsubsidie bedraagt 40 % van de totale subsidiemiddelen op basis van
kwantitatieve gegevens. Met een minimum toelage van € 50 per erkende plaatselijke
vereniging.
• De kwaliteitssubsidie bedraagt 60% van de totale subsidiemiddelen op basis van kwalitatieve
gegevens.
De bedragen van de basis en de kwaliteitssubsidie worden op evenredige wijze onder alle
belanghebbende plaatselijke organisaties verdeeld in functie van het aantal punten dat zij bekomen
hebben.
Artikel 6 - Berekeningsmethode voor de basissubsidies:
per lid tot en met 18 jaar, woonachtig in de
gemeente

3 punten

per lid ouder dan 18 jaar, woonachtig in de
gemeente

1 punt

5 jaar praktijk van leiding in de sportdiscipline

5 punten per trainer

Artikel 7 - Berekeningsmethode voor de kwaliteitssubsidies
1. Kwaliteitsvolle begeleiding van leden van de sportverenigingen
•

Werken met gediplomeerde trainers.
Basiscategorie

studenten LO/ aspirant initiator, in de 6 punten per trainer
betrokken sporttak (of geassimileerd)

Categorie 1

VTS-initiator in de betrokken sporttak (of
geassimileerd)

Categorie 2

Regent LO/ Bachelor LO/
VTS- 14 punten per trainer
instructeur/ B-trainer in de betrokken
sporttak (of geassimileerd)

Categorie 3

Licentiaat LO/ Master LO/ VTS-trainer A in 16 punten per trainer
de betrokken sporttak (of
geassimileerd) of VTS-toptrainer

Categorie 4

Licentiaat LO/ Master LO/ Regent LO/
Bachelor LO met bijkomend het diploma
trainer A in de betrokken sporttak (of
geassimileerd)

10 punten per trainer

20 punten per trainer
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Indien men een regentaat/bachelor LO of licentiaat/master LO met een bijkomend VTS diploma
of een geassimileerd diploma heeft, schuift men op naar een hogere categorie. De hoogste
opleiding komt in aanmerking.
Het gemeentebestuur beslist over de eventuele gelijkwaardigheid of niveau van de niet in deze
lijst opgenomen kwalificaties of combinatie van kwalificaties. Hierbij wordt beroep gedaan op
de meeste recente assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool.

Volgen van een
specifieke sport
bestuursgerichte bijscholing

en/of 5 punten per bijscholing per trainer en/of
bestuurslid

Organiseren van een specifieke sport en/of 5 punten per bijscholing
bestuursgerichte bijscholing
Volgen van een opleiding tijdens het werkjaar

10 punten per opleiding per trainer en/of
bestuurslid

Organiseren van een specifieke sport en/of 10 punten per opleiding
bestuursgerichte opleiding
Per officiële scheidsrechter of officieel jurylid
aangesloten bij de sportvereniging en erkend
door de sportfederatie
Ondertekenen van
Panathlonverklaring

+

zich

houden

8 punten

aan 5 punten

2. Financieel beleid
Afstemmen van het financieel beleid op diverse
doelgroepen indien de sportvereniging een
gedifferentieerd tarief hanteert bij de lidgelden
voor jeugd en volwassene

10 punten

Een doordacht en transparant financieel beheer
indien de sportvereniging een VZW is

10 punten

3. Aanbod en doelgroepen
•

Drempelverlagende initiatieven voor specifieke doelgroepen bovenop de reguliere werking/
doelgroep:

de sportvereniging integreert personen met een
beperking
o.l.v.
een
gespecialiseerde
begeleider

10 punten per persoon

de sportvereniging neemt initiatieven om
sportactiviteiten te organiseren voor 55plussers
o.l.v. een gespecialiseerde begeleider

10 punten per persoon

De sportvereniging geeft een korting aan 10 punten per persoon
kansarme deelnemers.
•

Organiseren en volgen van sportkampen, stages bovenop de reguliere werking
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Indien de sportvereniging gratis lessen of
demonstratietrainingen
organiseert
voor
nieuwe leden

5 punten per les

Indien de sportvereniging sportkampen of
stages volgt

10 punten per kamp

Indien de sportvereniging aan sportkampen,
stages meewerkt waarbij de organisatie door
derden wordt georganiseerd

20 punten per kamp

Indien de sportvereniging sportkampen of
stages organiseert

30 punten per kamp

4. Structuur van de sportvereniging
•

Deelnemen aan de activiteiten van het Beweeg- en sportplatform

Aanwezigheid op het Beweeg- en sportplatform 2 punten per persoon per platform (max. 6
(2 à 3 x per jaar)
punten)
Indien
de
organisatorische
werkgroepen

sportvereniging
actief 5 punten per persoon
medewerking verleent in

Indien
de
organisatorische
stuurgroepen

sportvereniging
actief 10 punten per persoon
medewerking verleent in

•

Aangesloten bij erkende Vlaamse sportfederatie

Indien de sportvereniging is aangesloten bij een 5 punten
erkende Vlaamse sportfederatie
•

Communicatie

De sportvereniging beschikt over een actuele
clubwebsite

10 punten

De sportvereniging beschikt over een folder voor 5 punten
nieuwe leden

Artikel 8 - Uitbetaling van de subsidies
• Na positief advies van het Beweeg- en sportplatform en goedkeuring van het College van
burgemeester en schepenen wordt het subsidiebedrag binnen het budgetjaar op de
bankrekening van de sportvereniging gestort.
•

Indien de vereniging op het ogenblik van het vaststellen van de subsidie, ten aanzien van het
gemeentebestuur nog enige openstaande schuld heeft, waarvan de aanvankelijke
betalingstermijn verlopen is, wordt de uitbetaling van de subsidie opgeschort tot het ogenblik
dat de vereniging de openstaande schuld heeft voldaan. De vereniging wordt hiervan
schriftelijk op de hoogte gebracht.
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Hoofdstuk 3: Slotbepalingen
Artikel 9
In geval van onjuiste verstrekte inlichtingen kan het College van burgemeester en schepenen de
betrokken sportvereniging geen subsidie toekennen.
Artikel 10
Dit reglement treedt in werking met ingang van 5 juli 2016.
Artikel 11
In 2021 worden de subsidies uitzonderlijk gelijkgesteld aan de toegekende subsidies in 2020, dit om
een negatief effect van de coronaperiode op subsidiebedragen te voorkomen.
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algemeen directeur
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voorzitter gemeenteraad
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