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GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ‘WERKINGSUBSIDIES’ 

COMPETITIE EN RECREATIE VOLWASSENEN ZOALS GOEDGEKEURD 

IN DE GEMEENTERAAD VAN 26 OKTOBER 2020 

I. ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1  

Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde 

kredieten worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen voor de 

ondersteuning van hun kwalitatieve uitbouw op basis van de kwaliteitscriteria 

opgenomen in artikel 11, 12 en 13 en op basis van de kwantiteitscriteria 

opgenomen in artikel 14 en aan de hand van de voorwaarden in artikel 10. 

Het jaarlijkse voorziene subsidiebudget wordt als volgt verdeeld: 

• 50 % van het totale subsidiebedrag is voor kwalitatieve criteria opgenomen 
in artikel 11, 12 en 13 

• 30 % van het totale subsidiebedrag is voor kwantitatieve criteria opgenomen 
in artikel 14 

• 20 % van het totale subsidiebedrag is een basissubsidie opgenomen in artikel 
10 

Het totale subsidiebedrag wordt verdeeld volgens een puntensysteem. 

Het aan de vereniging toegekende bedrag zal worden bepaald als volgt: 

(het totale subsidiebedrag X 0,5 X de behaalde kwalitatieve punten van de 

vereniging) te delen door het totaal aantal kwalitatieve punten behaald door 

alle verenigingen. 

+ 

(het totale subsidiebedrag X  0,30 X de behaalde kwantitatieve punten van de 

vereniging) te delen door het totaal aantal kwantitatieve punten behaald door 

alle verenigingen. 

+ 

(het totale subsidiebedrag  X  0,2) te delen door het totaal aantal erkende 

verenigingen die een volledig subsidiedossier hebben ingediend. 

Artikel 2: - De subsidiëring van het werkjaar wordt bepaald op basis van de 

in het aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het 

voorgaande sportjaar. Een sportjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. 

(bijv. werkjaar 2021 = subsidies op basis van gegevens van 1 juli 2020 tot 30 

juni 2021) 

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en 

bewijsstukken te laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in 

overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende sportvereniging 

voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit 

gereglementeerde subsidie. 

Artikel 3: - De sportverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus 

voldoen aan de in het erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden.  

Artikel 4: - De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna 

omschreven procedure: 

- De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe 

bestemde formulieren digitaal ingediend bij de sportdienst. Het reglement 

is beschikbaar op de gemeentelijke website en bij de sportdienst. 



- Het subsidieaanvraagformulier moet indien mogelijk digitaal worden 

ingediend voor 1 augustus van het werkjaar. 

- De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 1 oktober 

van het werkjaar.  

- Tussen 1 en 15 oktober van het betrokken jaar kan beroep aangetekend 

worden bij het college van burgemeester en schepenen of de 

toezichthoudende overheid. 

- De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 30 november van het 

werkjaar. 

Artikel 5: De beleidsnota van 8 november 2019 ingediend door Ben Weyts, 

viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Sport 

waar Sport voor allen - Iedereen doen sporten centraal staat definieert sport 

als een middel om mensen te doen ontspannen en gelukkiger te maken. Bovendien 

wordt sport gezien als verbindend middel dat de samenhorigheid bevordert. 

Artikel 6: - De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel 

ontvangen via andere gemeentelijke kanalen. 

Artikel 7: - De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen 

overeenkomstig de Wet van 14 november 1983; de sportvereniging dient de 

subsidie te gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie is toegekend. Samen 

met de subsidieaanvraag voor het nieuwe werkjaar wordt een financieel 

overzicht doorgestuurd ingevuld in het sjabloon van de sportdienst met 

bijhorende facturen doorgestuurd ter verantwoording van het gebruik van de 

gekregen financiële middelen tijdens het vorige werkjaar.  

Artikel 8: - 50% van de subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de 

werking van de sportvereniging op het vlak van  de hieronder beschreven 

doelstellingen. De beoordeling gebeurt op basis van een aantal 

kwaliteitscriteria per doelstelling. 

De sportvereniging voldoet aan een of meer van de volgende kwaliteitscriteria 

gesteld in artikel 11, 12 en 13. 

Artikel 9: - 30% van de subsidie wordt bepaald door de beoordeling van een 

aantal kwantitatieve criteria gesteld in artikel 14. 

Artikel 10: - Van het totale subsidiebedrag wordt een basissubsidie van 20% 

voorzien voor het totale aantal volledig ingediende subsidiedossiers. 

II. Kwaliteitscriteria 

Artikel 11: - Kwalitatieve begeleiding van de leden van de sportvereniging  

Gediplomeerd sporttechnisch kader 

• AANTAL AANGEBODEN UREN SPORTBEOEFENING PER SEIZOEN O.L.V. GEDIPLOMEERDE 

TRAINERS IFV KWALITEITSVOLLE BEGELEIDING LEDEN 

Enkel initiaties en trainingen o.l.v. een gediplomeerde trainer komen 

hiervoor in aanmerking (geen wedstrijden). Het tijdstip, de periode van 

het jaar , de doelgroep of het niveau, de plaats, de naam van de 

trainer, het hoogst behaalde diploma worden in detail ingevuld in het 

format dat door de sportdienst wordt aangereikt. 

Categorieën diploma’s 

o Categorie 1: VTS-initiator, VTS-bewegingsanimator, geslaagd zijn 

voor 2 voltijdse studiejaren bachelor LO  

o Categorie 2: VTS-trainer B, bachelor LO/gegradueerde LO/master L.O 

o Categorie 3:  VTS-trainer A, bachelor LO/gegradueerde LO/master 

L.O. met trainer B getuigschrift in de betrokken sport 

o Categorie 4: VTS-toptrainer, bachelor LO/gegradueerde LO/master 

L.O met trainer A getuigschrift in de betrokken sport 

Beoordeling:  

o één punt per 20 uur diploma categorie 1 



o toeslag 20% voor diploma categorie 2 

o toeslag 40% voor diploma categorie 3 

o toeslag 60% voor diploma categorie 4 

o totale score wordt afgerond naar volledig punt 

BEWIJS: het tijdstip, de periode van het jaar, de doelgroep of het 

niveau, de plaats, de naam van de trainer, het hoogst behaalde diploma 

worden in detail ingevuld in het format dat door de sportdienst wordt 

aangereikt.  

Jeugdsportbegeleiders die in de jeugdsubsidie worden opgenomen kunnen 

ook in het dossier voor werkingssubsidie worden op genomen indien ze 

naast jeugdtraining ook training aan volwassenen geven. In het 

jeugdsubsidie dossier meldt men het aantal uren training aan jeugd. In 

het werkingssubsidiedossier meldt men het aantal uren training aan 

volwassenen. Idem voor opleidingen. 

• SCHEIDSRECHTERS 

Aantal(max 5) gediplomeerde scheidsrechters/juryleden in actieve dienst 

aangesloten bij een vereniging 

Beoordeling: 3 punten per scheidsrechter/jurylid 

BEWIJS: Kopie van attesten / officiële diploma’s + bewijs van actieve 

dienst scheidsrechters/juryleden 

• OPLEIDINGEN 

Volgen of organiseren van sporttechnische opleidingen, bijscholingen 

voor trainers of bestuursleden vb. bijscholingen van erkende Vlaamse 

sportfederaties of organisaties aangesloten bij een federatie, Sportac, 

Dynamo Project… (max. 10 opleidingen) 5 punten/persoon die de opleiding 
volgde 

BEWIJS: Kopie van relevante diploma’s + bewijs van deelname aan 

sporttechnische of bestuurskundige opleidingen, bijscholingen 

Artikel 12: - Kwalitatief bestuur van de sportvereniging 

• STRUCTUUR EN WERKING VAN DE SPORTVERENIGING 

o Juridische vorm: vzw 5 punten 

o Website/sociale media-pagina: 5 punten voor alle elementen samen 

o Bestuursfuncties: aanwezigheid van een duidelijk organogram met 

functiebeschrijvingen 5 punten 

o Begroting: overzicht inkomsten en uitgaven voorbije werkjaar 5 

punten 

o Lidmaatschap gemeentelijke sportraad 10 punten 

o Aanwezigheid op minstens 50% van de Algemene Vergaderingen van de 

gemeentelijke sportraad 50 punten/vereniging 

o Actief lid van de Raad van Bestuur van de gemeentelijke sportraad 

20 punten/vereniging 

o Aanwezigheid op minstens 50% van de vergadering van de Raad van 

Bestuur 50 punten/vergadering 

o De sportvereniging heeft een samenwerkingsverband met(een)andere 

vereniging(en) voor de organisatie van sportieve activiteiten, op 

sporttechnisch of bestuurlijk gebied. 20 punten per samenwerking 
per vereniging 

 BEWIJS: 

o Bewijs van juridische vorm 

o Neergeschreven organogram met functiebeschrijvingen op naam 



o Verslagen sportraad algemene vergadering 

o Verslagen sportraad Raad van bestuur 

o Bewijs van samenwerking waarop samenwerking kort uitgelegd staat 

en dat ondertekend is door beide partijen. 

o Bewijs via controle site/social media 

Artikel 13: - Sportpromotie 

• Drempelverlagende sportinitiatieven, initiaties vb. opendeurdagen, 

gratis initiatielessen, acties naar scholen… 5 punten/3 manuur  

• Meewerken of deelnemen aan organisaties van (boven)lokale initiatieven 

vb. van de gemeentelijke sportdienst/sportraad, Stichting Vlaamse 

Schoolsport, Meetjeslandse Burensportdienst, … 10 punten/3 manuur 

medewerking aan de activiteit. 

• Sportinitiatieven gericht naar specifieke doelgroepen vb. gehandicapten 

(G-sport), kansarmen, senioren, allochtonen… 5 punten / activiteit 

BEWIJS: oplijsting van de initiatieven met minstens de vermelding van datum + 

tijdstip, plaats, doelgroep. 

III. Kwantitatieve of niet – kwaliteitscriteria 

Artikel 14: - Voor de berekening van het bedrag van de aan de sportvereniging 

toe te kennen subsidies, in overeenstemming met artikel 9, wordt de volgende 

verdeelsleutel toegepast: 

Enkel de sportende volwassen leden tellen mee, die per seizoen minimum  € 10 

lidgeld betalen, waarvan de naam terug te vinden is op de ledenlijst van de 

sportfederatie of op een andere bewijskrachtige lijst. Eén punt per 5 leden 

voor de eerste 50 leden; één punt per 10 leden voor leden boven de 50. 

BEWIJS: de aansluitingslijst bij de federatie/bond of een andere 

bewijskrachtige lijst met minimaal volgende gegevens: naam, woonplaats, 

geboortedatum. 

Artikel 15: kredieten 

De nodige kredieten voor de uitvoering van dit besluit zullen jaarlijks in de 

begroting worden voorzien. 

Artikel 16: opheffingsvoorwaarde 

Dit reglement vervangt het werkingssubsidiereglement goedgekeurd in de 

gemeenteraad van 30 december 2013. 

Artikel 17: inwerkingstreding 

Dit subsidiereglement jeugdsport treedt in werking bij de berekening van de 

subsidies voor werkingsjaar 2020-2021 op basis van de gegevens van de werking 

van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. 


