
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE Z E L Z A T E 

------------------------- ---------------------- 

UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE 

D.D. 30 DECEMBER 2013 

----------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig : Martin Acke, schepen-voorzitter; 

Frank Bruggeman, burgemeester; 

Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Jan De Beule en Kristof 

Stevelinck, schepenen;  

Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Luc Van 

Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Luc Verstraeten, Maureen 

Tollenaere, Claudio Rizzo, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven 

De Vuyst, Linda Vereecke, Johan De Jonghe, Jan Persoon, Sanne 

Goossen en Sigrid De Ridder, raadsleden; 

Willy De Meyer, gemeentesecretaris. 

----------------------------------------------------------------------------- 

OPENBARE ZITTING - PUNT 5 – SUBSIDIEREGLEMENT WERKINGSUBSIDIES 

SPORTVERENIGINGEN  

----------------------------------------------------------------------------- 

DE RAAD: 

− Gelet op het Decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en 

subsidiëren van een lokaal sportbeleid;  

− Gelet op het Besluit van 16 november 2012 betreffende de uitvoering van 

het Decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een 

lokaal sportbeleid;  

- Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 17 

december 2013 waarbij werd beslist de gemeenteraad te verzoeken het 

gemeentelijke subsidiereglement erkende sportverenigingen aan te passen 

tot het gemeentelijke subsidiereglement werkingsubsidies sportverenigingen 

volgens het advies van de sportfunctionaris; 

− Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad d.d. 23 december 2013; 

− Overwegende dat het gemeentelijk subsidiereglement erkende 

sportverenigingen d.d. 4 oktober 2013 dient te worden aangepast omwille 

van het ingaan van het nieuw decreet lokaal sportbeleid vanaf 1 januari 

2014, specifiek beleidsprioriteit 1: het ondersteunen van de kwalitatieve 

uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid, met 

als vereiste de schrapping van infrastructuurcriteria en de stimulatie tot 

stapsgewijze professionalisering van de sportverenigingen inzake 

communicatie, sportpromotie en (jeugd)beleidsplanning;  

− Gelet op het feit dat de gepaste kredieten in het gemeentebudget zullen 

worden ingeschreven;  

− Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005 en zijn latere wijzigingen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

ARTIKEL 1: - Hierna vermeld subsidiereglement werkingsubsidies 

sportverenigingen wordt goedgekeurd met ingang van het werkjaar 2014. 

ARTIKEL 2: - Het reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen 

zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 4 oktober 2013 wordt opgeheven. 

ARTIKEL 3: - Dit reglement zal worden bekendgemaakt conform de bepalingen 

vermeldt in artikel 186 van het gemeentedecreet 

ARTIKEL 4: - Dit reglement zal voor 15 januari op de gemeentelijke website te 

raadplegen zijn conform de eisen van het Agentschap ter Bevordering van de 

Lichamelijke Ontwikkeling, Sport en Openluchtrecreatie (BLOSO).  

ARTIKEL 5: - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de 



sportfunctionaris en aan de financieel beheerder. 

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ‘SUBSIDIES VOOR DE ONDERSTEUNING VAN DE 

KWALITATIEVE UITBOUW VAN DE SPORTVERENIGINGEN’ of ‘WERKINGSUBSIDIES’ 

I. ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1  

Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budgetgoedgekeurde 

kredieten worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen voor de 

ondersteuning van hun kwalitatieve uitbouw op basis van de kwaliteitscriteria 

opgenomen in artikel 8, op basis van de kwantiteitscriteria opgenomen in 

artikel 9 en aan de hand van de voorwaarden in artikel 10. 

Het jaarlijkse voorziene subsidiebudget wordt als volgt verdeeld: 

• 70 % van het totale subsidiebedrag is voor kwalitatieve criteria opgenomen 
in artikel 8 

• 20 % van het totale subsidiebedrag is voor kwantitatieve criteria opgenomen 
in artikel 9 

• 10 % 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 0,7 X de behaalde kwalitatieve punten van de 

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

alle verenigingen. 

+ 

(het totale subsidiebedrag X  0,20 X de behaalde kwantitatieve punten van de 

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

alle verenigingen. 

+ 

(het totale subsidiebedrag  X  0,1) te delen door het totaal aantal 

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 2014 = subsidies op basis van gegevens van 1 juli 2013 tot 

30 juni 2014) 

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 ingediend bij de sportdienst of het gemeentebestuur. 

Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de 

gemeentelijke website en op de sportdienst. 

- De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 1 september van het 

werkjaar. 

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

van het werkjaar.  



- Tussen 1 en 15 november 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 31 december van het 

werkjaar. 

Artikel 5 : - Definitie van het begrip sport.  

Het Sport voor Allen-decreet definieert ‘sport’ als “activiteiten die 

individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of 

recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat”. 

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.  

Artikel 8: - 70% 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, 13 en 14. 

Artikel 9: - 20% van de subsidie wordt bepaald door de beoordeling van een 

aantal kwantitatieve criteria gesteld in artikel 15. 

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

voorzien voor het totale aantal volledig ingediende subsidiedossiers. 

II. Kwaliteitscriteria 

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

1. Gediplomeerd sporttechnisch kader 

❑ Trainingen worden begeleid door gediplomeerde trainers (aantal punten 

per gediplomeerde trainer) 

• trainers met VTS-diploma Toptrainer; 15 punten 

• trainers met universitair diploma lichamelijke opvoeding en 

bewegingswetenschappen (master/licentiaat); 13 punten 

• trainers met VTS-diploma A; 13 punten 

• trainers met diploma lichamelijke opvoeding van het niet-

universitair hoger onderwijs (bachelor/regentaat); 10 punten 

• trainers met VTS-diploma Trainer B; 10 punten 

• trainers met VTS-diploma Initiator/Instructeur; 7 punten  

• trainers met VTS-diploma Bewegingsanimator; 5 punten 

of diploma’s overeenkomstig met de assimilatietabel van de VTS 

*om in aanmerking te komen voor het bekomen van punten dienen de 

trainers in de vereniging minimum 10 weken per jaar trainingen geven 

❑  Volgen en/of organiseren van opleidingen en/of bijscholingen 

(sporttechnische of didactische inhoud) tijdens het werkjaar 

• het aantal opleidingen gevolgd door de trainers; 4 punten per trainer 
per opleiding 

• het aantal opleidingen georganiseerd door de sportvereniging voor de 
trainers; 10 punten per opleiding  

• het aantal bijscholingen gevolgd door de trainers; 2 punten per 
trainer per bijscholing  

• het aantal bijscholingen georganiseerd door de sportvereniging voor 
de trainers; 6 punten per bijscholing 

*Opleiding: een cursus met een examenopdracht, waarbij het slagen in de 

eindproef beloond wordt met een verhoging van de VTS-diplomaschaal. 

  



2. Gediplomeerde of erkende scheidsrechters/juryleden 

❑ Werken met gediplomeerde scheidsrechters / juryleden 

• aantal gediplomeerde scheidrechters/juryleden aangesloten bij de 
vereniging; 3 punten per gediplomeerd scheidrechter/jurylid 

❑ Volgen en/of organiseren van opleidingen en/of bijscholingen 

(sporttechnische, arbitrale of didactische inhoud) tijdens het werkjaar 

• aantal opleidingen/bijscholingen gevolgd door de 
scheidrechters/juryleden; 2 punten per scheidsrechter/jurylid per 

opleiding  

• aantal opleidingen/bijscholingen georganiseerd door de 
sportvereniging voor de scheidrechters/juryleden; 5 punten per 

bijscholing  

Artikel 12: - Kwalitatief bestuur van de sportvereniging 

1. Structuur van de sportvereniging 

• De sportvereniging heeft een vzw statuut: 3 punten 

• De sportvereniging heeft een organogram: 2 punten 

• De verschillende functies hebben een duidelijke taakomschrijving: 2 

punten 

• De sportvereniging heeft een raadpleegbaar huishoudelijk reglement of 

een uitgeschreven sociale gedragscode; 2 punten 

2. Kwaliteit van het bestuurskader  

• De bestuurders beschikken over een beroepgericht sportdiploma 

(sportfunctionaris, jeugdcoördinator, Master/Bachelor LO,…): 4 punten 

per diploma per bestuurder 

• De bestuurders volgen i.v.m. de clubwerking bijscholingen bij erkende 

Instanties (VTS,VSF,ISB,…):  3 punten per gevolde bijscholing per 

bestuurslid tijdens het werkjaar 

• De bestuurders zijn zetelend lid van een orgaan in hun sportfederatie; 

3 punten per bestuurslid 

*enkel indien niet verplicht vanuit de federatie 

• De bestuurders zijn uitvoerend mandataris binnen hun sportfederatie; 5 

punten per bestuurslid 

*enkel indien niet verplicht vanuit de federatie 

• De bestuurders blijven via vaktijdschriften op de hoogte van recente 

ontwikkelingen: 2 punten per gekocht tijdschrift (abonnement) per 

werkjaar. 

3. Betrokkenheid bij het gemeentelijke sportbeleid  

• De sportvereniging is aangesloten bij de sportraad en minimaal 2 keer 

per jaar aanwezig op de Algemene Vergadering: 2 punten 

• De sportvereniging is een actief lid van de raad van bestuur van de 

sportraad: 3 punten 

4. Financieel plan van de sportvereniging 

• De sportvereniging heeft een jaarlijkse begroting: 2 punten 

Indien een begroting op middellange termijn van minimum 3 jaar: 4 

punten 

• De sportvereniging voorziet een betaling van trainers en vrijwilligers 

volgens kwalificatieniveau en de geldende wetgeving: (punten per 

trainer/vrijwilliger per statuut) 

- Betaling van een onkostenvergoeding via vrijwilligerstatuut: 1 punt 

- Betaling via uitzendbureau / als zelfstandige / via Vlabus: 3 punten 

• De sportvereniging voorziet een premie- of beloningsstelsel ter 

ondersteuning van talentvolle jonge (top)sporters (-23): 2 punten 

• De sportvereniging organiseert nevenactiviteiten voor het verwerven van 

financiële middelen: 1 punt per structureel opgenomen activiteit 

  



Artikel 13: - Sportief beleid van de sportvereniging 

1. Aandacht voor specifieke doelgroepen 

❑ De sportvereniging organiseert drempelverlagende initiatieven voor 

specifieke doelgroepen buiten de reguliere werking 

• Activiteiten voor allochtonen: 5 punten / activiteit 

• Activiteiten voor senioren (55+): 5 punten / activiteit 

• Activiteiten voor andersvaliden: 5 punten / activiteit 

• Activiteiten voor kansarmen: 5 punten / activiteit 

❑ De sportvereniging werkt met gedifferentieerd lidgeld 

• Diversificatie volgens competitieniveau (recreant / jeugd / 

competitief); 3 punten 

• Diversificatie volgens aantal leden van hetzelfde gezin of kortingen 

voor kansengroepen; 5 punten 

2. Sportief aanbod buiten de reguliere competitie of de sportbeoefening 

• De sportvereniging organiseert tornooien/wedstrijden: 2 punten per 

tornooi/wedstrijd 

• De sportvereniging organiseert stages of sport(initiatie)kampen: 3 

punten per stage of sportkamp. 

3. Sportpromotie, initiaties en ledenwerving 

• De sportvereniging houdt een jaarlijkse opendeurdag; 2 punten 

Indien tijdens deze opendeurdag niet-leden gratis kunnen deelnemen 

aan het sportaanbod van de sportvereniging; 4 punten 

• De sportvereniging organiseert gratis initiaties voor nieuwe leden: 2 

punten 

Indien deze initiaties gericht zijn op jongeren, al dan niet in 

samenwerking met een school; 4 punten 

4. Deelname aan lokale of bovenlokale initiatieven 

• De sportvereniging is actieve medeorganisator van activiteiten van de 

sportdienst; 3 punten per activiteit 

• De sportvereniging voorziet onbezoldigde medewerking aan een 

activiteit van de sportdienst; 3 punten per activiteit 

• De sportvereniging werkt mee aan activiteiten van de sportraad, 

BLOSO, de Meetjeslandse Burensportdienst of Zelzaatse scholen; 2 

punten per activiteit 

• De sportvereniging werkt mee aan activiteiten van andere 

gemeentelijke diensten, kermiscomités en andere organisaties; 1 punt 

per activiteit 

5. Het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere (sport)verenigingen. 

• De sportvereniging werkt samen met een andere vereniging (sportclub, 

sociaal-culturele organisatie, jeugdvereniging,…) met het beogen van 

een gezamenlijke doelstelling of ter voordeel van schaalvergroting: 3 

punten per samenwerking 

6. Uitgeschreven sportbeleidsplan van de sportvereniging 

• De beoogde doelstellingen, de missie en de betreffende acties van de 

sportvereniging zijn uitgeschreven in een sportbeleidsplan; 4 punten 

Indien de sportvereniging over een afzonderlijk of ruim geïntegreerd 

jeugdsportbeleidsplan beschikt; 7 punten 

7. Voorzien van kwalitatief sportmateriaal 

• De sportvereniging voorziet via een doorgeefsysteem of via 

aantrekkelijke voordeelaankopen voor leden kwalitatief sportmateriaal 

dat noodzakelijk is voor de sportbeoefening in de sportvereniging en 

dat als drempelverlagend werkt voor beginnende leden; 5 punten 

Artikel 15: - Communicatie van de sportvereniging 

1. Digitale informatie 

• De sportvereniging heeft een website; 1 punt 

Indien de website maandelijkse updates bevat; 2 punten 



Indien de website wekelijkse updates bevat; 3 punten 

• Op de website kan volgende informatie teruggevonden worden: 

Contactgegevens bestuursleden én kalender activiteiten én sportief 

aanbod; 1 punt 

Infodocument voor nieuwe leden én organogram van de sportvereniging 

én korte beleidsvoorstelling (doelstellingen/missie); 1 punt    

Nieuwsberichten én fotomateriaal; 1 punt 

2. Andere communicatievormen 

• De sportvereniging gebruikt betaalde communicatiekanalen; 2 punten 

per advertentie/kanaal 

• De sportvereniging heeft een verenigingslogo; 1 punt 

• De sportvereniging heeft een infodocument voor nieuwe leden; 1 punt 

• De sportvereniging heeft een communicatieverantwoordelijke, aangeduid 

in de organogram; 1 punt 

III. Kwantitatieve of niet – kwaliteitscriteria 

Artikel 17: - 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: 

• Ledenaantal 

Een lid is een persoon dat lidgeld heeft betaald, verzekerd is via de 

vereniging en actief deelneemt aan de activiteiten van de vereniging. 

* - 1 – 10  leden:   2 punten 

* - 11 – 20  leden:   4 punten 

* - 21 – 30  leden:   6 punten 

* - 31 – 50  leden:   9 punten 

* - 51 – 100  leden:   12 punten 

* - 100 - 200 leden:   16 punten 

* - meer dan 200 leden:  20 punten 

• Uitstraling / niveau (ploegsport: per ploeg) 

* Recreatieploeg, niet aangesloten bij een erkende federatie: 0.5 punten 

* Recreatieploeg, aangesloten bij een erkende federatie: 1 punt 

* Competitieploeg: 2 punten 

Indien een competitieploeg een kampioenstitel behaalt: +1 punt 

• Uitstraling / niveau (individuele ‘sport’: per sporter) 

* Provinciaal kampioen: 1 punt 

* Vlaams kampioen of podium BK: 2 punten 

* Belgisch kampioen of podium EK: 3 punten 

* Europees kampioen of podium WK: 5 punten 

* Wereldkampioen: 7 punten 

Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op 

30 december 2013. 
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