
Indienen voor 1 augustus 2021 

 

 

AANVRAAGDOSSIER VOOR WERKINGSSUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN 2023 

 

▪ Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement voor de ondersteuning 

van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen.  

 

▪ Alleen sportverenigingen die door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de 

erkenningsvoorwaarden gesteld in het gemeentelijke erkenningsreglement komen in 

aanmerking voor subsidies. 

 

 

▪ Alleen sportverenigingen die een volledig ingevuld en ondertekend dossier met de 

nodige bijlagen tijdig indienen, komen in aanmerking voor de subsidies.  

 

▪ De subsidies voor 2023 (het huidige werkjaar) worden toegekend op basis van de 

gegevens van het voorgaande sportjaar 2022-2023 (van 1 juli 2022 tem 30 juni 2023). 

▪ Het dossier moet bij voorkeur digitaal ingediend worden op de sportdienst vóór 

01/08/2023.  

 

▪ Een elektronische versie is ter beschikking via de website van de gemeente 

(www.zelzate.be) of op de sportdienst. 

 

 

▪ Getuigschriften en diploma’s moeten jaarlijks opnieuw ingediend worden. Verwijzingen 

naar voorgaande jaren worden niet aanvaard tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van 

de sportfunctionaris. 

 

▪ Om het invullen te vergemakkelijken, neemt u best ook het subsidiereglement ter zijde, 

zodat u kan controleren welke gegevens in rekenschap kunnen worden gebracht. 

  

http://www.zelzate.be/


 

I. IDENTIFICATIEGEGEVENS 

 

 

NAAM SPORTVERENIGING 

 

 

 

 

REKENINGNUMMER  

SPORTVERENIGING 

 

 

 

 

NAAM TITULARIS REKENING 

 

 

 

 

STRAAT + NUMMER 

 

 

 

 

POSTCODE 

 

 

 

 

WOONPLAATS 

 

 

 

 

NAAM CONTACTPERSOON 

SUBSIDIEDOSSIER 

 

 

 

 

E-MAILADRES CONTACTPERSOON 

 

 

 

 

  



II. KWALITATIEVE CRITERIA 

 

Artikel 11 -  kwalitatieve begeleiding van de leden van de sportvereniging 

 
Criterium 1: gediplomeerd sporttechnisch kader 

 

- Aantal aangeboden uren sportbeoefening per seizoen o.l.v. gediplomeerde 

trainers i.f.v kwaliteitsvolle begeleiding volwassen leden (18+) 

- Aantal aangeboden uren sportbeoefening per seizoen o.l.v. gediplomeerde 

trainers i.f.v. kwaliteitsvolle begeleiding jeugd (-18) wordt ingediend via 

jeugdsubsidies. 

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

aanmerking. 

- Wedstrijden komen niet in aanmerking 

 

➢ Categorie 1: VTS-initiator, VTS-bewegingsanimator, geslaagd zijn voor 2 

voltijdse studiejaren bachelor LO  

➢ Categorie 2: VTS-trainer B, Instructeur B, bachelor LO/gegradueerde 

LO/master L.O. 

➢ Categorie 3:  VTS-trainer A, bachelor LO/gegradueerde LO/master L.O. met 

trainer B getuigschrift in de betrokken sport 

➢ Categorie 4: VTS-toptrainer, bachelor LO/gegradueerde LO/master L.O met 

trainer A getuigschrift in de betrokken sport 

 

Beoordeling:   

 

- één punt per 20 uur diploma categorie 1 

- toeslag 20% voor diploma categorie 2 

- toeslag 40% voor diploma categorie 3 

- toeslag 60% voor diploma categorie 4 

- totale score wordt afgerond naar volledig punt 

 

Bewijs: 
 

- Kopie diploma’s in bijlagen  

- Overzicht format sportdienst in excel (volwassenen, tabblad 1 en 2) 

 

 
Criterium 2: Volgen en/of organiseren van opleidingen 

 

- Volgen en/of organiseren van sporttechnische opleidingen, bijscholingen voor 

trainers of bestuursleden bv. bijscholingen van erkende Vlaamse sportfederaties, 

Dynamo project…  

- Maximaal 10 opleidingen 

- Enkel opleidingen die niet van toepassing zijn op jeugd kunnen hier ingediend 

worden en vice versa. 

 

 Beoordeling: 5 punten per persoon die de opleiding volgde  

 

 Bewijs: 

 

- kopie attesten/bewijs van deelname 

- kopie relevant diploma 

- overzicht format sportdienst excel tabblad 3 

 

  



Criterium 3: gediplomeerde of erkende scheidsrechters / juryleden 
 

- Aantal gediplomeerde scheidsrechters/juryleden in actieve dienst aangesloten bij 

een vereniging (max 5) 

 

 Beoordeling: 3 punten per scheidsrechter/jurylid 

 

 Bewijs: 

- kopie attesten/diploma’s 

- bewijs van actieve dienst 

- overzicht format sportdienst in excel tabblad 4 

 

 

artikel 12 - kwalitatief bestuur van de sportvereniging 
 

- Zet een kruisje in de juiste kolom of kleur de juiste cel bij ja of neen 
 

CRITERIUM JA NEEN beoor

deling 

bewijs bijlage nr 

Jurische vorm   5 statuten  

Website/social mediapagina   5 links  

Organogram met functiebeschrijvingen   5 bijlage  

Overzicht inkomsten en uitgaven voorbije 

werkjaar 

 

  5 bijlage  

De bestuurders beschikken over een 

beroepsgericht diploma 

  5 bijlage  

Lidmaatschap sportraad   10 ledenlijst  

Aanwezigheid op minstens 50% van de 

vergaderingen van de algemene 

vergadering 

  50 per 

vere-

niging 

aanwezighe

idslijst 

 

Lidmaatschap raad van bestuur   20 ledenlijst  

Aanwezigheid op minstens 50 % van de 

vergaderingen van de raad van bestuur 

  50 per 

vereni

ging 

aanwezighe

idslijst 

 

De sportvereniging heeft een 

samenwerkingsverband met een andere 

vereniging voor de organisatie van 

sportieve activiteiten op sporttechnisch of 

bestuurlijk gebied. 

  20 

punten 

per 

samen

werkin

g 

Samen-

werkings-

over-

eenkomst 

 

De vereniging heeft een huishoudelijk 

reglement 

  10 bijlage  

 



 

artikel 13: sportpromotie 

 

- Drempelverlagende initiatieven bv. opendeurdagen, gratis lessen, acties naar scholen 

- Meewerken of deelnemen aan organisaties van lokale sportinitiatieven bv. sportdienst, 

burensportdienst, Moev 

- Sportinitiatieven gericht naar specifieke doelgroepen bv. mindervaliden, kansarmen, 

senioren, allochtonen 

- overzicht format sportdienst in excel tabblad 5 

 

 

II. KWANTITATIEVE CRITERIA 

 

artikel 14 – aantal leden 

 

Voor de berekening van het aantal leden en het daarbij horende bedrag van de aan de 

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

verdeelsleutel toegepast: 

 

Elke sportende volwassene die per seizoen minimum 10 euro lidgeld betaalt en waarvan de 

naam terug te vinden is op de ledenlijst van de sportfederatie, de sporttakkenlijst of de lijst van 

organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding 

 

Ledenaantal: 

 

Beoordeling:  

 

- één punt per 5 leden voor de eerste 50 leden 

- één punt per 10 leden voor leden boven de 50 

 

 

Bewijs: 

 

- aansluitingslijst bij de federatie/bond voor aangeslotenen met minimaal naam, 

woonplaats en geboortedatum 

- ledenlijst en bewijs van voorkomen op sporttakkenlijst of lijst van organisaties voor 

sportieve vrijetijdsbesteding voor niet aangeslotenen met minimaal naam, 

woonplaats en geboortedatum 

 

 

 

 

 


