
Subsidiereglement sportverenigingen 
 

 
Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen 

 
 

Artikel 1 

Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, worden door het 
College van Burgemeester en Schepenen aan de erkende sportverenigingen subsidies verleend 
volgens de normen en voorwaarden die hierna worden vastgesteld. 
 
 

Artikel 2 
Dit reglement is van toepassing op de toekenning van subsidies aan plaatselijke sportverenigingen die 
zowel op recreatief als competitief vlak activiteiten ontwikkelen ten bate van de eigen inwoners. 
De beroepssport valt buiten de toepassing van dit reglement. 
 
 

Artikel 3 

De sportvereniging moet door de gemeente erkend zijn en zodoende voldoen aan de in het 
erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden. 
De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke 
kanalen. 
Indien een overkoepelende organisatie een subsidieaanvraag indient, kan geen enkele sportvereniging 
aangesloten bij deze organisatie een afzonderlijke aanvraag indienen. 
 
 
Artikel 4 

De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: 
 

- De sportdienst stuurt jaarlijks in de maand januari van het begrotingsjaar de nodige 
formulieren op naar de erkende sportverenigingen. 

- Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de sportdienst en op de 
stedelijke website. 

- De subsidies worden verdeeld per kalenderjaar, op basis van de activiteiten van het vorig 
kalenderjaar. 

- De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportvereniging ingediend bij de sportdienst, 
op speciaal daartoe voorziene formulieren en binnen de bepaalde termijn: vóór 1 maart 
van het betrokken jaar.   Aanvragen na deze datum komen niet meer in aanmerking voor 
subsidiëring. 

- De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 31 mei van het 
betrokken jaar. 

- De betaling van de subsidie zal gebeuren na goedkeuring van het College en vóór 15 juli 
van het betrokken jaar. 

 
 
Artikel 5 

De sportvereniging aanvaardt verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 14 november 
1983, die stelt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie 
is toegekend. 
 



Artikel 6 

De subsidie bestaat uit een basissubsidie en een werkingssubsidie. 
 

Basissubsidie: het quotiënt van 5% van het totaal beschikbare subsidiekrediet en het aantal 
erkende sportverenigingen 

 
   5% beschikbaar subsidiekrediet 
   aantal erkende sportverenigingen    
 

Werkingssubsidie: het product van de subsidiewaarde van een punt en het behaalde 
puntentotaal van de sportvereniging 

 
 95% van het beschikbaar krediet 
 Som punten alle sportverenigingen  x aantal behaalde punten sportvereniging 
 
 
 
 
Hoofdstuk 2 – Voorwaarden tot het bekomen van een werkingssubsidie 
 
 
De werkingssubsidie tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de 
leden van de sportverenigingen. 
De subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op het vlak 
van de hieronder beschreven doelstellingen. 
 
 

A. Kwalitatieve aspecten 
 
 

1. Kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de sportvereniging 
De sportvereniging voldoet aan één of meerdere van de volgende kwaliteitscriteria: 
(voor deze doelstelling wordt 30% van het budget verdeeld) 

 
1.a. Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch kader 

 - werken met gediplomeerde trainers 
� aantal gediplomeerde trainers die effectief training geven (gedurende 
minstens 26 weken op jaarbasis) aan een vaste groep: 
(per trainer wordt slechts één diploma (hoogste) in aanmerking genomen) 

   Jeugdtrainer primeert op volwassenentrainer. 
       Jeugdtrainer 
Bewegingsanimator/Wegkapitein 1p   2p 
VTS initiator/kand. LO   2p   4p 
VTS trainer B (of regent of bach LO) 4p   8p 
VTS trainer A (of master LO)  5p   10p 
VTS toptrainer    6p  12p 

   
 - volgen / inrichten van opleidingen en bijscholingen 
  � zelf inrichten van trainerscursussen, per cursus 5p per deelnemer 
  � aantal trainers die een bijscholing volgen  1p per deelnemer 
  � aantal trainers die een diploma behaalden  10p per deelnemer 
    (VTS-diploma, master of bachelor LO) 

     
  
1.b. Beschikken over kwaliteitsvolle scheidsrechters/juryleden 

 - werken met gediplomeerde (jeugd)scheidsrechters/juryleden 4p per persoon 
      

 - volgen en organiseren van opleiding en bijscholing  1p per persoon 



     
 
2. Aanbod en doelgroepen / uitbouwen van een degelijke kwaliteitsvolle jeugdwerking 
De sportvereniging voldoet aan één of meerdere van de volgende kwaliteitscriteria: 
(voor deze doelstelling wordt 30% van het budget verdeeld) 

 

2.a. Werken rond specifieke doelgroepen 
 - drempelverlagende initiatieven voor specifieke doelgroepen hebben 

� gehandicaptenwerking op basis van projectmatige of parallelle 
gehandicaptenwerking, zowel permanent als initieel binnen de gewone 
clubwerking        
       6p 

 
� initiatieven organiseren voor specifieke doelgroepen (maatschappelijk 
achtergestelden, gehandicapten, kansarmen,…) 
       4p per initiatief 

    
- hebben van een gedragscode, charter, Panathlonverklaring over ethiek in de 
jeugdsport       4p 

 
2.b. Een regelmatig en aantrekkelijk activiteitenaanbod op de verschillende 
niveaus (competitie en recreatie) aanbieden. 

 
- een regelmatige werking hebben op recreatief én competitief niveau   10p  

      
  - een regelmatige werking aanbieden aan jeugd én volwassenen  10p 
 
  - uitstraling/niveau: 
   * deelname aan competitie op Vlaams of Nationaal niveau  15p 
   * deelname aan competitie op Provinciaal of Gewestelijk niveau  10p 
   * deelname aan competitie op Plaatselijk niveau     2p 

 
- meewerken/ deelnemen aan organisaties van lokale en bovenlokale sportinitiatieven, 
(georganiseerd door de sportdienst, sportraad, BLOSO, …)   
        4p per organisatie 
 
- meewerken aan onderzoek in het kader van impulssubsidies     4p 
     

 
 2.c. Beschikken over een volwaardig jeugdbestuur of jeugdcoördinator 15p 
      
   
 2.d. Inrichten van jeugdstages of jeugdkampen olv gediplomeerde lesgever.  

3p per stage of kamp (max 9p) 
 
Stage: activiteit gedurende minimum 2 opeenvolgende dagen olv een gediplomeerde 

lesgever 
Kamp: activiteit gedurende 5 opeenvolgende dagen tijdens de schoolvakanties olv een 

gediplomeerde lesgever 
     



 
3. Structuur van de sportvereniging 
De sportvereniging voldoet aan één of meerdere van de volgende kwaliteitscriteria: 
(voor deze doelstelling wordt 5% van het budget verdeeld) 

 
3.a. de sportvereniging beschikt over een transparante structuur met duidelijk 

omschreven functies 
 - beschikken over een organogram      3p 
 
 - aangesloten zijn bij de stedelijke sportraad    3p 

    
 - bijwonen van een algemene vergadering van de sportraad  2p 
   

- de sportvereniging heeft zelf bijscholingen georganiseerd voor bestuursleden, 
per organisatie, per deelnemer      3p  

 
 - bestuursleden hebben zelf bijscholing gevolgd, per persoon en per bijscholing
          2p 

 
 

4. Communicatie 
De sportvereniging voldoet aan één of meerdere van de volgende kwaliteitscriteria: 
(voor deze doelstelling wordt 5% van het budget verdeeld) 

 
4.a. de sportvereniging voert een interne en externe interactieve, permanente, 

doelgerichte en open communicatie 
  - uitgeven van een clubblad dat minimum 4x per jaar verschijnt  4p 

  
   - beschikken over een eigen en goed onderhouden website  4p 
   
 
 

B. Kwantitatieve aspecten 
 

 
1. Infrastructuur  
De sportvereniging voldoet aan één of meerdere van de volgende kwantitatieve criteria: 
(voor deze doelstelling wordt 5% van het budget verdeeld) 

 

1.a. gebruikte infrastructuur: 

  - gehuurde stadsaccommodatie       5p 
  - eigen privé infrastructuur       5p 
  - gehuurde privé infrastructuur      10p 
 

 
2. Aantal leden 
De sportvereniging voldoet aan één of meerdere van de volgende kwantitatieve criteria: 
(voor deze doelstelling wordt 20% van het budget verdeeld) 
Ledenaantal op 31 december van het voorbije werkingsjaar – officiële ledenlijst die naar de federatie 
wordt overgemaakt. 
 
 Per lid: 1p (max. 350 leden) 
 + Leden <18 jaar: 0,5p per lid   



 
Artikel 7 
Eventuele betwistingen betreffende de puntenverdeling zullen in het College van Burgemeester en 
Schepenen behandeld worden na advies van de stedelijke sportraad. 
 
Artikel 8 

Alle opgenomen gegevens van de sportvereniging dienen met de nodige bewijsstukken te worden 
gestaafd. 
De gemeente 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 9 
Dit subsidiereglement treedt in werking bij de berekening van de subsidies voor 2009 op basis van de 
gegevens van het werkingsjaar 2008. 


