
    Ben je verantwoordelijke van een sportclub? 
    De sportdienst helpt je graag verder.

ERKENNING EN SUBSIDIES 

SPORTVERENIGINGEN
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AANVRAGEN RONSE

Indien u een ondersteuningsaanvraag wilt indienen, kan u het aanvraagformulier 
vinden op de website van de stad Ronse. Op basis van deze aanvraag kan u als club 
worden erkend en subsidies aanvragen. 

Bij dit formulier moeten de volgende bijlagen verplicht toegevoegd worden:

-   Een officiële ledenlijst die naar de federatie wordt overgemaakt

-   Een verzekeringspolis of attest van dit jaar inzake burgerlijke aansprakelijkheid

-   Een verzekeringspolis of attest van dit jaar inzake lichamelijke ongevallen

De volgende bijlagen moeten ingediend te worden indien deze van toepassing zijn:

-   Een betalingsbewijs van de inschrijving voor een sportspecifieke opleiding

-   Een kopie van het behaald sporttechnisch diploma of voorlopig attest van slagen

-   De sporttechnische diploma’s van in de vereniging actieve sportgekwalificeerde  
 sportbegeleiders

-   Het sporttechnisch diploma van de jeugdsportcoördinator

Ontbrekende bijlagen worden niet in rekening gebracht!

Gelieve dit formulier met de nodige bewijsstukken vóór 31 maart te bezorgen 
aan de sportdienst.  Aanvragen na deze datum komen niet meer in aanmerking!

ONDERSTEUNINGSAANVRAAG
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Om subsidies te ontvangen voor een bepaald project, moet u ook een aanvraag 
indienen. Het aanvraagformulier is ook te vinden op de website van de stad Ronse. 

Om in aanmerking te komen moet het project voldoen aan enkele voorwaarden:

-   Het project moet erkend worden door de Stedelijke Adviesraad voor Sport.

-   Het project moet volledig of voor een belangrijk deel plaatshebben in Ronse.

-   De vereniging of organisatie moet bereid zijn om tegenover het Stadsbestuur   
 verantwoording af te leggen over de aanwending van de subsidies.

-   De vereniging of organisatie moet in alle publicaties met betrekking tot het   
 project de financiële ondersteuning door het Stadsbestuur vermelden.

-   Op verzoek dienen maximaal 5 gratis toegangsbewijzen ter beschikking gesteld te  
 worden van de Sportdienst, zodat controle en beoordeling mogelijk zijn.

AANVRAAG PROJECTSUBSIDIES
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Daarnaast moet het project ook voldoen aan minstens één van volgende criteria:

-   Uitstraling bezitten buiten de grenzen van Ronse.

-   Door aard, thema, vorm en/of doelgroep vernieuwing brengen in het sportieve  
 gebeuren van Ronse.

-   De sportparticipatie bij specifieke doelgroepen bevorderen.

-   De uitstraling van de stedelijke sportaccommodaties bevorderen.

-   De samenwerking van het sportief verenigingsleven in de hand werken, binnen   
 en/of buiten Ronse. Indien 2 of meer organisaties samenwerken om    
 uitzonderlijke activiteiten of manifestaties in te richten, geldt de afspraak dat één  
 van deze organisaties voor het geheel als subsidieaanvrager dient op te treden en  
 de toelage onverdeeld aan deze organisatie zal worden toegekend en uitbetaald  
 De betrokken organisaties regelen zelf de onderlinge verdeling van de extra   
 toelage.

-   Op een bijzondere wijze bijdragen tot de realisatie van sportbeleidsplan van   
 Ronse

Gelieve ons een uitgebreide voorstelling van het project en een 
vooropgestelde budgettering te bezorgen, ten laatste 3 maanden voor 
aanvang van het project.

Gelieve ons een gedetailleerde financiële afrekening te bezorgen, ten laatste 
2 maanden na afloop van het project.

De principieel toegekende subsidie kan ingetrokken worden indien de 
initiatiefnemer deze documenten niet binnen deze termijn instuurt!

De reglementen inzake erkenning en subsidies zijn te vinden op de 
website van de stad Ronse !
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ONDERSTEUNING  SPORT VLAANDEREN

FINANCIËLE ONDERSTEUNING

SUBSIDIES SPORTEVENENEMENT

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet je sportevenement minstens 
één van de volgende doelstellingen behalen:

-   De deelname van sporters verhogen;

-   Niet-sporters aanzetten tot sportparticipatie;

-   Bijdragen tot de branding van het Vlaamse sportbeleid;

-   Bijdragen tot de branding van Vlaanderen als (top)sportregio;

-   De maatschappelijke relevantie van sport verhogen;

-   Topsportdoelstellingen realiseren.

Types van sportevenementen die in aanmerking komen voor financiële 
ondersteuning:

-   Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen en kwalificatietornooien  
 voor EK’s, WK’s of Olympische Spelen

-   Internationale topsportevenementen

-   Internationale sportevenementen

-   Sportevenementen met een bovenlokale uitstraling en een competitief karakter

-   Sportevenementen met een bovenlokale uitstraling en een recreatief karakter 

-   G-sportevenementen met bovenlokale uitstraling en een internationaal karakter

-   G-sportevenementen met bovenlokale uitstraling en een promotioneel karakter
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Voor elk type evenement gelden specifieke voorwaarden om in aanmerking te 
komen voor subsidiëring. Deze voorwaarden, de beoordelingscriteria die gehanteerd 
zullen worden om je dossier te beoordelen, de procedure en andere belangrijke 
zaken staan duidelijk omschreven in het subsidiereglement. Per type evenement is er 
een subsidiereglement dat terug te vinden is op de website van Sport Vlaanderen.

Wie kan een aanvraag indienen?

-   Private organisaties met rechtspersoonlijkheid kunnen een    
 subsidieaanvraag indienen. Feitelijke verenigingen en eenmanszaken worden dus  
 uitgesloten.

-   De organisatie moet in het Nederlandse taalgebied gevestigd zijn of in het   
 tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. De aard van de activiteiten toont   
 duidelijk aan dat de organisatie uitsluitend tot de Vlaamse Gemeenschap   
 behoort.  

-   Zorg er voor dat je bij de aanvraag steeds de gegevens gebruikt die ook in de   
 Kruispuntbank worden vermeld.

Hoe kan je een aanvraag indienen?

Je kan je subsidie enkel online aanvragen.  Je doet dit via de website van Sport 
Vlaanderen.  Lees op voorhand grondig het subsidiereglement door voor het type 
evenement waarvoor je een subsidie-aanvraag wil doen.

Wanneer kan je een aanvraag indienen?

Voor 2021 zijn er 2 indiendata en 2 beoordelingsrondes.

-   De eerste indiendatum is uiterlijk tegen 30 september 2020 voor alle    
 sportevenementen in 2021, ongeacht de organisatiedatum

-   De tweede indiendatum is uiterlijk tegen 15 maart 2021 voor sportevenementen  
 die plaatsvinden vanaf 1 juli 2021 tot uiterlijk 31 december 2021 en die nog niet  
 hadden ingediend in de eerste ronde.
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SUBSIDIES JEUGDSPORTPROJECT

Om in aanmerking te komen voor subsidies voor een jeugdsportproject, moet een 
sportfederatie aan deze basisvoorwaarden voldoen:

-   De sportfederatie moet gesubsidieerd worden voor de basisopdrachten.

-   Het jeugdsportproject moet opgenomen worden in het vierjaarlijkse beleidsplan.

-   In het werkingsverslag moet de beleidsfocus jeugdsport afzonderlijk aan bod   
 komen.

Deze informatie moet in de aanvraag tot subsidiëring opgenomen worden:

Voor het eerste subsidiëringsjaar:

-   Een grondige analyse van de situatie van de jeugdsport in de sportfederatie;

-   Een inhoudelijke omschrijving van de projectvisie, de doelstellingen en beoogde  
 resultaten;

-   De concrete uitwerking van de wijze waarop via het jeugdsportfonds de kwaliteit  
 van de jeugdsportwerking in de sportclubs verhoogd zal worden, met bijzondere  
 aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd;

-   Het reglement waarin minstens de kwalitatieve eisen die aan de sportclubs   
 worden gesteld, de wijze van monitoring en controle van de sportclubs door   
 de sportfederatie, de wijze waarop de financiële middelen zullen worden   
 verdeeld onder de sportclubs en de bestedingsmogelijkheden van die middelen  
 door de sportclubs worden opgenomen;

-   Een gedetailleerde begroting die de geplande uitgaven en inkomsten duidelijk   
 weergeeft van het jaar waarvoor subsidies gevraagd worden en voor meerjarige  
 jeugdsportprojecten een jaarlijkse financiële prognose voor de duur van het   
 jeugdsportproject;

-   Een omschrijving van de wijze waarop het jeugdsportproject elk jaar geëvalueerd  
 zal worden.

Vanaf het tweede subsidiëringsjaar:

-   Een grondige evaluatie op basis van cijfergegevens van het lopende    
 jeugdsportproject en indien nodig een op die evaluatie gebaseerd en    
 gemotiveerd voorstel van bijsturing van het jeugdsportproject.
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Hoe wordt een project beoordeeld?

Om na te gaan in welke mate de sportfederatie in aanmerking komt voor subsidies 
op het vlak van de beleidsfocus jeugdsport, werden een aantal beoordelingscriteria 
bepaald:

-   De relatie tussen de begroting van het jeugdsportproject, de inhoud, het beoogde  
 resultaat en het aantal kinderen en jongeren (leden en niet-leden) dat wordt   
 bereikt;

-   De mate waarin de doelstellingen uit het beleidsplan (onderdeel jeugdsport)   
 gebaseerd zijn op een concrete gegevensverzameling met daaruit afgeleide   
 behoeften en de mate waarin kwaliteitscriteria uit het reglement bijdragen   
 tot het verwezenlijken van deze doelstellingen en tot een meer kwalitatieve   
 jeugdsportwerking in de sportclubs;

-   De mate waarin de middelen ten goede komen van de aangesloten sportclubs;

-   De mate waarin aandacht wordt besteed aan administratieve lastenverlaging voor  
 de clubs bij de promotie, de realisatie en de evaluatie van het jeugdsportproject;

-   De mate waarin en de wijze waarop aandacht wordt besteed aan een    
 omkadering door sportpromotionele, sportmedische, sportpedagogische of   
 sporttechnische deskundigen;

-   De mate waarin aandacht wordt besteed aan gelijkheid van kansen voor iedereen  
 met specifieke aandacht voor mensen die leven in armoede en G-sporters

-   De mate waarin en de wijze waarop aandacht wordt besteed aan aspecten van  
 ethische jeugdsport en het streven naar plezierbeleving voor iedereen tijdens de  
 jeugdsportactiviteiten.

Wie beoordeelt het project?

Een beoordelingscommissie zal de ontvankelijke projecten inhoudelijk beoordelen 
aan de hand van de aanvraag tot subsidiëring en de beoordelingscriteria van de 
beleidsfocus jeugdsport. Die beoordelingscommissie bestaat uit minimaal vijf en 
maximaal negen leden die specifieke expertise hebben inzake jeugdsport.

De minister benoemt de leden van de beoordelingscommissie voor de duur van 
de olympiade. Sport Vlaanderen bereidt de dossiers voor, licht ze toe en neemt 
het secretariaat waar van de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie 
beoordeelt de inhoudelijke aspecten van de aanvraag en adviseert over het 
maximale subsidiebedrag.
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LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

LENEN SPORTMATERIAAL

Sport Vlaanderen heeft in elke provincie een uitleendienst waar je sportmateriaal 
voor een beperkte tijd kan lenen. Helemaal gratis! De lijst van het beschikbare 
materiaal verschilt per uitleendienst. De lijst met materialen per dienst is terug te 
vinden op de website van Sport Vlaanderen.

Voor wie?

Elke school, overheid, sport- of jeugdvereniging, onderneming (enkel voor niet 
commerciële activiteiten ter promotie van sporten en bewegen op de werkvloer), 
kan bij ons materiaal lenen.

Ook organisaties of instellingen voor personen met een handicap kunnen 
sportmateriaal ontlenen. De enige voorwaarde die we stellen is dat je het materiaal 
zelf moeten komen afhalen en terugbrengen. En je reserveert het best goed op 
tijd, want de voorraad is niet oneindig.

Sport Vlaanderen verwacht natuurlijk ook dat je het reglement respecteert 
wanneer je materiaal leent. Neem dat zeker eerst door.  Het reglement is te vinden 
op de website van Sport Vlaanderen. 

Bij verlies of schade van het ontleende materiaal zal Sport Vlaanderen een 
onkost aanrekenen. Bij het online reservatieformulier in de webshop is de waarde 
van het materiaal vermeld ter info.

Hieronder vindt u de gegevens van de uitleendienst in Oost-Vlaanderen

 Adres:  Zuiderlaan 14, 9000 Gent

 Telefoon:  +32 9 244 72 26

 E-mail:  uitleendienst.oost-vlaanderen@sport.vlaanderen
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AANVRAAG TROFEEËN

Bij de promotiedienst van Sport Vlaanderen van je provincie kan je een aanvraag 
indienen voor een beperkt aantal bekers en medailles voor sportwedstrijden, maar 
ook prijzen en gadgets voor sportevenementen kan je aanvragen. Op voorwaarde 
dat je ze uitreikt aan sporters natuurlijk.

Wie kan er bekers, medailles, prijzen of gadgets aanvragen?

De organisatoren van Vlaamse, nationale en internationale wedstrijden kunnen bij de  
provinciale promotiediensten van Sport Vlaanderen beperkte hoeveelheden bekers 
en medailles aanvragen. 

Als je een gemeentelijke sportdienst, sportraad, school, sportclub of een socio-
culturele vereniging bent, kan je voor je recreatieve sportmanifestaties kleine prijzen 
en gadgets aanvragen die verdeeld worden onder de deelnemers.

Voor tombola’s en eetfestijnen kan je bij ons niet terecht. Ook wedstrijden en 
evenementen waarvoor deelnemers moeten betalen, komen niet in aanmerking.

Voorwaarden

-   De trofeeën moeten gebruikt worden voor sportwedstrijden of toernooien en  
 ze uiteindelijk moeten uitgereikt worden aan sporters.

-   Toegekende trofeeën en prijzen moeten worden opgehaald in de    
 promotiediensten van je provincie. Ze worden niet opgestuurd. 

-   Per evenement of wedstrijd kan maar één aanvraag worden ingediend.

-   Je moet wel ten minste één maand voor het evenement contact opnemen  
 met de promotiedienst van je provincie.

Hieronder vindt u de gegevens van de promotiedienst in Oost-Vlaanderen

Adres:  Zuiderlaan 14, 9000 Gent

Telefoon:  +32 9 396 05 33

E-mail:  promotie-oost-vlaanderen@sport.vlaanderen
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GRATIS LESGEVERONDERSTEUNING

Wil je een sportlessenreeks organiseren? Lees dan even aandachtig verder, want wie 
weet krijg je van Sport Vlaanderen financiële ondersteuning voor je lesgever. 

Om in aanmerking te komen gelden twee voorwaarden: 

-   De organiserende partij moet een vereniging, sportclub of organisatie zijn

-   Het programma waarvoor je lesgeverondersteuning aanvraagt moet bestaan   
 uit 10 lesuren. Tot organisaties rekenen we onder andere: OCMW’s,    
 lokale netwerken, integratiediensten, seniorenverenigingen en etnisch-culturele  
 verenigingen.

Wat biedt Sport Vlaanderen aan?

Sport Vlaanderen biedt lesgeversondersteuning aan van maximaal tien 
lesuren. Zij betalen en verzekeren de lesgever via een Arbeidsovereenkomst 
voor Occasioneel Personeel. Met deze financiële ondersteuning stimuleert Sport 
Vlaanderen de aanvrager om het opgestarte project duurzaam verder te zetten.

Wie kan aanvragen?

Naast sportdiensten en sportclubs kunnen ook sociale organisaties (OCMW ’s, 
Lokale Netwerken, integratiediensten, seniorenverenigingen, etnisch culturele 
verenigingen, …) een beroep doen op tijdelijke financiële ondersteuning van 
gekwalificeerde lesgevers.

Hoe aanvragen?

De aanvraag verloopt altijd via de sportdienst en wordt minstens zes weken 
voor het begin van de lessenreeks ingediend bij één van onze vijf provinciale 
promotiediensten.

Neem hiervoor contact op met je sportdienst.
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Welke lessenreeksen komen in aanmerking?

-   Lessenreeks bij de opstart van een nieuwe sportclub of een nieuwe   
 afdeling binnen een sportclub: wil je bijvoorbeeld een Jeugdwerking of   
 G-werking binnen je sportclub opstarten.

-   Lessenreeks in het kader van doelgroepenbeleid: wie bijvoorbeeld in   
 samenwerking met seniorenverenigingen, dienstencentra of sportclubs met   
 seniorenwerking nieuwe laagdrempelige sportactiviteiten voor 50-plussers wil   
 opstarten.

-   Lessenreeks voor maatschappelijk kwetsbare groepen (personen in   
 armoede, etnische minderheden): als je personen die door hun sociaal    
 zwakkere positie minder kans hebben om aan sport te doen, wil    
 aanzetten tot regelmatige sportbeoefening.

-   Lessenreeks in het kader van nieuwe sporttrends: ook wie mensen op een   
 recreatieve manier wil laten kennismaken met nieuwe sporten en nieuwe sport-  
 of bewegingsconcepten.

-   Lessenreeks Multimove waarbij kleuters aanzet tot sporten door middel van de  
 twaalf bewegingsvaardigheden.

-   Ook een lessenreeks ‘Start to ...’ komt in aanmerking.

Wat verwacht Sport Vlaanderen van de organisatie?

-   Minstens 8 deelnemers.

-   Vermelding van het logo van Sport Vlaanderen bij de promotie van je lessenreeks.

-   Een democratische deelnameprijs of gratis aanbod.

-   Aanbrengen van een gekwalificeerde lesgever (minimum VTS-initiator in de   
 betreffende sporttak, bachelor of master LO).

-   Na afloop dien je een evaluatieformulier ingevuld in door lesgever én organisator.




