SUBSIDIE REGLEMENT
SPORTVERENIGINGEN

(03/07/2014)

Deel I : Algemene bepalingen
Art. 1 : De doelstelling van dit reglement is kwaliteitsvolle begeleiding binnen de sportverenigingen
te ondersteunen en zo bij te dragen tot de verbetering van de begeleiding binnen de
sportverenigingen.
Daarbij worden volgende vormen van subsidie voorzien :
1. werkingssubsidie
2. impulssubsidie
De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de
gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten.
Het college van burgemeester en schepenen kent deze subsidies jaarlijks toe na advies van de
sportraad en volgens de bepalingen van dit reglement. De subsidies worden berekend op basis
van de werking van de betrokken vereniging in het jaar voorafgaand aan de toekenning van de
subsidies.
Art. 2 : Dit reglement is enkel van toepassing op voor toekenning van subsidies aan plaatselijke
sportverenigingen die competitief en/of recreatief een sportactiviteit ontwikkelen.
Nieuwe sportverenigingen kunnen een verzoek om subsidie richten aan het college van
burgemeester en schepenen. Dit legt de aanvraag voor advies voor aan de sportraad. Nadat het
college de aanvraag goedgekeurd heeft, kan de subsidie voor het eerst worden toegekend het jaar
na de goedkeuring.
Om in aanmerking te komen voor subsidies krachtens dit reglement, moet de vereniging voldoen
aan het erkenningsreglement voor sportverenigingen.
Art. 3 : De sportvereniging kan subsidies verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven
procedure.
De sportvereniging dient voor 01 december zijn aanvraag tot subsidiëring in bij de dienst
jeugd en sport.
De sportdienst ziet alle aanvraagdossiers na voor 31 december. Bij onvolledige dossiers
vraagt de sportdienst onmiddellijk de sportvereniging de ontbrekende gegevens in te
dienen voor 31 december. Nadien is geen enkel verhaal nog mogelijk.
Het college van burgemeester en schepenen verdeelt de subsidies op advies van de dienst
jeugd en sport volgens de reglementair voorziene berekeningswijze en deelt elke
vereniging de toegekende subsidies mee voor 31 januari.
De vereniging kan bij niet akkoord met de berekeningswijze of het toegekende
subsidiebedrag voor 28 februari zijn bezwaar hiertegen meedelen aan het college van
burgemeester en schepenen.
Het college van burgemeester en schepenen stelt de toegekende subsidies definitief
betaalbaar uiterlijk op 31 maart.
Art. 4 : Als blijkt dat een sportvereniging onjuiste gegevens heeft verstrekt of de voorwaarden van
dit reglement niet naleeft, kan het college van burgemeester en schepenen op advies van de
sportraad de op grond van dit reglement toegekende subsidies geheel of gedeeltelijk terugvorderen
van de betrokken sportvereniging.
Art. 5 : De subsidieaanvraag moet voor zijn indiening bij de dienst jeugd en sport goedgekeurd zijn
door het bestuur van de sportvereniging. De notulen van de vergadering waarbij het bestuur het
subsidieaanvraagdossier goedkeurt, moeten aan de subsidieaanvraag worden toegevoegd. De
notulen van deze vergadering bevatten de namen van de aanwezigen en zijn ondertekend door de
voorzitter en secretaris.

Art. 6: Bij de subsidieaanvraag moeten de sportverenigingen die geen vzw zijn, een financieel
overzicht van het verlopen boekjaar voegen als staving van de aanvraag. Dit overzicht bevat alle
inkomsten en uitgaven van het verlopen boekjaar en moet goedgekeurd zijn door het bestuur van
de sportvereniging. De notulen van de vergadering waarbij het bestuur het financieel overzicht
goedkeurt, moeten aan de subsidieaanvraag worden toegevoegd. De notulen van deze
vergadering bevatten de namen van de aanwezigen en zijn ondertekend door de voorzitter en
secretaris.
Art. 7 : Niet of niet tijdig indienen van de subsidieaanvraag bij de sportdienst wordt
geïnterpreteerd als een verzaking aan subsidies.
Art. 8 : De sportvereniging kan voor een en hetzelfde doel maar één keer subsidies ontvangen van
het gemeentebestuur. Initiatieven van de vereniging die in uitvoering van een andere beslissing
van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen een toelage van het
Gemeente Vleteren ontvangen, mogen niet worden opgenomen in de subsidieaanvraag die met
toepassing van dit reglement wordt ingediend.

Deel II : werkingssubsidie
II.1. Basissubsidie
Art. 9 : De basissubsidie maakt 10% van de werkingssubsidie uit.
Art. 10: De basissubsidie wordt toegekend aan alle verenigingen, die een officiële en tijdige
subsidieaanvraag indienen, en dit volgens onderstaande criteria.
De sportvereniging is een erkende
sportvereniging
De sportvereniging is aanwezig op de
algemene vergadering van de
sportraad
bewijsstuk: ondertekende
aanwezigheidslijst, bewaard door de
sportdienst
De sportvereniging is aanwezig op de
activiteiten, georganiseerd door de
sportraad
Dit wordt gecontroleerd door de
sportdienst.

5 punten
20 punten

5 punten per activiteit ongeacht het
aantal deelnemers

II.2. Beleidssubsidie
Art. 11: De beleidssubsidie maakt 90% van de werkingssubsidie uit.
Art. 12 : 40 % van het gebudgetteerde bedrag voor de werkingssubsidie, na afhouding van het
gedeelte voor de basissubsidie, wordt verdeeld op basis van volgende kwantitatieve criteria :
Aantal jeugdleden, woonachtig te
Vleteren. Worden als actief jeugdlid
beschouwd, diegenen die
aangesloten zijn bij de federatie en
die op 31 december van het vorig
jaar maximum 18 jaar waren.
bewijsstuk: officiële ledenlijst van de
federatie of lijst van aangesloten
leden voor recreatieve clubs
Aantal jeugdleden, niet woonachtig in
Vleteren. Worden als actief jeugdlid
beschouwd, diegenen die
aangesloten zijn bij de federatie en
die op 31 december van het vorig
jaar maximum 18 jaar waren.
bewijsstuk: officiële ledenlijst van de
federatie of lijst van aangesloten
leden voor recreatieve clubs
Aantal actieve mindervalide
jeugdleden (personen met een
aangeboren dan wel door ziekte of
ongeval opgelopen beperking van
lichamelijke, verstandelijke,
psychische/of sociale aard). Worden
als actief jeugdlid beschouwd,
diegenen die aangesloten zijn bij de
federatie en die op 31 december van
het vorig jaar maximum 18 jaar
waren.
bewijsstuk: officiële ledenlijst van de
federatie of lijst van aangesloten
leden voor recreatieve clubs
Aantal trainingsbeurten voor
jeugdploegen. Een trainingsbeurt is
een volledige training, ongeacht de
duur.
bewijsstuk: trainingsschema per
ploeg.
Aantal jeugdploegen ingeschreven in
competitieverband.
bewijsstuk: officiële lijst van de
ingeschreven ploegen.
Aantal thuiswedstrijden van
jeugdploegen.
bewijsstuk: officiële
wedstrijdkalender per ploeg.
Aantal wedstrijden op verplaatsing
van jeugdploegen.
bewijsstuk: officiële
wedstrijdkalender per ploeg.
Volwassen leden, woonachtig te
Vleteren.
bewijsstuk: officiële ledenlijst van de
federatie of lijst van aangesloten
leden voor recreatieve clubs
Volwassen leden, niet woonachtig te
Vleteren.

4 punten per lid

2 punten per lid

4 punten per lid

2 punten per trainingsbeurt per ploeg

2 punten per ingeschreven ploeg

2 punten per thuiswedstijd per ploeg

4 punten per uitwedstijd per ploeg

2 punten per lid

1 punt per lid

bewijsstuk: officiële ledenlijst van de
federatie of lijst van aangesloten
leden voor recreatieve clubs
Aantal actieve mindervalide
volwassen leden (personen met een
aangeboren dan wel door ziekte of
ongeval opgelopen beperking van
lichamelijke, verstandelijke,
psychische/of sociale aard)
bewijsstuk: officiële ledenlijst van de
federatie of lijst van aangesloten
leden voor recreatieve clubs
Aantal trainingsbeurten voor
volwassenenploegen. Een
trainingsbeurt is een volledige
training, ongeacht de duur.
bewijsstuk: trainingsschema per
ploeg.
Aantal volwassenenploegen,
ingeschreven in competitieverband.
bewijsstuk: officiële lijst van de
ingeschreven ploegen.
Aantal thuiswedstrijden van
volwassenenploegen.
bewijsstuk: officiële
wedstrijdkalender per ploeg.
Aantal wedstrijden op verplaatsing
van volwassenenploegen.
bewijsstuk: officiële
wedstrijdkalender per ploeg.

4 punten per lid

1 punt per trainingsbeurt per ploeg

1 punt per ingeschreven ploeg

1 punt per thuiswedstijd per ploeg

2 punten per uitwedstijd per ploeg

Art. 13: 60 % van het gebudgetteerde bedrag voor de werkingssubsidie, na afhouding van het
gedeelte voor de basissubsidie, wordt verdeeld op basis van volgende kwalitatieve criteria.
1° Organisatie van de sportvereniging
De sportvereniging is een vzw.
Bewijsstuk: statuten
De sportvereniging is lid van een
sportfederatie, erkend door BLOSO.
Bewijsstuk: lid- of stamnummer,
lidkaart of bewijs van aansluiting

10 punten
5 punten

2° Aantal trainers van de vereniging die minimum tien trainingen gegeven hebben per seizoen
De trainer beschikt over een A
diploma in zijn sportdiscipline (VTS)
of een licentiaats- of masterdiploma
L.O.
Bewijsstuk: diploma
De trainer beschikt over een B
diploma in zijn sportdiscipline (VTS)
of een regenten- of bachelordiploma
L.O.
Bewijsstuk: diploma
De trainer beschikt over een
initiatordiploma in zijn sportdiscipline
(VTS diploma).
Bewijsstuk: diploma
De trainer heeft een aspirantinitiatordiploma in zijn sportdiscipline
(VTS diploma).
Bewijsstuk: diploma
De trainer beschikt niet over een
diploma maar heeft meer dan drie

10 punten per gediplomeerde trainer

8 punten per gediplomeerde trainer

6 punten per gediplomeerde trainer

4 punten per gediplomeerde trainer

2 punten per trainer met meer dan drie
jaar ervaring

jaar ervaring in de sportclub.
Bewijsstuk: zal gecontroleerd worden
door de subsidiesoftware
De trainer beschikt niet over een
diploma maar heeft minder dan drie
jaar ervaring in de sportclub.
Bewijsstuk: zal gecontroleerd worden
door de subsidiesoftware
De sportvereniging heeft een
jeugdsportcoördinator met een A
diploma in zijn sportdiscipline (VTS)
of een licentiaats- of masterdiploma
L.O.
Bewijsstuk: diploma
jeugdsportcoördinator en het trainer
A-diploma of licentiaats- of
masterdiploma L.O.
De sportvereniging heeft een
jeugdsportcoördinator met een B
diploma in zijn sportdiscipline (VTS)
of een regenten- of bachelordiploma
L.O.
Bewijsstuk: diploma
jeugdsportcoördinator of en het
trainer B-diploma of regenten- of
bachelordiploma L.O.
De sportvereniging heeft een
jeugdsportcoördinator- en een
initiatordiploma in zijn sportdiscipline
(VTS diploma)
Bewijsstuk: diploma
jeugdsportcoördinator en initiator

1 punt per trainer met minder dan drie
jaar ervaring

20 punten per jeugdsportcoördinator

16 punten per jeugdsportcoördinator

12 punten per jeugdsportcoördinator

3° Evenementen, georganiseerd door de vereniging
Door de vereniging georganiseerde
toernooien of sportevenementen
buiten de reguliere competitie.
Door de vereniging georganiseerde
stages of sportkampen.
Door de vereniging georganiseerde
specifieke kampioenschappen.

20 punten per toernooi of
sportevenement
20 punten per stage of sportkamp
5 punten per kampioenschap

4° Opleiding en bijscholing:
Bestuursgerichte bijscholing
Bewijsstuk: deelnamebewijs
Trainersgerichte bijscholing van
minder dan vijf uur
Bewijsstuk: deelnamebewijs
Trainer gerichte bijscholing van meer
dan vijf uur
Bewijsstuk: deelnamebewijs
Andere bijscholing (bv. EHBO,
fiscaliteit voor verenigingen, werken
met vrijwilligers, …), georganiseerd
door VSF, BLOSO, Dynamo,
sportfederaties,….
Bewijsstuk: deelnamebewijs

1 punt per persoon per bijscholing
1 punt per persoon per bijscholing
2 punten per persoon per bijscholing
1 punt per persoon per bijscholing

Deel III : impulssubsidie
Art. 14 : De impulssubsidie is een toelage die als doel heeft, de sportverenigingen te ondersteunen
bij hun streven naar professionalisering.
Alle erkende sportverenigingen kunnen deze subsidie ontvangen mits ze aangesloten zijn bij een
erkende Vlaamse sportfederatie en/of beschikken over jeugdsportbegeleiders en
sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren.
Art. 15 : Definities:
− Jeugdsportbegeleider : sporttechnisch begeleider voor jeugdsport
− Jeugdsportcoördinator : sportgekwalificeerd jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in
de vereniging coördineert op sporttechnisch, beleidsmatig en organisatorisch vlak.
− Jeugdsport : sportparticipatie van kinderen en jongeren van maximum 18 jaar.
§1. Om in aanmerking te worden genomen als jeugdsportcoördinator moet de naam van deze
persoon, met zijn taakomschrijving en zijn contactgegevens, vermeld worden in de
informatiebrochure of op de website van de sportvereniging. Bovendien moet deze persoon
minstens de coördinatie van meerdere jeugdploegen voor zijn/ haar rekening nemen,
de eerste contactpersoon voor ouders, trainers, spelers,… zijn.
coördinator zijn bij een sportvereniging met minstens 10 jeugdleden, dit zijn leden van
maximum 18 jaar
§2. De toekenning van dit subsidiegedeelte gebeurt als volgt.
1° De subsidie voor jeugdsportbegeleiders wordt toegekend als volgt.
Jeugdtrainer met diploma trainer A in
de sportdiscipline of een diploma van
licentiaat of master L.O.
bewijsstuk: diploma
Jeugdtrainer met diploma trainer B in
de sportdiscipline of een diploma van
regent of bachelor L.O.
bewijsstuk: diploma
Jeugdtrainer met diploma VTSinitiator in de sportdiscipline.
bewijsstuk: diploma
Jeugdtrainer met attest VTS aspirantinitiator in de sportdiscipline.
bewijsstuk: diploma

6 punten per gediplomeerd trainer

5 punten per gediplomeerd trainer

4 punten per gediplomeerd trainer
2 punten per gediplomeerd trainer

2° De subsidie voor jeugdsportcoördinatoren wordt toegekend als volgt.
Aanwezigheid van een sportgekwalificeerd
jeugdsportcoördinator die aan de onder §1
vermelde voorwaarden voldoet en
minimum het diploma van initiator in zijn
sportdiscipline heeft.
bewijsstuk: diploma
Jeugdsportcoördinator met diploma VTStrainer A in zijn sportdiscipline of een
diploma van licentiaat of master L.O.
bewijsstuk: diploma
Jeugdsportcoördinator met diploma VTStrainer B in zijn sportdiscipline of een
diploma van regent of bachelor L.O.
bewijsstuk: diploma

30 punten per gediplomeerd
jeugdsportcoördinator

+ 6 punten per gediplomeerd
jeugdsportcoördinator
+ 5 punten per gediplomeerd
jeugdsportcoördinator

