Subsidiereglement
sportverenigingen 2019 - 2020
WAT IS EEN SPORTVERENIGING?
Met sportverenigingen wordt bedoeld: verenigingen die zich structureel en duurzaam heeft
georganiseerd waarin individueel of in ploegverband activiteiten met een competitief of recreatief
karakter worden beoefend en waarbij de fysieke inspanning centraal staat.
WAT IS EEN JEUGDOPLEIDING?
Met jeugdopleiding wordt bedoeld: Het ontwikkelen van een kwalitatief begeleid sportaanbod binnen
de sportvereniging voor jongeren tot en met 18 jaar met het oog op het verfijnen van de
sporttechnische en sporttactische eigenschappen.
WAAROM EEN SUBSIDIEREGLEMENT?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Om te komen tot een evenwichtige, rechtvaardige en verantwoorde subsidieverdeling.
Om een evolutie van het gemeentelijk sportgebeuren in de lokale sportclubs te kunnen
waarnemen.
Om een optimale werking van de lokale sportverenigingen mogelijk te maken.
Om nieuwe stimulansen in het sportverenigingsleven te brengen.
Om een goede en efficiënte werking van de lokale sportverenigingen aan te moedigen.
Om deskundigheid en kadervorming in het sportverenigingsleven aan te moedigen.
Om nieuwe clubs (nieuwe sporten) te ondersteunen.

ALGEMENE VOORWAARDEN
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Om in aanmerking te komen voor gelijk welke vorm van subsidiëring moet de sportvereniging
door het gemeentebestuur erkend zij en aldus voldoen aan de voorwaarden gesteld in het
erkenningsreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 mei 2008.
De subsidiëring van het huidig werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het
aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportverenigingen met betrekking tot het
voorgaande werkingsjaar. Een werkingsjaar loopt steeds van 15 juli van het voorgaande jaar
tot 14 juli van het huidige jaar.
* Subsidieformulieren kunnen bekomen worden bij de gemeentelijke sportdienst.
*.
* Elke sportvereniging waarvan het subsidieformulier laattijdig (na 24 september) door het
College van Burgemeester en Schepenen wordt ontvangen, zal geen aanspraak kunnen
maken op de subsidie voor het betrokken werkingsjaar.
Sportverenigingen welke opgehouden hebben te bestaan, kunnen geen subsidies meer
ontvangen.
Elke sportvereniging moet beschikken over een bank- of postrekening op naam van de
sportvereniging.
Van elke sportvereniging wordt verwacht in eer en geweten het subsidieformulier in te vullen.
Bij het opgeven van foutieve gegevens vervalt dat jaar het recht op het ontvangen van
subsidie.
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VERDELING
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, worden aan de
door het gemeentebestuur erkende sportverenigingen subsidies verleend volgens de normen en
voorwaarden die hierna worden vastgesteld. (vanaf 2010 komen sportverenigingen die niet zijn
aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie niet meer in aanmerking)
1.
2.
3.

Algemene subsidie: 20% van het totale budget wordt verdeeld volgens de criteria met
puntensysteem van § 1 tot § 4 .
Extra kwaliteitssubsidie: 60% van het totale budget wordt verdeeld volgens de
kwaliteitscriteria met puntensysteem van § 5 tot § 12.
Jeugdopleiding: 20% van het totale budget wordt verdeeld onder de sportverenigingen die
voldoen aan de definitie van “jeugdopleiding”.

PUNTENSYSTEEM SUBSIDIEREGLEMENT
1.

Basisvoorwaarden opdat sportverenigingen in aanmerking komen voor de extra subsidie en de
extra kwaliteitssubsidie:
a.
De leden (afdeling Groot-Berlare) bestaan uit minimaal 50% inwoners van Berlare.
b.
Elke sportvereniging heeft minstens 10 leden die de sport binnen de sportvereniging
beoefenen.
c.
Elke sportvereniging kan minimum 1 jaar werking bewijzen.
d.
De sportvereniging is geen club van beroepssporters of heeft geen commercieel oogmerk.
2.
Het subsidieformulier zal bij het indienen vergezeld zijn van:
a.
Een officiële ledenlijst met naam, geboortedatum en adres.
b.
Een bewijs dat er een verzekering afgesloten is voor de leden.
c.
Een bewijs van het bedrag van betaalde huurgelden.
d.
Een bewijs van de financiële instelling voor het bedrag van afgeloste lening schulden
(intresten inclusief).
e.
Facturen voor de aankoop van sportmateriaal.(clubkledij en verbruiksmaterialen niet
inbegrepen)
f.
Een gedetailleerd verslag van de activiteiten van het vorige werkingsjaar, waaruit de
aanwending van de gemeentelijke toelage kan blijken.
g.
De diploma’s van sportkaderopleiding.
h.
Bewijs van de structuur van de club (vzw-bewijs)
i.
Bewijs van jeugdpolitiek (visie + programma)
j.
Bewijs van medewerking aan de gemeentelijke sportpromotie
k.
Kopie van de clubbladen van het desbetreffende jaar
l.
Vermelding van de URL van de website.
m.
Bewijs van deelname (en slagen indien van toepassing) aan vormingen en bijscholingen. Op
dit bewijs staat vermeld hoeveel uren de vorming of nascholing telde.
3.
De sportverenigingen moeten zich onderwerpen aan eventuele controlemaatregelen.
4.
De sportverenigingen aanvaarden 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.
5.
De sportdienst stelt de nominatieve lijst van de subsidies volgens puntensysteem vast die toe
te kennen zijn aan de sportverenigingen. Voor de lijst voor goedkeuring wordt voorgelegd aan
het college van burgemeester en schepenen geeft de sportraad advies.
6.
Voor de berekening van de subsidie worden volgende punten toegekend:
§1. Voor het aantal leden welke actief deelnemen aan de activiteiten, verzekerd zijn, en lidgeld
betalen:
Minder dan 20 leden:
2 ptn
Van 20 tot 35 leden:
5 ptn
Van 36 tot 50 leden:
10 ptn
Van 51 tot 65 leden:
20 ptn
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Van 66 tot 80 leden:
30 ptn
Van 81 tot 95 leden:
40 ptn
Meer dan 95 leden
50 ptn
§2. Voor het aantal leden die actief deelnemen aan de activiteiten, verzekerd zijn en lidgeld betalen en
behoren tot één van onderstaande doelgroepen:
* Jonger dan 18 jaar (inclusief de leden die het betreffende jaar 18 worden)
* 55 jaar of ouder (inclusief de leden die het betreffende jaar 55 worden)
* Andersvaliden
Van 1 tot 5 leden:
20 ptn
Van 6 tot 10 leden:
30 ptn
Van 11 tot 20 leden:
40 ptn
Van 21 tot 40 leden:
50 ptn
Van 41 tot 80 leden:
60 ptn
Van 81 tot 120 leden:
70 ptn
Meer dan 120 leden:
80 ptn
§3. Voor de verhouding : ledenaantal wonende te Berlare ten opzichte van het totale ledenaantal.
Van 50% tot 69%:
4 ptn
Van 70% tot 89%:
8 ptn
Van 90% tot 100%:
12 ptn
§4 Voor de huur van niet gemeentelijke kwalitatieve sportaccommodaties (kwalitatieve
sportmogelijkheden, degelijk sportmateriaal, douchemogelijkheid, fietsenberging,
parkeermogelijkheden, …) en/of de aflossing van de lening schulden (intresten inclusief) voor het
verwerven van kwaliteitsvolle sportaccommodaties en/of de aansluitingskost van de sportvereniging
bij een erkende sportbond of federatie :
Minder dan € 150,00 per jaar
2 ptn
€ 150,00 tot € 300,00 per jaar
4 ptn
€ 301,00 tot € 600,00 per jaar
6 ptn
€ 601,00 tot € 900,00 per jaar
8 ptn
€ 901,00 tot € 1200,00 per jaar
10ptn
€ 1201,00 tot € 1500,00 per jaar
12ptn
€ 1501,00 tot € 1800,00 per jaar
14ptn
€ 1801,00 tot € 2100,00 per jaar
16ptn
€ 2101,00 tot € 2500,00 per jaar
18ptn
meer dan € 2500,00 per jaar
20ptn
§5. Voor de gediplomeerde trainers (bij start seizoen in bezit van VTS diploma of gelijkgesteld):
* Per trainer die gedurende het hele sportseizoen een groep begeleidt.
8 ptn
§6. Voor de aankoop van duurzaam sportmateriaal (clubkledij en verbruiksmaterialen niet
inbegrepen) dat beantwoord aan de voorwaarden en kwaliteitseisen van de desbetreffende sporttak
en/of sportfederatie en die de kwaliteit van de werking van de sportvereniging verhoogd:
Minder dan € 500,00
3 ptn
Van € 500,00 tot € 1000,00
6 ptn
Van € 1001,00 tot € 1500,00
9 ptn
Meer dan € 1501,00
12 ptn
§7. Bijzondere activiteiten (= tornooien, evenementen, eenmalige organisaties , … dus geen
wederkerende activiteiten) (met een maximum van 50 punten)
* Deelname en/of medewerking aan sportpromotieacties georganiseerd door het gemeentebestuur:
Ter bevordering van de jeugdsport: per organisatie
8 ptn
Ter bevordering van de sport algemeen: per organisatie
4 ptn
* Deelname aan andere sportpromotionele activiteiten op de gemeente: per activiteit 4 ptn
* Organiseren van sportpromotionele activiteiten die ook open staan voor niet-leden: per activiteit
6 ptn
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* Deelname en/of medewerking aan bovenlokale sportpromotieacties (sportregio, provincie, Bloso):
Ter bevordering van de jeugdsport: per organisatie
4 ptn
Ter bevordering van de sport algemeen: per organisatie
2 ptn
* Stages buiten de gemeente
2 ptn
§8. Indien de sportvereniging een V.Z.W. is

20ptn

§9. Indien de sportvereniging lid is van de sportraad en er een afgevaardigde van de sportvereniging
aanwezig was op de algemene vergadering van het afgelopen jaar van deze adviesraad. 20 ptn
§10 Indien de sportvereniging zijn medewerking geeft aan kwaliteitsvol onderzoek georganiseerd
door het gemeentebestuur in het kader van het Vlaams impulsbeleid.
10 ptn
§11. Met succes gevolgde vorming of nascholing georganiseerd door een erkende organisatie (met
een maximum van 50 punten)
* Voor iedere trainer of bestuurslid die in het afgelopen werkingsjaar met succes een meerdaagse
cursus (minimum 30 lesuren) van VTS, federatie of jeugdbegeleider gevolgd heeft.
10 ptn
* Voor het volgen van vorming of bijscholingen van minder dan 30 lesuren (minimum 3 uur) voor
trainers, begeleiders of clubbestuur.
3 ptn
§12. Indien de sportvereniging een duidelijk communicatiemiddel heeft voor haar leden.
* Voor een eigen clubblad dat minimaal 4x per jaar verschijnt en minstens 4 bladzijden tekst bevat.
10 ptn
* Voor een eigen website, die actuele informatie bevat, en regelmatig wordt bijgewerkt. 10 ptn
Vooreerst wordt de waarde in geld van één punt berekend. Dit gebeurt door het totale bedrag van
de werkingstoelagen te delen door de som van het totale aantal punten behaald door de
rechthebbende sportverenigingen.
Dan wordt het totale aantal punten vermenigvuldigd met de waarde van 1 punt.
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