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HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN
ARTIKEL 1
Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden door
het college van burgemeester en schepenen subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen volgens
normen en voorwaarden die worden vastgelegd in dit subsidiereglement. Minstens de helft van het
door de Vlaamse Overheid toegekende bedrag voor de beleidssubsidie wordt besteed via dit
reglement. Voor de verantwoording van de beleidssubsidies en eventueel de cofinanciering naar de
Vlaamse Overheid toe, kunnen de subsidies aan de sportverenigingen die bij een unitaire
sportfederatie zijn aangesloten, niet in rekening gebracht worden vanaf 2010.

ARTIKEL 2
De sportvereniging moet door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het
erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden.

ARTIKEL 3
De sportvereniging heeft als hoofddoelstelling de ontplooiing van sportactiviteiten, dit zijn activiteiten
die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter en
waarbij de fysieke inspanning van de persoon centraal staat.

ARTIKEL 4
De sportvereniging moet een actieve sportwerking kunnen aantonen, dit wil zeggen minimum 1
sportactiviteit per 2 weken gedurende minstens 7 maand per jaar.

ARTIKEL 5
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:
De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen, op eigen initiatief, op de daartoe
bestemde formulieren ingediend bij de Sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn
beschikbaar bij de Sportdienst. Het aanvraagdossier is te verkrijgen tussen 1 september en 30
september van het betrokken jaar. De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 15 oktober van
het betrokken jaar. Aanvragen buiten deze periode komen niet meer in aanmerking.
De verdeling door het college van burgemeester en schepenen en de bekendmaking van de
toegekende subsidies vindt plaats vóór 30 november van het betrokken jaar.
De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na advies van de Sportraad en na goedkeuring door het
college van burgemeester en schepenen en vóór 31 december van het betrokken jaar.

ARTIKEL 6
De subsidiëring wordt bepaald op basis van de in het aanvraagdossier opgenomen gegevens van de
sportvereniging m.b.t. de periode van 1 juli van het vorig jaar t.e.m. 30 juni van het betrokken jaar,
waarbij de sportvereniging de meest actuele gegevens indient.
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ARTIKEL 7
De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke
kanalen uitgezonderd het subsidiereglement ter verhoging van de sportkwalificatie van de
jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen.

ARTIKEL 8
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 9
Het stadsbestuur behoudt zich het recht voor om de verkregen informatie en bewijsstukken te laten
verifiëren door de Sportdienst. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de
werkelijkheid, komt desbetreffende sportvereniging voor het betrokken jaar niet in aanmerking voor
subsidiëring.

HOOFDSTUK 2 - VOORWAARDEN TOT HET BEKOMEN VAN EEN SUBSIDIE MET
HET OOG OP DE KWALITEITSVOLLE BEGELEIDING VAN DE
SPORTVERENIGINGEN
ARTIKEL 10
De subsidie 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 4 doelstellingen. De beoordeling gebeurt op basis van een aantal criteria per
doelstelling waaraan de sportvereniging dient te voldoen. Per doelstelling wordt een specifiek gedeelte
van het totale subsidiebedrag voorzien.
Deze criteria worden geobjectiveerd door parameters teneinde de beoordeling via een puntensysteem
om te zetten in een subsidiebedrag.
In het puntensysteem wordt bij een aantal criteria een verdubbeling toegepast voor sportverenigingen
met 50 tot 149 actieve (jeugd)leden en een verdrievoudiging voor sportverenigingen met 150 actieve
(jeugd)leden of meer.
De geldelijke waarde van 1 punt wordt per doelstelling bepaald door de deling van het krediet bepaald door het voorziene percentage van het totale subsidiebedrag voor de bepaalde doelstelling door het totaal van de aan alle verenigingen samen toegekende punten voor de bepaalde doelstelling.
Bij doelstelling 1 en 3 wordt aangegeven hoeveel punten de vereniging minimum dient te behalen.
Indien het minimum aantal punten niet wordt behaald, ontvangt de sportvereniging dus geen subsidies
voor die welbepaalde doelstelling.
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Doelstelling 1: een kwaliteitsvol bestuurskader en een degelijke omkadering van de club
Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet de sportvereniging minstens 10 punten behalen
op deze doelstelling.
Voor deze doelstelling wordt 20 % van het totale budget verdeeld.
De sportvereniging voldoet aan een of meer van de volgende kwaliteitscriteria:
1. De sportvereniging heeft een bestuursorganogram met per mandaat een functiebeschrijving en een
hieraan gekoppelde bestuursnaam.
1 punt (x 2 voor 50 tot 150 actieve leden, x 3 voor meer dan 150 actieve leden)
2. De vereniging heeft een VZW-structuur.
2 punten (x 2 voor 50 tot 150 actieve leden, x 3 voor meer dan 150 actieve leden)
3. De bestuursleden volgen bijscholingen.
1 punt per persoon per bijscholing met een maximum van 5 punten per persoon per jaar met een
maximum van 15 punten per jaar
4. De sportvereniging is aangesloten bij een Vlaamse Sportfederatie.
3 punten
5. De sportvereniging heeft een verzekering BA en LO. De punten voor dit criterium kunnen enkel in
rekening gebracht worden indien de sportvereniging niet bij een erkende Vlaamse sportfederatie
is aangesloten.
2 punten
6. De sportvereniging organiseert extra sportieve nevenactiviteiten ter financiële ondersteuning van
de clubkas.
2 punten per activiteit met een maximum van 6 punten
7. De sportvereniging heeft een degelijke website met minstens volgende informatie: algemene
clubinformatie, activiteitenkalender, contactgegevens en up-to-date nieuwspagina.
2 punten (x 2 voor 50 tot 150 actieve leden, x 3 voor meer dan 150 actieve leden)
Doelstelling 2: een kwaliteitsvol sporttechnisch kader
De sportvereniging dient geen minimum aantal punten te behalen.
Voor deze doelstelling wordt 30 % van het totale budget verdeeld.
De sportvereniging voldoet aan een of meer van de volgende kwaliteitscriteria:
1. De sportvereniging heeft gediplomeerde trainers die effectief training geven aan een vaste groep
Per trainer:
VTS-Instapniveau in de betrokken sporttak
VTS-Basismodule “Algemeen gedeelte” Initiator
Studenten geslaagd voor 1ste jaar regent/bachelor LO

1p
1p
1p

VTS-Initiator in de betrokken sporttak
VTS-Basismodule “Algemeen gedeelte” Instructeur of Trainer B
Studenten geslaagd voor 2de jaar regent/bachelor LO

2p
2p
2p

VTS-Instructeur/Trainer B in de betrokken sporttak

3p
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Regent/Bachelor LO

3p

VTS-Trainer A in de betrokken sporttak
Licentiaat/Master LO
Per 10 leden wordt er maximum 1 gediplomeerde trainer in rekening gebracht

4p
4p

Voorwaarde: De gediplomeerde trainer is gedurende heel het seizoen actief in de sportvereniging
en geeft minstens 1u training per week.
Bij de puntenberekening wordt steeds rekening gehouden met de meest actuele assimilatietabel
van de Vlaamse Trainersschool.

2. De gediplomeerde trainers volgen bijscholingen
Per persoon en per bijscholing 1 punt met een maximum van 5 punten per jaar per persoon.
Doelstelling 3: een degelijke en kwaliteitsvolle jeugdwerking
Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet de sportvereniging minstens 3 punten behalen op
deze doelstelling.
Voor deze doelstelling wordt 40 % van het totale budget verdeeld.
De sportvereniging voldoet aan een of meer van de volgende kwaliteitscriteria:
1. De sportvereniging heeft een volwaardig jeugdbestuur en een specifieke jeugdwerking.
3 punten (x 2 voor 50 tot 150 actieve jeugdleden, x 3 voor meer dan 150 actieve jeugdleden)
2. De sportvereniging beschikt over een gedetailleerd en op de club geënt jeugdbeleidsplan.
4 punten (x 2 voor 50 tot 150 actieve jeugdleden, x 3 voor meer dan 150 actieve jeugdleden)
3. De sportvereniging heeft jeugdsportkampen georganiseerd nl. activiteiten die ook open staan voor
niet-leden t.e.m. 18 jaar gedurende minstens 4 opeenvolgende dagen tijdens de schoolvakanties
met in totaal een minimum van 20 uren actieve sportbeoefening o.l.v. gediplomeerd lesgever.
2 punten per sportkamp met een maximum van 3 sportkampen per jaar
Doelstelling 4: een sportvereniging met zin voor profilering en samenwerking met derden
Voor deze doelstelling wordt 10 % van het totale budget verdeeld.
De sportvereniging voldoet aan een of meer van de volgende kwaliteitscriteria:
1. De sportvereniging is aangesloten bij de Sportraad.
3 punten
2. De sportvereniging neemt deel aan de Algemene Vergadering van de Sportraad.
10 punten
3. De sportvereniging verleent haar onbezoldigde medewerking aan sportactiviteiten die door de
gemeente Halen, Bloso of een Halense vzw georganiseerd worden.
2 punten per activiteit met een maximum van 12 punten
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