
 

 

 

 

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE SUBSIDIES  
VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATIES 

 
 
 
Artikel 1: Verdeling van de subsidies 
1.1. Om de werklast in 2020 tijdens de Corona-crisis bij de sportverenigingen te verminderen en om de 

subsidies in tijden van nood sneller uit te betalen, worden de subsidies éénmalig op basis van werkingsjaar 
2018- 2019 uitbetaald.  Sportverenigingen die in 2019 erkend werden en voor het eerst subsidies 
ontvangen, dienen wel een uitgebreid aanvraagdossier in te vullen. 

 
Artikel 2: aanvragen van de werkingssubsidies. 
2.1  Binnen de perken van de kredieten (registratiesleutel AC030102-0740- MJP000778) daartoe voorzien in 

het door de hogere overheid goedgekeurde gemeentebudget worden aan de door het college van 
burgemeester en schepenen erkende sportverenigingen werkingssubsidies verleend. 

2.2  Het vereenvoudigd aanvraagdossier voor werkingssubsidies van sportverenigingen moet worden 
ingediend ten laatste op 30 juni 2020. 

2.3  Het aanvraagdossier wordt voor juist- en echtverklaring ondertekend door een persoon die volgens de 
statuten namens de vereniging kan optreden. 

2.4  Met laattijdig ingediende aanvragen wordt geen rekening gehouden.   
2.5  Voor de in 2019 erkende verenigingen, wordt éénmalig het vrijgekomen corona-budget aangewend.  De 

verrekening gebeurt volgens de verdeelsleutel in het dossier 2018-2019. 
 
Artikel 3: uitbetaling van de werkingssubsidies. 
 
3.1  De uitbetaling van de financiële subsidie gebeurt overeenkomstig de reglementering betreffende de 

gemeentelijke comptabiliteit op bevel van het college van burgemeester en schepenen door overschrijving 
op de bankrekening van de erkende sportvereniging. 

3.2  Indien blijkt dat door de erkende vereniging onjuiste gegevens werden verstrekt of zo de voorwaarden van 
dit reglement niet werden nageleefd, wordt voor het werkjaar geen subsidie toegekend en kan het college 
van burgemeester en schepenen de reeds uitbetaalde subsidie terugvorderen van de betrokken 
vereniging. 

3.3  De verenigingen welke reeds op basis van een ander reglement subsidies ontvangen, of genieten van 
andere door het gemeentebestuur ten bate gestelde materiële of financiële voordelen, komen niet in 
aanmerking voor de toekenning van de werkingssubsidies op basis van dit reglement. 

  Uitzonderingen hierop: 
   - tenzij anders vermeld in de overeenkomst tussen het gemeentebestuur en de vereniging 

 - de jeugdwerking van de sportverenigingen die via overeenkomst (waarbij ze een materieel of 
financieel voordeel genieten) worden uitgesloten 

   - subsidies voor deelname aan het Avondfeest 
   - subsidies voor projecten 
   - investeringssubsidie voor verenigingslokalen 
   - subsidie van kunstgrasterreinen 
   - subsidie voor buurtfeesten 
   - de gemeentelijke uitleendienst 



   - viering jubileum 
   - subsidies in kader van Corona-steunmaatregelen 

  
3.4  De werkingssubsidies worden verhoudingsgewijs berekend op het aantal volledige maanden van activiteit 

t.o.v. de twaalf maanden van een volledig werkjaar. Voor nieuwe erkende sportverenigingen gelden in die 
zin het aantal resterende volledige maanden na de officieel ingediende erkenningsaanvraag en het einde 
van het dienstjaar. 

 
 
Artikel 4: slotbepaling. 

Dit reglement zal gehecht worden aan de beslissing van de gemeenteraad terzake om er één geheel mee 
te vormen en het zal ter kennisgeving aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden. 
 
Op 31 december 2020 vervalt dit reglement. Vanaf 1 januari 2021 gaat het reglement inzake subsidies 
voor sportverenigingen en sportorganisaties, goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019 
terug in voege. 

 
Handleiding & puntenverdeling van de werkingssubsidies (voor de sportverenigingen erkend in 2019) 
 
Definities/begrippen 

• Accommodatie-gebonden uitgaven: huur, nutsvoorzieningen, verzekeringspolissen, onroerende 
voorheffing (komen niet in aanmerking: sportmateriaal, onderhoudskosten (gras)veld, 
renovatiematerialen) te staven met (kopies van) facturen op naam van de vereniging 

• Jeugd: kinderen tot 18 jaar 

• Sportbegeleider: een lesgever die op regelmatige basis aan dezelfde groep sporters training geeft 

• Sportgekwalificeerd: de sportbegeleider is in het bezit van minimum het VTS-attest Aspirant Initiator in de 
desbetreffende sporttak (of gelijkwaardig volgens referentietabel voor sportkwalificaties van VTS). 

• G-sportwerking: aanbieden van een aparte langdurige sportwerking voor personen met een beperking 
(d.w.z. met aparte gekwalificeerde G-sportbegeleiders) 

 
Thema 1 : algemene werking 
 

Ledenaantal Berlaarse leden jonger dan 18 jaar 4 punten per lid 

 Niet-Berlaarse leden jonger dan 18 jaar 3 punten per lid 

 Berlaarse leden vanaf 18 jaar 2 punten per lid 

 Niet-Berlaarse leden vanaf 18 jaar 1 punt per lid 

Meewerkende vereniging Meewerken met organisatie van activiteiten van de 
dienst Vrije Tijd 

100 punten per 
activiteit 

G-sport Aparte sportwerking 500 euro 

 
Thema 2 : jeugdwerking 
 

Jeugdsportbegeleider met diploma/attest in de desbetreffende sporttak puntenwaarde 

- initiator 
- gelijkstelling sporttechnisch diploma met initiator 

1 punt per trainer 

- trainer B 
- regent/bachelor LO 
- gelijkstelling sporttechnisch diploma met trainer B 

2 punten per trainer 

- trainer A 
- licentiaat/master LO 
- gelijkstelling sporttechnisch diploma met trainer A 

3 punten per trainer 

 
De punten worden op basis van het totaal aantal trainingsuren per jaar dat de sportgekwalificeerde 
jeugdsportbegeleiders geven, toegekend: 
 



Totaal aantal trainingsuren per jaar per 
jeugdsportbegeleider 

x Puntenwaarde diploma per 
jeugdsportbegeleider 

= Aantal punten per 
jeugdsportbegeleider 

 
Thema 3 : volwassenwerking 
 

Sportbegeleider met diploma/attest in de desbetreffende sporttak puntenwaarde 

- initiator 
- gelijkstelling sporttechnisch diploma met initiator 

1 punt per trainer 

- trainer B 
- regent/bachelor LO 
- gelijkstelling sporttechnisch diploma met trainer B 

2 punten per trainer 

- trainer A 
- licentiaat/master LO 
- gelijkstelling sporttechnisch diploma met trainer A 

3 punten per trainer 

 
De punten worden op basis van het totaal aantal trainingsuren per jaar dat de sportgekwalificeerde 
sportbegeleiders geven, toegekend: 
 

Totaal aantal trainingsuren per jaar per 
sportbegeleider 

x Puntenwaarde diploma per 
sportbegeleider 

= Aantal punten per 
sportbegeleider 

 
Thema 4 : Accommodatie-gebonden onkosten 
 

Uitgaven van… 250 tot 625 euro 100 punten 

 625 tot 1.250 euro 200 punten 

 1.250 tot 2.500 euro 300 punten 

 2.500 tot 3.750 euro 400 punten 

 3.750 tot 5.000 euro 500 punten 

 Meer dan 5.000 euro 600 punten 

 
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 juni 2020 

De algemeen directeur  De burgemeester 
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