
    Gemeente Berlaar

1/7

Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 19 december 2017

Mens - Vrije tijd

19 2017_GR_00178 Opmaak van reglementen - Gemeentelijk reglement 
inzake subsidies voor sportverenigingen en 
sportorganisaties - goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Walter Horemans; de heer Swa De Bakker; de heer Silvain Vertommen; de heer Ronald Van 
Thienen; mevrouw Lies Ceulemans; mevrouw Nadine Boekaerts; mevrouw Rita Deckers; mevrouw 
Ingeborg Van Hoof; de heer Eddy Verstappen; de heer Stefaan Lambrechts; mevrouw Suzy Put; de 
heer Jan Hendrickx; de heer Willy Beullens; mevrouw Maria Vervloet; mevrouw Leen Janssens; de 
heer Koen Kerremans; de heer Dirk Aras; de heer John Steurs; de heer Geert Fierens; mevrouw Pegie 
Pauwels; mevrouw Anja Neels

Afwezig:
de heer Rudy Nuyens

Beschrijving
Aanleiding en context
Tot op heden bestaan er 3 subsidiereglementen voor sportverenigingen en sportorganisaties:

1) gemeentelijk basisreglement inzake subsidies voor sportverenigingen en sportorganisaties 
(goedgekeurd op de gemeenteraad van 16 juni 2015).

2) gemeentelijk subsidiereglement op basis van kwaliteitscriteria voor sportverenigingen (goedgekeurd 
op de gemeenteraad van 17 maart 2015)

3) reglement inzake impulssubsidies met 100% kwaliteitscriteria (goedgekeurd op de gemeenteraad 
van 17 december 2013)

Reglementen 2 en 3 zijn er in 2009 gekomen naar aanleiding van het Decreet Sport-voor-Allen van 9 
maart 2007, waarbij de gemeente aan een aantal voorwaarden moest voldoen en de Vlaamse 
subsidies volgens een bepaald percentage moest verdelen over een aantal beleidsprioriteiten.

Naar aanleiding van het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 worden de sectorsubsidies geïntegreerd in 
het gemeentefonds.  De gemeente krijgt meer autonomie en hangt dus niet meer af van de 
beleidsprioriteiten om de Vlaamse subsides te verdelen onder de sportverenigingen.  Het 
schepencollege van Berlaar heeft zich wel geëngageerd om de subsidiebedragen voor 
sportverenigingen niet te laten dalen ten opzichte van 2014.
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Een werkgroep van de sportraad is aan de slag gegaan om de drie subsidiereglementen te 
vereenvoudigen tot één reglement.

Argumentatie
De Algemene Vergadering van de sportraad ging op 14 juni 2017 akkoord met het voorstel van de 
werkgroep. Ze ging eveneens akkoord om het reglement reeds te doen ingaan vanaf het huidige 
seizoen 2017-2018.

De twee reglementen 'gemeentelijk subsidiereglement op basis van kwaliteitscriteria voor 
sportverenigingen' en 'reglement inzake impulssubsidies met 100% kwaliteitscriteria' worden vanaf juli 
2017 opgeheven.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Actie: 003-001-003-001

Beleidscode: 0740

Algemeen rekeningnummer: 64920301

 

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het gewijzigde 'gemeentelijk subsidiereglement inzake subsidies voor 
sportverenigingen en sportorganisaties' goed.

Artikel 2
Dit reglement is van toepassing vanaf sportwerkingsjaar 2017-2018.  Het sportwerkingsjaar 2017-
2018 is gestart op 1 juli 2017.  

Artikel 3
De twee reglementen 'gemeentelijke subsidiereglement op basis van kwaliteitscriteria voor 
sportverenigingen' en 'reglement inzake impulssubsidies met 100% kwaliteitscriteria' worden vanaf 1 
juli 2017 opgeheven.

Bijlagen
1. 20170614_sportraad_algemene_vergadering.pdf
2. gewijzigd reglement inzake subsidies.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Namens de Gemeenteraad 



GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE SUBSIDIES  
VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATIES 

 
 
Artikel 1: Verdeling van de subsidies 
1.1. Werkingssubsidies: worden toegekend op basis van 4 thema’s 
    1.1.1 algemene werking: 20% van het voorziene krediet 
    1.1.2 jeugdwerking: 55% van het voorziene krediet 
    1.1.3 volwassenwerking: 5% van het voorziene krediet 
    1.1.4 accommodatie-onkosten: 20% van het voorziene krediet 
   De handleiding en puntenverdeling van de werkingssubsidie vind je achteraan dit reglement terug. 
 
Artikel 2: aanvragen van de werkingssubsidies. 
2.1  Binnen de perken van de kredieten (registratiesleutel 1419/3.1.3.1/0740/64920301) daartoe voorzien in 

het door de hogere overheid goedgekeurde gemeentebudget worden aan de door het college van 
burgemeester en schepenen erkende sportverenigingen werkingssubsidies verleend op basis van dit 
reglement. De werkingssubsidies worden berekend op basis van de gegeven activiteiten betreffende het 
werkjaar gaande van 1 juli van het vorige jaar tot en met 30 juni van het lopende dienstjaar. 

2.2  Het aanvraagdossier voor werkingssubsidies van sportverenigingen moet worden ingediend ten laatste 
op 31 augustus volgend op het afsluiten van het werkjaar. 

2.3  Het aanvraagdossier wordt voor juist- en echtverklaring ondertekend door twee personen die volgens de 
statuten namens de vereniging kunnen optreden. 

2.4  Met laattijdig ingediende aanvragen wordt geen rekening gehouden.  Desgevallend zal de datumstempel 
van de gemeente uitsluitsel geven. 

 
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 

  
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. 
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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. 

 
Handleiding & puntenverdeling van de werkingssubsidies 
 
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 3 punten per trainer 
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- licentiaat/master LO 
- gelijkstelling sporttechnisch diploma met trainer A 
 
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 
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secretaris

Anja Neels

secretaris

Anja Neels

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Afgeleverd op 29 december 2017

burgemeester-voorzitter

Walter Horemans

burgemeester-voorzitter

Walter Horemans


