
GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT MET KWALITEITSCRITERIA VOOR SPORTVERENIGINGEN 
 
Hoofdstuk I. Algemene voorwaarden 
 
Artikel 1  
De gemeente zal elk jaar minstens 25% van de beleidssubsidie van de Vlaamse overheid aanwenden voor de 
directe financiële ondersteuning van de sportverenigingen op basis van dit reglement met kwaliteitscriteria.  
 
Artikel 2 
De subsidiëring van het huidig werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het aanvraagdossier 
opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorgaande werkingsjaar. 
 
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te laten verifiëren.  
Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende sportvereniging 
voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie. 
 
Artikel 3 
De sportverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het erkenningsreglement 
omschreven erkenningsvoorwaarden.  Bovendien moet de sportvereniging een actieve sportwerking kunnen 
aantonen, d.w.z. minimum 1 sportactiviteit per week gedurende minstens 8 maanden per jaar en moet de 
sportvereniging aangesloten zijn bij een door de Vlaamse Regering erkende Vlaamse sportfederatie. 
 
Artikel 4 
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: 
 De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportvereniging op de daartoe bestemde formulieren 

ingediend bij de sportdienst of het gemeentebestuur.  Het reglement en de aanvraagformulieren zijn 
beschikbaar op de sportdienst.  Het aanvraagdossier is te verkrijgen op de sportdienst of via de 
gemeentelijke website.  De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 1 september van het 
betrokken jaar. 

 Tot 30 dagen na bekendmaking van de subsidies van het betrokken jaar kan beroep worden 
aangetekend bij het college van burgemeester en schepenen. 

 
Artikel 5 
De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen. 
 
 
Hoofdstuk II. Voorwaarden met het oog op de kwaliteitsvolle begeleiding van de sportverenigingen, op het 
financieel beleid van de sportverenigingen, op aanbod en doelgroepen en transparantie in de structuur van de 
sportvereniging. 
 
Artikel 6 
Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de 
sportverenigingen, het optimaliseren van het financieel beleid van de sportvereniging, differentiatie in aanbod en 
doelgroepen en het transparant maken van de structuur van de sportvereniging. 
De subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op het vlak van de 
hieronder beschreven doelstellingen.  De beoordeling gebeurt op basis van een aantal kwaliteitscriteria per 
doelstelling waaraan de sportvereniging dient te voldoen.  De kwaliteitscriteria worden geobjectiveerd door 
parameters teneinde de beoordeling om te zetten in een subsidiebedrag. 
 
 
Doelstelling 1: beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch kader 
 
Kwaliteitscriterium 1.1: werken met gediplomeerde trainers 
 
 Werken met gediplomeerde trainers (volgens referentietabel voor sportkwalificaties van VTS) 



o Voorkomend in kolom 1    5 punten 
o Voorkomend in kolom 2 of geassimileerd  10 punten 
o Voorkomend in kolom 3 of geassimileerd  15 punten 
o Voorkomend in kolom 4 of geassimileerd  20 punten 
o Voorkomend in kolom 5 of geassimileerd  25 punten 
o Voorkomend in kolom 6 of geassimileerd  30 punten 
o Voorkomend in kolom 7 of geassimileerd  35 punten 
o Voorkomend in kolom 8 of geassimileerd  40 punten 

 
Kwaliteitscriterium 1.2: volgen en/of organiseren van opleiding en bijscholing 
 
 Volgen van opleiding en/of bijscholing die betrekking heeft op de beoefende sport in de sportvereniging

       3 punten/persoon 
 Organiseren van opleiding en/of bijscholing  voor trainers 25 punten/opleiding 

 
 
Doelstelling 2: het voeren van een efficiënt financieel beleid afgestemd op verschillende situaties 
 
Kwaliteitscriteria 2.1: het financieel beleid afstemmen op diverse situaties 
 
 Lidgeld afhankelijk van leeftijd:    3 punten 
 Lidgeld afhankelijk van aan tal gezinsleden per familie: 3 punten 
 Lidgeld afhankelijk van financiële thuissituatie:  3 punten 
 Lidgeld afhankelijk van tijdstip lid worden:   3 punten 

 
 
Doelstelling 3: aanbieden van een regelmatig activiteitenaanbod voor de verschillende leeftijden en de 
verschillende niveaus 
 
Kwaliteitscriteria 3.1: een regelmatige werking hebben voor de verschillende leeftijden op de verschillende 
competitieniveaus (uitg. topsport en competitiesport op hoog niveau) 
 
 Aantal trainingen (minstens 30 weken per jaar) tot 18 jaar onder leiding van een gediplomeerd (zie 

referentietabel voor sportkwalificaties VTS) trainer 
o – 4 uur/week:     20 punten 
o 4 tot 12 uur/week:    40 punten 
o Meer dan 12 uur/week:    60 punten 

 
 Aantal trainingen (minstens 30 weken per jaar)voor volwassenen (+18jaar) onder leiding van een 

gediplomeerd (zie referentietabel voor sportkwalificaties VTS) trainer 
o – 3 uur/week:     10 punten 
o 3 tot 9 uur/week:     20 punten 
o Meer dan 9 uur/week:    30 punten 

 
Kwaliteitscriteria 3.2: een regelmatige werking hebben op recreatief niveau voor de verschillende leeftijden 
 
 Het aantal uren recreatieve sportbeoefening (minstens 30 weken per jaar) in groep met begeleiding van 

een gediplomeerd (zie referentietabel voor sportkwalificaties VTS) trainer: 
o -2 uur/week     10 punten 
o 2 tot 6 uur/week     20 punten 
o Meer dan 6 uur/week    30 punten  

 
 
Doelstelling 4: beschikken over een transparante structuur met duidelijk omschreven functies 
 



Kwaliteitscriteria 4.1: over een duidelijke structuur beschikken 
 
 Beschikken over een organogram:    10 punten  
 Het organogram bekend maken (website, infofolder):  20 punten 

 
Kwaliteitscriteria 4.2: beschikken over duidelijk omschreven functies van bestuurders en werkgroepen 
 
 Beschikken over een functie-/taakomschrijving van de bestuursfuncties (functie en functie-inhoud), 

alsook de taken van de werkgroepen/commissies:   20 punten 
 
Doelstelling 5: uitbouwen van een kwaliteitsvolle jeugdwerking 
 
Kwaliteitscriteria 5.1: beschikken over een volwaardig jeugdbestuur en op de club geënt jeugdbeleidsplan 
waarvan de goedkeuring door het bestuur genotuleerd staat in haar verslagen 
 
 Indien club beschikt over een volwaardig jeugdbestuur:  4 punten 
 De club beschikt over een gedetailleerd en op de club geënt jeugdbeleidsplan waarvan de goedkeuring 

door het bestuur genotuleerd staat in haar verslagen:  12 punten 
 
Kwaliteitscriteria 5.2: ondertekenen van de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport 
 Het jeugdbestuur en al de jeugdtrainers hebben de Panathlonverklaring over ethiek in die jeugdsport 

ondertekend:       4 punten 
 
Kwaliteitscriteria 5.3: organiseren van een informatievergadering voor de ouders 
 per informatievergadering voor de ouders:    2 punten 
 


