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Reglement voor de subsidiëring van de sportverenigingen
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2008
HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
De Gemeenteraad stelt, binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten, subsidies beschikbaar
voor de erkende sportverenigingen. Deze worden, na advies van de sportraad, toegekend volgens de normen
en voorwaarden zoals hierna bepaald.
Artikel 2
Dit reglement is enkel van toepassing op de toekenning van subsidies aan plaatselijke sportverenigingen waar
de hoofdactiviteiten sportactiviteiten beslaan die in individueel of in ploegverband worden beoefend met een
competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke activiteit centraal staat om de lichamelijke en geestelijke
ontwikkeling te bevorderen en als dusdanig door de Gemeenteraad erkend zijn.
Artikel 3
Om gesubsidieerd te worden, moeten de verenigingen voldoen aan volgende voorwaarden:
minimum 1 jaar erkend zijn door het gemeentebestuur en dus voldoen aan de in het erkenningsreglement
omschreven erkenningsvoorwaarden.
Artikel 4
De vereniging, die voor de eerste maal om een subsidie verzoekt, moet zijn aanvraag indienen bij de dienst
sport (gemeentebestuur) vóór 1 april van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Het reglement en de
aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de dienst sport.
Artikel 5
De Gemeenteraad kan de eens verleende erkenning, na advies van de sportraad terug intrekken indien de
plaatselijke vereniging niet meer voldoet aan de bepalingen van dit reglement. Intrekking heeft het verlies van
het recht op subsidie tot gevolg. Reeds uitbetaalde subsidie kan in dit geval ook teruggevorderd worden door
het college van Burgemeester en Schepenen, na advies van de sportraad.
Artikel 6
De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen.
Artikel 7

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.
Artikel 8
De subsidies worden verdeeld aan de hand van verschillende parameters, gekoppeld aan een puntensysteem.
Het puntensysteem wordt dan, via een procentuele verdeelsleutel, omgezet in geldelijke financiering.
Artikel 9
De, voor de beoordeling, nodige gegevens worden geput uit:
1. de daartoe opgestuurde vragenlijsten, die door de verenigingen behoorlijk en tijdig worden
teruggestuurd aan de dienst sport en ondertekend door twee van de hierna volgende personen
namelijk: de clubvoorzitter, de clubsecretaris, de clubschatbewaarder of de clubafgevaardigde in de
sportraad. Het niet tijdig insturen van de vragenlijst heeft de intrekking van deze subsidie tot gevolg.
2. activiteitsverslagen opgemaakt door de sportfunctionaris. De dienst sport kan informatieve avonden
beleggen met de daartoe verantwoordelijke bestuursleden teneinde de informatie te vervolledigen.
Artikel 10
De subsidies worden verleend op basis van het verlopen werkingsjaar. De aanvragen tot subsidiëring zijn
uiterlijk in te dienen tegen 15 mei bij de dienst sport. De dienst sport zal de juistheid van de gegevens nagaan.
De sportraad zal haar advies over het ingediende dossier uitbrengen. De verenigingen die om een subsidie
verzoeken, zijn bereid om op uitdrukkelijke vraag van het Schepencollege aan de dienst sport de toelating te
geven hun boekhouding te laten nazien. Deze gegevens blijven strikt privé.
Artikel 11
Indien blijkt dat opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt of indien de gestelde voorwaarden niet zijn
nageleefd, kan het Schepencollege beslissen, na advies van de sportraad, de subsidies geheel of gedeeltelijk
te schorsen of terug te vorderen en eventueel de betrokken vereniging voor verdere subsidiëring uit te sluiten.
HOOFDSTUK 2 – DE SUBSIDIES
Artikel 12
Deze subsidies worden verdeeld via de volgende parameters:
1. Subsidies aan de sportverenigingen op basis van kwaliteitsvolle criteria
70% van de ter beschikking gestelde subsidies wordt gebruikt voor onderstaande parameters (1.1, 1.2, 1.3,
1.4).
1.1. Structuur van een sportvereniging
a) Wettelijke gestructureerde vereniging
o Feitelijke vereniging

x 0 punten

o VZW
b) Beschikken over een duidelijke bestuursstructuur (organogram toevoegen
met vermelding van verantwoordelijken, functies en commissies)
o het hebben van een organogram (duidelijke structuur bestuur)
met min. 3 duidelijk omschreven bestuursfuncties
o deze informatie doorgeven via infofolder, website.. aan de leden
c) Het volgen van bestuursgerichte bijscholing (per bijscholing/vorming
gedurende het werkjaar) – attest bijvoegen
d) Aangesloten bij de sportraad
o Ja
o Nee
e) Aanwezig zijn op de algemene vergadering van de sportraad
o Ja
o Nee
f) Vertegenwoordiger in het bestuur van de sportraad
o Ja
o Nee
g) Aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie
o Ja, zo ja welke?
o Nee

x 20 punten

x 5 punten
x 10 punten
x 3 punten
x 50 punten
x 0 punten
x 120 punten
x 0 punten
x 10 punten
x 0 punten
x 50 punten
x 0 punten

1.2. Kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de sportvereniging
Werken met gediplomeerde trainers
aantal gediplomeerde trainers (die actief zijn (min. 1 uur training per week); waarvan de training voor de
leden gratis is); vermenigvuldigd met het aantal uren per week dat de gediplomeerde trainer effectief
training geeft. Enkel worden die gediplomeerde trainers in aanmerking genomen waarvan er een attest
meegestuurd wordt.
a) eigen gediplomeerde trainers (gediplomeerde trainers die op de officiële ledenlijsten staan)
o onder leiding van een gediplomeerd trainer (VTS-trainer A of gelijkgestelde) of
licentiaat/master LO: aantal actief
x 6 punten
o onder leiding van een gediplomeerd trainer (VTS-trainer B of gelijkgestelde) of
regentaat LO
x 5 punten
o onder leiding van een gediplomeerd trainer (VTS-diploma initiator of gelijkgestelde)
x 4 punten
o onder leiding van een gediplomeerd trainer (VTS-instapniveau of gelijkgestelde oa.
jogbegeleider, bewegingsanimator, wegkapitein)
x 3 punten
b) vreemde gediplomeerde trainers (aangetrokken trainers die niet op de officiële ledenlijst van de club
staan)
o onder leiding van een gediplomeerd trainer (VTS-trainer A of gelijkgestelde) of
licentiaat/master LO
x 4 punten

o
o
o

onder leiding van een gediplomeerd trainer (VTS-trainer B of gelijkgestelde) of
regentaat LO
x 3 punten
onder leiding van een gediplomeerd trainer (VTS-diploma initiator of gelijkgestelde)
x 2 punten
onder leiding van een gediplomeerd trainer (VTS-instapniveau of gelijkgestelde oa.
jogbegeleider, bewegingsanimator, wegkapitein)
x 1 punten

1.3. Communicatie
De sportvereniging voert een interne en externe interactieve, permanente en doelgerichte en open
communicatie.
Gebruik
van
verschillende
communicatiekanalen
(infoblad,
clubblad,
nieuwsbrief,
website,
infovergadering…min. 2 maandelijks). Zo ja, welke?
x 50 punten/item
1.4. Aanbod en doelgroepen
Sportieve diensten aan de bevolking buiten de gewone clubwerking
50 pt./item (met een max.
van 150 punten per rubriek)
De dienst sport bepaalt jaarlijks welke initiatieven in aanmerking genomen worden.
a) Eigen sportieve manifestaties (tornooien/wedstrijden/kampioenschappen op verschillende niveaus
organiseren; buiten de reguliere competitie en buiten competitie op hoog niveau en topsport):
Zo ja, welke?
b) Deelname aan internationale manifestaties; buiten de reguliere competitie en buiten competitie op
hoog niveau en topsport): Zo ja, welke?
c) Medewerking aan organisatie van lokale en bovenlokale initiatieven (initiatieven sportraad, dienst
sport): Zo ja, welke?
d) Medewerking aan andere gemeentelijke sportmanifestaties (Bloso, provincie,…): Zo ja, welke?
e) Acties voor de schoolgaande jeugd (oa. SVS, Bloso,…) en meewerken aan naschoolse activiteiten: Zo
ja, welke?
f) Organiseren van recreatieve ontmoetingen: zo ja, welke?
g) Gebeurlijk gratis ter beschikking stellen van eigen sportaccommodatie of sportmateriaal: Zo ja, welke?
Gemeentelijke accommodatie valt niet onder deze noemer.
h) Nevenactiviteiten organiseren voor het werven van financiële middelen. Zo ja, welke?

2. Subsidies aan sportverenigingen met een kwaliteitsvolle jeugdwerking
Maximaal 15% van de ter beschikking gestelde subsidies wordt onder onderstaande parameters (2.1.,
2.2) verdeeld.
2.1. Werken met gediplomeerde trainers
aantal gediplomeerde jeugdtrainers (die actief zijn (min. 1uur training per week); waarvan de training voor
de leden gratis is); vermenigvuldigd met het aantal uren per week dat de gediplomeerde jeugdtrainer

effectief training geeft. Enkel worden die gediplomeerde jeugdtrainers in aanmerking genomen waarvan
er een attest meegestuurd wordt.
eigen gediplomeerde jeugdtrainers (gediplomeerde trainers die op de officiële ledenlijsten staan) ; van
toepassing op sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch kader voor hun
jeugdleden) – jeugdtrainers komen niet in aanmerking voor 1.2 a) – organogram jeugdwerking bijvoegen.
Jeugdtrainers, die op hetzelfde moment training geven aan volwassenen, vallen niet onder deze
parameter maar wel onder parameter 1.2 a)
o onder leiding van een gediplomeerd trainer (VTS-trainer A of gelijkgestelde) of
licentiaat/master LO: aantal actief
x 7 punten
o onder leiding van een gediplomeerd trainer (VTS-trainer B of gelijkgestelde) of
regentaat LO
x 6 punten
o onder leiding van een gediplomeerd trainer (VTS-diploma initiator of gelijkgestelde)
x 5 punten
o onder leiding van een gediplomeerd trainer (VTS-instapniveau of gelijkgestelde oa.
jogbegeleider, bewegingsanimator, wegkapitein)
x 4 punten
2.2. Aanbod
50 pt./item (met een max. van 150 punten per rubriek)
a) Organiseren van sportkampen met voltallige korps van gediplomeerde trainers (deelname ook door
niet-leden). Zo ja, welke?
b) Organiseren of deelnemen aan stages. Zo ja, welke?

3. Subsidies aan de sportverenigingen op basis van andere criteria
Maximaal 5% van de ter beschikking gestelde subsidies wordt onder onderstaande parameter (3.1.) verdeeld.
3.1. Aantal actieve sportbeoefenaars (te staven via officiële ledenlijst van de federatie of een officiële lijst
opgemaakt door de verzekeringsmaatschappij van de club, met een maximum 1000 punten per item)
a) volwassenen
b) jeugd (-18 jaar op 01.01.200.)
c) personen met een handicap (officieel met attest van de Algemene directie van de uitkeringen
aan gehandicapen; Zwarte Lievevrouwstraat 3c, 1000 Brussel)

d) senioren (+55 op 01.01.200.)
e) clubs met <50% clubleden die inwoners uit De Panne zijn
>50% clubleden die inwoners uit De Panne zijn
>80% clubleden die inwoners uit De Panne zijn

x 1 punt
x 3 punten
x 3 punten
x 3 punten
x 0 punten
x 200 punten
x 250 punten

Maximaal 10% van de ter beschikking gestelde subsidies wordt onder onderstaande parameters (3.2, 3.3, 3.4)
verdeeld.
3.2

Sportactiviteiten per vereniging per werkingsjaar (detailleren in bijlage)
Competitieclubs
activiteiten als sportvereniging per werkingsjaar





aantal thuiswedstrijden per categorie
aantal verplaatsingen binnen de provincie (+ le Nord)
aantal verplaatsingen buiten de provincie (+ Pas de Calais)
aantal buitenlandse verplaatsingen (verder dan le Nord/Pas de Calais)

x 3 punten
x 5 punten
x 7 punten
x 10 punten

Recreatieclubs
activiteiten als sportvereniging per werkingsjaar




3.3.

aantal thuisprestaties
aantal verplaatsingen binnen de provincie (+ le Nord)
aantal verplaatsingen buiten de provincie (+ Pas de Calais)
aantal buitenlandse verplaatsingen (verder dan le Nord/Pas de Calais)

x 3 punten
x 5 punten
x 7 punten
x 10 punten

Huur en onderhoud van accommodaties
Competitieclubs







aantal uren gratis gebruik van gemeentelijke accommodaties
sportzaal x 250/1000 per veld
sportzaal x 600/1000 volledige zaal
voetbal 600/1000 per match
neg. punten
aantal uren betalend gebruik van gemeentelijke accommodaties, in plus idem / hierboven
aantal uren betalend gebruik van andere accommodaties, huurgeld / 1000 in plus
welke accommodaties zijn dat?
het niet hebben van een gemeentelijke clubkantine
300 punten
het niet gebruik maken van de gemeentelijke drukkerij
75 punten

Recreatieclubs






aantal gratis dagprestaties in gemeentelijke accommodaties
neg. punten
aantal betalende dagprestaties in gemeentelijke accommodaties, in plus idem / hierboven
aantal betalende dagprestaties in andere accommodaties, in plus idem/hierboven
welke accommodaties zijn dat?
het niet hebben van een gemeentelijke clubkantine
300 punten
het niet gebruik maken van de gemeentelijke drukkerij
75 punten

3.4.

Een regelmatig en aantrekkelijk activiteitenaanbod op verschillende niveaus
(competitie/recreatie) aanbieden. Een regelmatige werking hebben voor de verschillende
leeftijden en de verschillende competitieniveaus.
Uw vereniging neemt deel aan: (slechts één competitie aanduiden – enkel het hoogste niveau van uw
vereniging aanduiden)






3.5.

gemeentelijke competitie
gewestelijke competitie
provinciale competitie
liga
nationale competitie

40 punten
60 punten
80 punten
100 punten
120 punten

Een regelmatig en aantrekkelijk activiteitenaanbod op verschillende niveaus aanbieden.
Aanbod met specifieke begeleiding naar competitie én recreatie


de sportvereniging heeft tegelijkertijd voor dezelfde leeftijdscategorie een competitief én een
recreatief aanbod met begeleiding.
o Ja
50 punten
o Nee
0 punten

Artikel 13
Dit reglement vervangt het subsidiereglement voor sportverenigingen aangesloten bij de gemeentelijke
sportraad goedgekeurd via het gemeenteraadsbesluit van 16 februari 2006.

