SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK
Artikel 1:
Dit subsidiereglement wil Glabbeekse sportverenigingen stimuleren tot de kwalitatieve
verbetering van hun sportaanbod. Het totale subsidiekrediet wordt jaarlijks voorzien op de
gemeentebegroting. De sportverenigingen die aanspraak willen maken op subsidiering moeten
erkend zijn door het gemeentebestuur en dus voldoen aan de in het erkenningsreglement
omschreven erkenningsvoorwaarden..
Artikel 2:
De subsidiëring wordt bepaald op basis van de gegevens in het aanvraagdossier van de
sportvereniging over het voorgaande werkingsjaar. Een werkingsjaar start op 1 juni en eindigt
op 30 mei van het volgend jaar. Het gemeentebestuur behoudt het recht de gegeven informatie
en bewijsstukken te verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de
werkelijkheid, komt desbetreffende sportvereniging voor het betrokken jaar niet in
aanmerking voor deze subsidiering.
Artikel 3:
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure.
o De aanvraag wordt ten laatste op 15 oktober van het betrokken jaar ingediend
bij de sportdienst op de daartoe bestemde formulieren. Het reglement en de
formulieren zullen door de sportdienst ten laatste op 1 september van het
nieuwe werkjaar bezorgd worden. Laattijdige aanvragen worden beboet met
een vermindering van 10% op het puntentotaal van de betrokken vereniging.
Dossiers die ingediend worden na 31/10 worden NIET meer aanvaard!!
o De verdeling en bekendmaking van de subsidies vinden plaats voor 15
november van het betrokken jaar.
o De vereniging krijgt na bekendmaking 14 dagen om verduidelijking te vragen
bij de toegewezen punten
o De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren voor 31 december van het
betrokken jaar.
Artikel 4:
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 5:
De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere
gemeentelijke kanalen.
Indien de sportvereniging ophoudt te bestaan zal het College van Burgemeester en Schepenen
na advies van de Raad van Bestuur van de sportraad beslissen om de subsidie al of niet uit te
keren.
Artikel.6:
De subsidiëring bestaat uit drie posten.
1) De basissubsidie : dit is het basisbedrag dat elke erkende sportvereniging zal
ontvangen.
2) De werkingssubsidie op basis van de kwantitatieve criteria: dit bedrag wordt
samengesteld à rato van het totaal aantal punten dat een vereniging behaalt. (Behaalde
punten X de waarde van één punt.)
3) Werkingssubsidie voor de erkende sportverenigingen op basis van vooropgestelde
kwaliteitscriteria. (Behaalde punten X de waarde van één punt.)
Artikel.7:
Alvorens een beslissing te nemen voor de toepassing van art. 6 wint het College van
Burgemeester en Schepenen het advies in van de Sportraad
Artikel 8:
De subsidie wordt bepaald op basis van de werking van de sportvereniging op het vlak van de
hieronder omschreven doelstellingen. De beoordeling gebeurt op basis van kwantiteitscriteria
en een aantal kwaliteitscriteria per doelstelling waaraan de sportvereniging dient te voldoen.
Onder de sportclubs wordt een onderscheid gemaakt tussen clubs met een jaarwerking, clubs
aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie met een jeugdwerking, organiserende
clubs
Indien het krediet ontoereikend is, worden de bedragen procentueel en evenredig verminderd.

45% van de totaalsubsidie zal aangewend worden voor de basissubsidie en de
werkingssubsidie bepaald in punt A, B1 en B2
A)
Basissubsidie bedraagt 50€/club
B)

Werkingssubsidie op basis van kwantitatieve criteria

1. HET AANTAL LEDEN

(WIG-leden in de werking: 2 punten extra

Voor leden ouder dan 18 jaar op 1 juni van het betrokken werkingsjaar :
* van 10 tot 25 leden
1punt
* van 26 tot 50 leden
2 punten
* van 51 tot 75 leden
3 punten
* van 76 tot 100 leden
4 punten
* meer dan 100 leden
5 punten
Voor leden jonger of gelijk aan 18 jaar op 1 juni van het betrokken werkingsjaar :
* van 10 tot 25 leden
10 punten
* van 26 tot 50 leden
20 punten
* van 51 tot 75 leden
30 punten
* van 76 tot 100 leden
40 punten
* meer dan 100 leden
50 punten
Sportverenigingen die leden met een W.I.G. kaart hebben, ontvangen hiervoor 2
punten per lid. Een kopie van de W.I.G. kaart van het betrokken lid moet
toegevoegd worden als bewijs.
Om in aanmerking te komen voor deze subsidiefactor, dient de vereniging een
gedetailleerde ledenlijst in bijlage toe te voegen. Minimaal dienen naam en voornaam,
adres en geboortedatum van de leden vermeld te worden.
2. SPORTACTIVITEITEN
1) Verenigingen die op occasionele basis wedstrijden inrichten en/of er aan
deelnemen, ontvangen hiervoor 10 punten per wedstrijd, met een maximum van
40 punten per jaar. Deze verenigingen komen niet in aanmerking voor seizoen
werking bepaald in 2.2 en 2.3
.

2) Een vereniging die op regelmatige basis wedstrijden of sportieve manifestaties in
recreatief verband organiseert en/of er aan deelneemt, ontvangt hiervoor
50 punten
3) Een vereniging die op regelmatige basis wedstrijden of sportieve ontmoetingen
in officieel competitief verband organiseert of er aan deelneemt, ontvangt
hiervoor:
100 punten
4) Verenigingen die elkaar steunen bij de organisatie van evenementen van andere
verenigingen kunnen hiervoor
5 punten scoren per evenement,
met een maximum van 5 keer per jaar.
Er is een samenwerkingsformulier ter verantwoording beschikbaar zijn op de
website van de gemeente.

Onder steunen wordt verstaan:
• Het verlenen van menselijke (vb helpers), materiele (vb lokalen) of
financiële hulp om de organisatie van de andere vereniging te bevorderen.
Een door de voorzitter van de organiserende vereniging ondertekend
standaarddocument zal worden meegegeven aan de steun verlenende
vereniging op de dag van het evenement zelf. Dit document dient door
deze laatste vereniging zelf te worden bewaard, aangezien dit geldt als
bewijs van ondersteuning en zal moeten toegevoegd worden aan de
subsidieaanvraag om in aanmerking te komen voor de werkingssubsidie.
Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt, na advies van het
Bestuur van de sportraad, of een activiteit in aanmerking komt voor een
bepaalde subsidiefactor
5) Verenigingen die tijdens vakantieperiodes een sportief weekaanbod voor
kleuters/kinderen/tieners organiseren, kunnen hiervoor 10 punten ontvangen per
organisatie. Het aanbod moet tussen 9u en 17u georganiseerd worden om
aanvaard te worden.
6) Verenigingen die actief meehelpen aan sportactiviteiten of sportconcepten
ingericht door eigen gemeentelijke instanties, kunnen hiervoor 15 punten per
activiteit krijgen waaraan actief meegeholpen wordt. Onder actief wordt verstaan
het inzetten van vrijwilligers op sportactiviteiten zonder hiervoor rechtstreeks of
onrechtstreeks voor vergoed te worden.

55% van de totaalsubsidie zal worden verdeeld op basis van kwalitatieve criteria
C)

Werkingssubsidie voor de door de Vlaamse Regering erkende sportverenigingen
op basis van vooropgestelde kwaliteitscriteria

Doelstelling 1: Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch kader voor de
begeleiding van volwassenen
De sportvereniging voldoet aan een of meer van de volgende kwaliteitscriteria:
Kwaliteitscriteria 1.1:Werken met gediplomeerde trainers die effectief training geven
Parameters:
Het valoriseren van het diplomaniveau: (gegevens trainers in bijlage)
Trainers met een VTS-diploma Toptrainer
Trainers met universitair diploma lichamelijke opvoeding en
bewegingswetenschappen (master/licentiaat)
Trainers met diploma lichamelijke opvoeding van het niet-universitair
hoger onderwijs (bachelor/regentaat)
Trainers met een VTS-diploma Trainer A

100
punten/trainer
90 punten/trainer
80 punten/trainer
70 punten/trainer

Trainers met VTS-diploma Trainer B

60 punten/trainer

Trainers met VTS-diploma Initiator

50 punten/trainer

Trainers met VTS-diploma Bewegingsanimator

40 punten/trainer

Kwaliteitscriterium 1.2: Aansporen, volgen van opleiding en bijscholing mbt de
clubwerking
Parameters en valorisatie
Per VTS-opleiding gevolgd door trainer
Per opleiding erkend door VTS
Per VTS-bijscholing gevolgd door trainer
Per bijscholing erkend door VTS
Per bijscholing gegeven door provincie, sportregio, sportdienst
Per afzonderlijk abonnement op een vaktijdschrift
Volgen van een eerste hulp bij (sport)ongevallen

15 punten
10 punten
15 punten
10 punten
05 punten
01 punt
10 punten

Kwaliteitscriterium 1.3: Aansporen organiseren van bijscholing m.b.t. de clubwerking
Per bijscholing georganiseerd door sportvereniging
10 punten

Doelstelling 2: Een efficiënt financieel beleid voeren

Kwaliteitscriterium 2.1: Afstemmen van het financieel beleid op diverse doelgroepen.
Steeds een minimum lidgeld vragen, maar verschillende democratische lidgelden
hanteren naargelang de verschillende leeftijdscategorieën,
tijdstip van lid worden,
drempelverlagende initiatieven voor specifieke doelgroepen
Valorisatie
Verschillend tarief van lidgeld per leeftijdscategorie
Aangepast tarief lidgeld op basis van tijdstip van aansluiting
Financieel drempelverlagend initiatief (sociale korting)
Aanvaarden van een sportpas of sportcheque

5 punten
5 punten
5 punten
5 punten

Kwaliteitscriterium 2.2: Nevenactiviteiten organiseren voor het werven van financiële
middelen.
Omschrijving:
Specifiek (feest)comité/kalender, publiciteit, balans van de nevenactiviteiten
Valorisatie:
Per georganiseerde nevenactiviteit met een maximum van 3

5 punten

Doelstelling 3: Meer Glabbeekse sportverenigingen maken gebruik van nieuwe
communicatietechnologie zodat informatie over Glabbeekse
sportverenigingen eenvoudiger te vinden is.
Kwaliteitscriterium 3.1: Verschillende communicatiemiddelen doelgroepgericht
gebruiken.
Afhankelijk van het doelpubliek wordt er een andere communicatiemix toegepast.
Geldige communicatiemiddelen categorieën zijn:
• Website, UIT-agenda, gemeentelijk infoblad + borden,drukwerk en
kranten,sociale media ( twitter , facebook)
Valorisatie:
Per verschillend communicatiemiddel toegepast afhankelijk van de doelgroep
25 punten

Doelstelling 4: Structuur van de sportvereniging

Kwaliteitscriterium 4.1: Beschikken over een duidelijke structuur
Beschikken over een organogram. In dit organogram moeten volgende punten
opgenomen worden: verschillende functies (voorzitter, secretaris, penningmeester),
verantwoordelijken en eventuele commissies.
Valorisatie:
in het bezit van een organogram dat voldoet aan de vooropgestelde eisen
een vzw-structuur hebben

10 punten
10 punten

Kwaliteitscriterium 4.2: Aangesloten zijn bij de sportraad
Lidmaatschap sportraad
Aanwezig op de algemene vergaderingen (afgevaardigde of plaatsvervanger)
Valorisatie:
Lidmaatschap sportraad
Aanwezigheid algemene vergaderingen

10 punten
5 punten/vergadering

Kwaliteitscriterium 4.3: Aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie
Lidmaatschap erkende sportfederatie deze lijst kan u downloaden op onze website
www.glabbeek.be
Valorisatie:
Lidmaatschap

10 punten

Doelstelling 5: Deelname aan activiteiten buiten de reguliere sportwerking

Kwaliteitscriterium 5.1: Deelname aan tornooien buiten de reguliere sportwerking.
Aantal tornooien buiten de reguliere sportwerking
Definitie tornooi: sportevenement met veel wedstrijden binnen een bepaald
tijdsverloop en dit op 1 locatie
1) Een vereniging die deelneemt aan een recreatief of officieel competitief tornooi, ontvangt
hiervoor
20 punten (maximum 3 tornooien)
2) Een vereniging die een tornooi organiseert, recreatief of officieel competitief, ontvangt
hiervoor
50 punten (maximum 3 tornooien)

Het hierboven vermelde subsidiereglement werd goedgekeurd op de algemene vergadering
van de sportraad op
Namens het bestuur,
.
De Secretaris

De Voorzitter

Ludwig Lens.

Luc Vangoidsenoven.

Goedgekeurd in zitting van
Namens de Raad.
De Secretaris i.o.,

De Burgemeester

P. Cloots

J. Vicca.

