Subsidiereglement sportverenigingen
Artikel 1 – Algemene voorwaarden
1.1. Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden
subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden op basis van de
kwaliteitscriteria die hierna worden gesteld.
1.2. Deze vermelde subsidies zijn facultatieve directe geldelijke tegemoetkomingen vanwege het
gemeentebestuur voor verenigingen die, op het ogenblik van de aanvraag, minstens een vol jaar bewezen
sportwerking hebben en tijdig een geldig aanvraagdossier indienen bij het gemeentebestuur.
1.3. 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. Als referteperiode voor het
werkingsjaar geldt de periode van 1 september tot en met 31 augustus.
1.4. Dit reglement is van toepassing op de toekenning van subsidies aan de sportverenigingen die
competitieve en/of recreatieve sportactiviteiten ontwikkelen in de gemeente Brecht. Zonder afbreuk te doen aan
het feit dat de clubwerking gericht en toegankelijk moet zijn naar alle bevolkingsgroepen, zal de specifieke
doelgroepenwerking van de clubs bijzonder gevaloriseerd worden.
1.5. Komen niet in aanmerking voor deze subsidies:
a. Verenigingen die reeds door een andere gemeentelijke dienst of adviesraad gesubsidieerd
worden (bv jeugd, cultuur,…);
b. Verenigingen die voor hetzelfde doel reeds via een andere gemeente subsidie ontvangen;
c. Scholen, instellingen, commerciële organisaties en overkoepelende organisaties en federaties;
d. Verenigingen met meerdere afdelingen kunnen slechts één enkele subsidie ontvangen;
e. Indien de vereniging deel uitmaakt van een multidisciplinaire vereniging (bv. socio-culturele
vereniging, wijkraad, …) moet de sportbeoefening geleid worden door een apart bestuur dat
volledig technisch, moreel en financieel onafhankelijk werkt ten opzichte van het algemene
bestuur.
Artikel 2 – Basisvoorwaarden voor subsidiëring
2.1. De vereniging moet aangesloten zijn bij een sportfederatie en dient deze aansluiting te bewijzen aan de
hand van een door de federatie afgeleverd attest van het betreffende werkjaar.
2.2. De vereniging is verplicht een verzekering af te sluiten voor de leden, zowel voor persoonlijke ongevallen
als voor burgerlijke aansprakelijkheid. De vereniging dient deze verzekering te bewijzen aan de hand van een
attest dat afgeleverd wordt door de verzekeringsmaatschappij of de sportfederatie.
2.3. Alleen verenigingen die openstaan voor iedere inwoner van Brecht en een minimum aantal van 10
verzekerde leden tellen, kunnen in aanmerking komen voor subsidies.
2.4. De vereniging moet een vzw of een feitelijke vereniging zijn en de zetel (= de werking) van de vereniging
moet gevestigd zijn op grondgebied Brecht.
2.5. De vereniging moet een autonoom bestuur hebben met minstens 3 meerderjarige personen.
2.6. Minstens 50% van de sportieve activiteiten moet plaatsvinden op Brechts grondgebied. Indien de
vereniging kan aantonen dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is op het
gemeentelijk grondgebied, dan is deze voorwaarde niet van toepassing.

2.7. De vereniging moet een werking van minimum 25 weken in een sportjaar kunnen aantonen. De
sportwerking moet tevens een permanent karakter vertonen.
Artikel 3 – Subsidiebedrag en samenstelling van de subsidie
De voorziene subsidie is tweeledig en bevat een basis- en een werkingssubsidie:
3.1. De basissubsidie is een forfaitair bedrag van 100 euro dat wordt toegekend aan alle aanvragende
sportverenigingen die voldoen aan de basisvoorwaarden tot subsidiëring vermeld in dit reglement.
3.2. De werkingssubsidie is een subsidie die toegekend wordt op basis van een puntensysteem bovenop de
basissubsidie. Het totale door de gemeente ter beschikking gestelde subsidiebedrag (verminderd met het
totaalbedrag van de toegewezen basissubsidies) wordt evenredig verdeeld tussen de verenigingen, a rato van
het bekomen aantal punten. De punten worden toegekend op basis van een aantal criteria die verder
beschreven worden in dit reglement.
3.3. De subsidie is gelimiteerd tot een maximum van 30 euro per aangesloten lid van de betreffende
sportvereniging.
Artikel 4 – Uitzondering voor organiserende comités
Uitzonderlijk kunnen ook verenigingen die niet voldoen aan alle voorwaarden maar sport- of
bewegingsactiviteiten organiseren voor bepaalde doelgroepen een basissubsidie ontvangen en dit na positief
advies door de Brechtse sportraad.
Enkel verenigingen die als organiserend comité erkend zijn door het Brechtse gemeentebestuur via het
erkenningsreglement voor sportverenigingen komen hiervoor in aanmerking.
Artikel 5 – Aanvraag om toelage
5.1. De aanvraag dient te gebeuren op de daartoe voorziene formulieren, die automatisch aan elke erkende
Brechtse sportvereniging zullen opgestuurd worden ten laatste op 31 augustus. De formulieren zijn eveneens te
bekomen op de gemeentelijke sportdienst.
5.2. Een aanvraag is pas geldig indien deze gestaafd wordt met de gevraagde bewijsstukken.
5.3. Elke aanvraag dient ondertekend te worden door 2 bestuursleden van de vereniging.
5.4. Het ingevulde aanvraagformulier moet aangetekend verstuurd worden of persoonlijk door een
afgevaardigde van de sportvereniging bij de gemeentelijke sportdienst worden ingediend, ten laatste op 15
oktober. Hiervoor zal de persoon een bewijs van afgifte ontvangen. De datum vermeld op het afgeleverde
ontvangstbewijs of de poststempel geldt als bewijs.
Artikel 6 – Uitvoering en toekenning van de subsidie
De toekenning van de subsidie gebeurt door het college van burgemeester en schepenen op advies van
de sportraad.
De subsidie zal jaarlijks worden uitgekeerd per overschrijving in de maand december voor alle goedgekeurde
aanvragen die uiterlijk op 15 oktober zijn ingediend bij de gemeentelijke sportdienst.
Artikel 7 – Aanvaarding controle
Door ondertekening van het aanvraagformulier aanvaardt de aanvrager elke controle van het
gemeentebestuur in verband met de aangevraagde toelage.

De sportvereniging die de nodige inlichtingen of bijkomende bewijsstukken weigert te verschaffen, niet tijdig
verschaft of waarvan de verklaringen onjuist worden bevonden, wordt van elke betoelaging voor het betreffende
werkingsjaar uitgesloten. Indien de toelage reeds uitgekeerd is, kan ze teruggevorderd worden.
Artikel 8 – Betwisting
Bij betwisting is het mogelijk een tweede beraadslaging aan te vragen. De desbetreffende vereniging richt
daartoe binnen de maand een gemotiveerd bezwaarschrift aan het college van burgemeester en
schepenen, dat hierover advies vraagt aan de sportraad.
Artikel 9 – Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op datum van goedkeuring door de gemeenteraad.
Na een proefperiode van een jaar zal er een evaluatie met mogelijke bijsturingen van onderhavig
reglement gebeuren.
Artikel 10 – Criteria voor de puntenverdeling van de werkingssubsidies
De berekening van de werkingssubsidie gebeurt aan de hand van een puntensysteem dat vastgesteld is
als volgt :
THEMA 1: KWALITEITSVOLLE OMKADERING VAN DE TRAININGSMOMENTEN
1.1.

Werken met gediplomeerde trainers

Voor trainers die minimum 25 weken per sportjaar les geven binnen de sportvereniging worden volgende
punten toegekend:
Trainers zonder of met niet-erkend diploma (min 3 jaar ervaring)
10 punten per trainer
Trainers met een VTS diploma (aspirant Initiator)
25 punten per trainer
e
Trainers met een VTS diploma (Initiator), studenten LO (min 2 Bachelor)
50 punten per trainer
Trainers met een VTS diploma (Trainer B), Bachelor of Master LO
75 punten per trainer
Trainers met een VTS diploma (Toptrainer, Trainer A)
100 punten per trainer
Voor sporttechnische diploma’s die niet vermeld worden in bovenstaande lijst wordt de assimilatietabel van de
Vlaamse Trainersschool gehanteerd. Deze kan geraadpleegd worden op de website van BLOSO.
1.2.

Trainers van een aparte afdeling voor personen met een beperking en ouderen (50+)

Voor trainers die in de sportvereniging een aparte afdeling van een specifieke doelgroep (personen met een
beperking en 50+) begeleiden worden volgende punten extra toegekend:
Trainer zonder of met niet-erkend diploma (min 3 jaar ervaring)
25 punten per trainer
Trainer met erkend diploma
50 punten per trainer
1.3.

Gediplomeerde juryleden en scheidsrechters

Voor gediplomeerde scheidsrechters of juryleden in de betreffende sporttak (die op regelmatige basis jureren
voor de club) worden volgende punten toegekend:
Scheidsrechter en/of jurylid met een door de federatie erkend diploma
20 punten per jurylid
1.4.

Vorming en bijscholing van trainers, juryleden, vrijwilligers en bestuursleden

Voor trainers, juryleden, bestuursleden en vrijwilligers die een voor de sportvereniging relevante opleiding of
bijscholing met vrucht gevolgd hebben in het voorbije jaar worden volgende punten toegekend:

Erkende VTS trainerscursus
Sporttechnische opleiding of bijscholing bij een erkende instantie

50 punten
10 punten

THEMA 2: AANBOD EN DOELGROEPENWERKING
2.1.

Kwalitatieve trainingsmomenten

De vereniging richt trainingsmomenten in voor zijn leden die al dan niet onder begeleiding staan van een
gediplomeerde trainer.
Alleen de trainingsmomenten die voldoen aan alle onderstaande voorwaarden komen in aanmerking:
- Georganiseerd in naam van de club;
- Vinden plaats in de gemeente Brecht (uitzondering mogelijk voor fietsen, wandelen en joggen);
- zijn inbegrepen in het reguliere lidgeld. Trainingen of begeleiding waarvoor een extra financiële bijdrage
wordt gevraagd of privélessen, komen niet in aanmerking;
- Vinden minimum 25 weken per sportjaar plaats;
- competitiewedstrijden wordt niet aanzien als trainingsmomenten;
- de duur van een trainingsmoment is sportgebonden;
- zijn al dan niet onder begeleiding van een (gediplomeerd) trainer.
Trainingsmomenten in groep zonder trainer (eventueel met begeleider)
25 tot 52 trainingsmomenten/jaar
53 tot 104 trainingsmomenten/jaar
105 tot 250 trainingsmomenten/jaar
251 tot 500 trainingsmomenten/jaar
501 tot 1000 trainingsmomenten/jaar
Meer dan 1000 trainingsmomenten/jaar

15 punten
20 punten
25 punten
35 punten
40 punten
50 punten

Trainingsmomenten in groep met actieve trainer (zonder of met niet-erkend diploma)
25 tot 52 trainingsmomenten/jaar
30 punten
53 tot 104 trainingsmomenten/jaar
40 punten
105 tot 250 trainingsmomenten/jaar
50 punten
251 tot 500 trainingsmomenten/jaar
70 punten
501 tot 1000 trainingsmomenten/jaar
80 punten
Meer dan 1000 trainingsmomenten/jaar
100 punten
Trainingsmomenten in groep met actieve trainer met VTS diploma (aspirant initiator)
25 tot 52 trainingsmomenten/jaar
50 punten
53 tot 104 trainingsmomenten/jaar
75 punten
105 tot 250 trainingsmomenten/jaar
100 punten
251 tot 500 trainingsmomenten/jaar
150 punten
501 tot 1000 trainingsmomenten/jaar
200 punten
Meer dan 1000 trainingsmomenten/jaar
250 punten
Trainingsmomenten in groep met actieve trainer met VTS diploma (minimum niveau initiator)
25 tot 52 trainingsmomenten/jaar
100 punten
53 tot 104 trainingsmomenten/jaar
150 punten
105 tot 250 trainingsmomenten/jaar
200 punten
251 tot 500 trainingsmomenten/jaar
300 punten
501 tot 1000 trainingsmomenten/jaar
500 punten
Meer dan 1000 trainingsmomenten/jaar
1000 punten
2.2.

Trainingsmomenten voor verschillende doelgroepen

De sportvereniging richt aparte trainingsmomenten in onder begeleiding van een trainer voor:
Jeugd (-18 jaar)
75 punten
Personen met een handicap
75 punten
Ouderen (50+)
75 punten
2.3.

Drempelverlagende initiatieven voor kansengroepen

De vereniging onderneemt acties om kansen te geven aan personen met een beperking, senioren en personen
met een beperkt inkomen. De acties hebben tot doel om deze personen aan te zetten tot duurzame
sportparticipatie en hen te integreren in de reguliere sportwerking van de sportvereniging.
Per drempelverlagende actie
10 punten
2.4.

In clubverband deelname aan wedstrijden

In clubverband wordt deelgenomen aan reguliere competitie, tornooien of kampioenschappen waarbij de
administratie, inschrijvingen en financiële zaken gecoördineerd worden door het secretariaat van de club.
Individuele sporten dienen met minstens 5 clubleden per wedstrijddag deel te nemen om in aanmerking te
komen.
Ploegsporten:
Minder dan 10 wedstrijddagen
11 tot 25 wedstrijddagen
26 tot 50 wedstrijddagen
51 tot 100 wedstrijddagen
Meer dan 100 wedstrijddagen

15 punten
25 punten
50 punten
75 punten
100 punten

Individuele sporten (met minimum 5 clubleden per wedstrijddag):
Minder dan 10 wedstrijddagen
11 tot 25 wedstrijddagen
26 tot 50 wedstrijddagen
51 tot 100 wedstrijddagen
Meer dan 100 wedstrijddagen

15 punten
25 punten
50 punten
75 punten
100 punten

2.5.

Organisatie van een wedstrijd (buiten de reguliere competitie)

De sportvereniging organiseert minimum één wedstrijd, tornooi of kampioenschap in de eigen sporttak, die
buiten de reguliere competitie vallen, en tevens toegankelijk is voor deelnemers naast de eigen leden:
Organisatie tornooi of kampioenschap
20 punten
2.6.

Organisatie van een sportkamp of –stage

De sportvereniging organiseert in eigen naam minimum één sportkamp of -stage in de eigen sporttak
met een duurtijd van (er kan maximum 1 sportkamp of stage ingebracht worden):
Minimum 2 aaneensluitende dagen met overnachting (of een weekend)
10 punten
Minimum 4 aaneensluitende dagen zonder overnachting
20 punten
Minimum 4 aaneensluitende dagen met overnachting
30 punten
2.7.

Organisatie nevenactiviteiten met het oog op ledenwerving

De sportvereniging organiseert nevenactiviteiten of neemt initiatieven voor het werven van nieuwe leden:
Per activiteit
10 punten
2.8.

Actieve medewerking aan lokale of bovenlokale initiatieven ter bevordering van de algemene

sportparticipatie
De sportvereniging werkt actief en onbezoldigd (met uitzondering van vrijwilligersvergoedingen) mee aan
sportieve activiteiten die georganiseerd worden door:
De sportdienst of sportraad:
40 punten
Erkende overkoepelende structuren:
30 punten
THEMA 3: COMMUNICATIE
3.1.

De sportvereniging beschikt over verschillende communicatiekanalen:

Clubmagazine of digitale nieuwsbrief (min 3x per jaar) voor alle leden
Organiseren van een jaarlijkse algemene vergadering voor alle leden
Opmaken en verspreiden van verslagen van vergaderingen aan bestuursleden
De vereniging leverde de infofiche voor de sportbrochure van de sportdienst tijdig in
Minimum één artikel of publicatie in een regionaal persblad
Alle publieke activiteiten worden ingevoerd via de UITdatabank
Invullen “aanvraagformulier evenement” voor elke activiteit
De vereniging beschikt over een onthaalbrochure voor nieuwe leden
Nieuwe leden mogen minimum aan één gratis proefles deelnemen
3.2.

5 punten
5 punten
5 punten
5 punten
5 punten
5 punten
5 punten
5 punten
5 punten

De sportvereniging beschikt over actuele website:

Actuele website
Alle trainingsmomenten vermeld onder thema 2 worden vermeld op de website

10 punten
40 punten

THEMA 4: STRUCTUUR VAN DE SPORTVERENIGING
De vereniging beschikt over een degelijk beleidsplan
De vereniging is in het bezit van een geldig kwaliteitslabel door de federatie

10 punten
10 punten

THEMA 5: BIJKOMENDE WEGINGSFACTOREN OP HET PUNTENTOTAAL
5.1.

Bijlagen subsidieaanvraag

De vereniging heeft alle gevraagde bijlagen correct aangeleverd
5.2.

5 punten

Grote sportverenigingen

De sportvereniging beschikt over een minimum aantal leden die inwoner zijn van de gemeente Brecht:
Minimum 100 Brechtse leden
30 punten
Minimum 200 Brechtse leden
100 punten
5.3.

Percentage Brechtse leden

Enkel de leden woonachtig in de gemeente Brecht komen in aanmerking voor de berekening van de
werkingssubsidie. Het puntenaantal van de vereniging wordt aldus vermenigvuldigd met het percentage leden
dat inwoner is van de gemeente Brecht alvorens dit puntenaantal wordt omgezet in een geldelijke toelage.
5.4.

Wegingsfactoren

Het puntentotaal van de sportvereniging wordt vermenigvuldigd met de som van de wegingsfactoren alvorens
dit puntenaantal wordt omgezet in een geldelijke toelage.
Aangesloten bij de Brechtse sportraad
Wegingsfactor 2
Aanwezig op de jaarlijkse algemene vergadering (geen volmacht)
Wegingsfactor 1
Aangesloten bij een door BLOSO erkende sportfederatie
Wegingsfactor 2

