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17.Sport: Goedkeuren subsidiereplenient sportvereniginaerr: con~petitiesporfcltrben
recrentiesportclr~b.
Met 23 ste~nr~xe~i
voor, GEEN stentmert tegeri en GEEN o~itho~cdingen,
De Gemeenteraad,
in openbare vergadering,
Gelet op de vaststelling van he! subsidieregiement voor de sportverenigingen in de gemeenteraad
van 16 februari 1998;
Gelet op de wijziging van het subsidiereglemet~tvoor de sportveretligingen in de gemeenteraad
van 31 januari 2000;
Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van de gemeentelijke subsidies, inzonderheid artikel 3, artikel 7, l o en artikel 9,
eerste lid;
Gelet op het Decreet van 9 maart 2007 houdetlde de subsidiering vau gemeentebesturen,
provitlciebesturen en de Vlaan~seGemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor
Allell-beleid;
Gelet op het Besluit van 19 juli 2007 ter uitvoering van het Decreet van 9 maart 2007 houdende
proviuciebesturen
en
de
Vlaamse
de
subsidiering
van
gemeentebesturen,
Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Spolt voor Allen-beleid - algemene
bepalingen en bepalingen tot het verkrijgen van de beleidssubsidie;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 17 december 2007 houdende de goedkeuring van het
Sportbeleidsplan 2008-2012;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 28 april 2008 houdende de goedkeuring van de
aanpassingen aan het Sportbeleidsplan 2008-2012;
Gelet op het artikel 199 en artikel200 van het Gemeentedecreet;

Gelet op de jaarlijke omzendbrief van het agentschap voor Binnenlands Bestuur houdetide
instructies voor liet opstellen van de budgetten en de meerjarenplannen van de gemeenten;
Gelet op de Patiatlilonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in d e
sport centraal stelt;
Gelet op het belang dat de gemeenteraad heclit aan vrijwilligerswerk in de sport;
Gelet op het advies van de gemeentelijke spoltraad;
Gelet op het feit dat de gepaste kredieten in het budget zijn ingeschreven;
Gelet op de wetgeving ter zake;
Dit reglement vervangt het subsidiereglement voor de spo~tverenigingendd. 16 februari 1998; en
t
voor de sportverenigingen dd. 3 1januari 2000;
de wijziging van l ~ e subsidiereglement
Op voorstel van het college;
BESLUIT:
Gerneentelijk Subsidieregle~nent - Kwaliteitsvolle begeleiding van de leden v a n cle
sportvereniging.

Artikel 1
Bintien 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 opgenomen in artikel 8.
62% van dit bedrag wordt verdeeld onder de competitiesportclubs en 38% onder de
Recreatiesportclubs.
Artikel2
De subsidiering 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
verifieren. Itidien blijkt dat de aangifte niet in overeetistemming is met de werkelijkheid, komt
desbetreffende spottvereniging voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de o~iderdit
besluit gereglementeerde subsidie.
Artikel3
De sportverenigingen moeten door de getneente erkend zijn en dus voldoen aan de in het
erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden.
Artikel4
De subsidies kan men verkijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:
- de aatlvraag tot subsidiering van het voorbije kalenderjaar wordt door de sportverenigingen
op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement en de
aanvraagformuliere~izijn beschikbaar op de sportdienst. Het aanvraagdossier is te verkrijgen
tussen 1 maart en 1 april. Het aanvraagdossier wordt opgestuurd naar alle erkende
sportverenigingen. De subsidieaanvraag moet worden ingediend v66r 1 juni.

-

-

De verdeling en bekendlnakiug van de subsidies vindt plaats v66r l augustus.
Tussen 1 september en 1 oktober kaa beroep aangetekend worden bij bet College van
Burgemeester en Schepenen of de toezichthoudende overheid.
De uitbetalitlg van de subsidie zal gebeuren v66r 1 november.

Artikel 5
Sport: activiteiteu die individueel of in ploegverband worden beoefend tnet eel1 competitief of
recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat.
Artikel6
De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke
kanalen.
Artikel 7
De spoltverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van
november 1983, die stelt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken voor het doe1
waarvoor de subsidie is toegekend.
Voonvaardert n ~ ehet
t oog oy de kwaliteitsvolle beneleiditt~van de s~or~ere?tiaittnerr.

Artikel8
Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van
de leden van de sportverenigingen.
De subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op het
vlak van de twee hieronder beschreven doelstellingetl. De beoordeling gebeult op basis van een
aantal kwaliteitscriteria per doelstelling waaraan de sportverenigingen moeten voldoen. De
kwaliteitscriteria worden geobjectiveerd door parameters teneinde de beoordeling om te zetten in
eel1 subsidiebedrag (55% van het totale subsidiebedrag voor sportverenigingen).
Doelstelling I :
Beschikkert over een kwnliteitsvol sporttecltnisclr kader.
De spoltvereniging voldoet aan 6611 of meer van de volgende kwaliteitscriteria:

Kwaliteitscriterirmr 1. I : Werkett ?netgecliplo~?zeerdetrainers
Het trainersdiploma zal gevaloriseerd worden:
200 punten
* Regent L.O./Bachelor L.0
250 punten
* Licentiaat L.O./Master L.O.
* Initiator
200 punten
* Traitier B
300 punten
* Trainer A
400 punten
* Toptrainer
500 punten
-Er worden punten toegekend aan maximum 1 trainer/ploeg/leeftijdscategorie.
-Het betreft hier erkende diploma's uitgereikt of erkend door de Vlaamse Trainersschool (Bloso)
en andere erkende federaties.
- Een copie van het diploma moet meegestuord worden met de subsidieaanvraag.
K%~~aliteitso.iteri~mt
1.2: Volgen/orgnnise,en vat?Dijscholing
Het volgen van bijscholingen zal beloond worden:
10 punten/uudpersoon
-De bijscholing dient minimum 6u/jaar/persoon te bedragen.
-De bijscholing dient uit te gaan van erkende federaties, onderwijsinstanties of de Vlaamse
Trainersschool (Bloso).
-Zowel de cursussen gevolgd door het sporttechnisch als door het bestuurskader komen in
aatlmerking.

-Een copie van ltet bijscholi~lgsattestmoet meegestuurd tvorden met de subsidieaanvraag.

K~valiteitscriteri~rtr~
1.3: Bescltikkert over eert hoofdtrairter of eetr hoofdjerrgrlt,~li17erdie de
kitlaliteit van het sporttechtlisch kader ondersteuttt en betvaakt.
Hoofdtrainer/hoofdjeugdtrainer:
- De hoofdtrainer is het aanspreekpunt voor trainers, bestuurders of ouders voor de spoltieve
werking
- De hoofdtrainer ornschrijft jaarlijks de doelstellingen van het (jeugd)trainerskorps
- De hoofdtrainer informeert en stimuleert het trainerskorps tot het volgen van opleiding en
bijscholing
- De hoofdtrainer stelt de nodige
trainingsinformatie ter beschikking van het nietgediplomeerde trainerskorps.
Het hebben van een hoofd(jeugd)trainer zal beloond worden:
*hoofdtrainer
100 punten
*hoofdjeugdtrainer 100 punten
Doelstellirtg 2: Beschikkert over trnnspnrante stractztur rnet d~iidelijcefitrtcties
Kwaliteitscriterilon 2.1: Aat~geslotenzijrt Dij de Gemeentelijke Sportracrd Winge~~e
Lidmaatschap Gemeentelijke Sportraad Wingene & aanwezigheid op de Algemene Vergaderitig
van de Spottraad
300 punten
K~valiteitscriteriuin2.2: Aattgeslotett zijn bij eert erkende Vlamnse sportfederatie
150 punten
Lidmaatschap erkende Vlaatnse sportfederatie
Doelstelling 3: Voerert vntt eert interne en exterrle interactieve, permnnenfe, doelgerichte en
open comntunicntie
K~valiteitscriterinn~
3.1: Gebnrikerr vntt verscltillettde cortmltmicatiekattalet~
- Gebruik van actuele website, infovergadering, (elektronische) nieuwsbrief, e-mail,..
Waarde
Medium
300 punten
Actuele website sportvereniging
100 punten
Infovergadering ledenlouders
50 pullten
(Elektronische)nieuwsbrief leden

* Website: Webadres moet vermeld worden op het aanvraagformulier.
* Infovergadering: Copie van uitnodiging met agenda en verslag moet bij het aanvraagformulier
gevoegd worden.
Nieuwsbrief moet ook naar de sportdienst gemaild worden
* Nieuwsbrief leden:
Copie van de nieuwsbrief moet bij !let aanvraagformulier gevoegd
worden

* Elektronische nieuwsbrief leden:

Doelstellirtg 4: Verltoging vnlt de ntedewerking van sportverenigingen aan genteentelijke
sportevertemertten
Kwaliteitscriterirun 4.1.: ~ e a e r v e r k i naatt
~ genreentelijke sportevenemettten
- Het aantal gemeentelijke sportevenementen waaraan uw spottvereniging actief rneewerkte in
de organisatie of spo~tactiviteitenbegeleidt zonder winstbejag
200 puntetlldag oflevenement
Getneentelijke sportevenementen zoals Sportmatinee, Stratenloop, sportkampen, Sportplaneet,
sportactiviteiten, .. . komen in aanmerking.
Voorwaarderr trret tret oon or, verlzonittp van de hvarttiteit in sr,ortvererrininnen
Artikel8
Dit subsidieregietnent tracht bij te dragen tot eel1 waarderit~gvia enkele kwantiteitscriteria.
De kwantiteitscriteria worden geobjectiveerd door parameters teneinde de beoordeling om te
zetten in een subsidiebedrag (45% van het totale subsidiebedrag voor sportverenigingen).

DoelstoNirtg5: Stimuleren vanjeugdsport en tegengnan drop-ouf
Kwantiteitscriteriu~n5.1: Beschikken over actieve iettndledert it1 de saortverenininn
- - Het aantal actieve leden, jonger dan 18jaar - 30 puntenllid Ktvantiteitscriteriu?n4.2: Bescliikken over actieve volwasseit ledetz in de sporwereniging
Het aantal actieve leden van 18jaar en ouder 15 pnntenllid
Doelstellitg 6: Waurderingvan niet-gediplomeerde truiners
Kbvc~ntiteitscriterizirn6.1.: Werken met niet-gediplomeerdetrainers
Het aantal niet-gediplomeerde trainershegeleiders
100 puntenhegeleider
-Er worden punten toegekend aan maximum 1 trainedploeg/leeftijdscategorie.
Doelstelling 7: Verhoging van het auntul sportevenementen in de gemeente
Kwantiteitscriteriltm 7.1.: Organlseren vari sportevet~etnetziedsportactivifeitenrloor recreatieve
sportvelmigingen
- Het aantai sportevenementen/spo~tactiviteitenin organisatie van de recreatieve
sportvereniging:
Van 21-40 activiteitenljaar
200 pnnten (forfait)
forfait + 5 punten/activimit vanaf de 41" activiteit
+40 activiteitenljaar
Er worden maximum 500 punten in totaal toegekend voor alle activiteiten.

Artikel9
Beperkingen en uitslnitingen:
1 . Verenigingen die een subsidieaanvraag hebben ingediend bij een andere gemeente of stad
komen niet in aanmerking.
2. Aan supportersclubs van zowel individuele spo~tbeoefenaarsals clubs wordt geen subsidie
toegekend.
3. Sportverenigingen met professionele belangen worden uitgesloten t.t.z. clubs waarvan actieve
fsportbeoefende) leden vallen onder 'Het statuut van de betaalde sportbeoefenaar' worden
uitgesloten van subsidie.
4. Wanneer de club ophoudt te bestaan, kan enkel subsidie bekomen worden voor het volledige
Iaatste werkjaar.
Aldus vastgesteld in zitting van 22-december-2008
Namens de gemeenteraad,
De burgemeester-voorzitter,
Get. Hendrik Verkest

Get, Chris De Meulemee~ter
Vom eensluidend afschrift,

-

Hendrik Verkest

