SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN
I ALGEMENE VOORWAARDEN
Art. 1
Binnen de perken van de door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten worden
subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen. Dit op basis van onderstaande criteria.
Art. 2
De subsidiëring van het huidig werkjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het
aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging met betrekking tot het
voorgaande werkingsjaar.
Een werkingsjaar loopt van 1 juli van het vorig jaar tot 30 juni van het lopende jaar.
Art. 3
Om subsidies te ontvangen dient de sportvereniging te voldoen aan volgende
voorwaarden:
- Aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse Sportfederatie
- De zetel van de vereniging moet in de gemeente gevestigd zijn en een
meerderheid van de bestuursleden en sportende leden samen moet in de
gemeente wonen
- Sportclubs die in Alveringem een werking hebben en een onderafdeling zijn van
een sportclub buiten Alveringem komen in aanmerking voor subsidie indien deze
sporttak bij de oprichting van de club, nog niet bestaat in Alveringem
- Minstens de helft van de sportieve activiteiten moet plaatsvinden op het
grondgebied van de gemeente. 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.
Art. 4
De subsidie 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 dienst jeugd en sport.
- Het reglement en de aanvraagformulieren worden naar de sportclubs
opgestuurd.
- De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 30 september van het
betrokken werkjaar.
- De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 30 november
van het lopende jaar.
- De uitbetaling van de subsidies zal gebeuren vóór 31 december van het lopende
jaar.
Art. 5
De erkende sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via
andere gemeentelijke kanalen, vreemd aan sport.
Art. 6
Het totale bedrag voorzien voor de ondersteuning van de sportvereniging wordt als
volgt verdeeld:

40% werkingssubsidie
60% kwaliteitscriteria
II WERKINGSSUBSIDIE
Art. 7
De werkingssubsidie voor sportverenigingen wordt als volgt verdeeld:
- per lid tot en met 18 jaar
- per lid van 19 – 55 jaar
- per lid ouder dan 55 jaar

3 ptn
1 ptn
2 ptn

Art. 8
Om werkingssubsidie te ontvangen dient de vereniging volgende bewijsstukken toe te
voegen aan het aanvraagdossier:
- ledenlijst (naam, adres, geboortedatum) + opsplitsing van de leeftijdsgroepen
(zoals vermeld in Art. 6)
- lijst van trainers (naam, adres, geboortedatum) + omschrijving doelgroep / trainer
met kwalificaties.
III KWALITEITSCRITERIA
III.1. Kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de sportvereniging
Art. 9
Aantal trainers of bestuursleden die het afgelopen werkjaar een opleiding of
bijscholing volgden.
- een VTS opleiding: VTS-Trainer A, VTS-Trainer B, VTS- Initiator
- VTS aspirant Initiator
- Een EHBO-cursus

15 ptn
10 ptn
10 ptn

Een bijscholing of infosessie in functie van de kwalitatieve werking van de sportclub
- een bijscholing of infosessie van 3u of minder
2 ptn/deelnemer
- een bijscholing van meer dan 3u
5 ptn/deelnemer
Art. 10
Aantal gediplomeerde trainers die lid zijn van de sportvereniging:
Met een Sporttechnisch diploma:
- per begeleider met VTS diploma trainer A of Licentiaat/Master LO

9 ptn

- per begeleider met VTS diploma trainer B of Regent/Bachelor LO
- per begeleider met VTS diploma initiator of Aspirant Initiator

9 ptn
6 ptn

Met een EHBO brevet:
- per begeleider met geldig EHBO brevet

6 ptn

Art. 11
Om subsidie te ontvangen voor kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de
sportvereniging, dient de vereniging volgende bewijsstukken toe te voegen aan het
aanvraagdossier:
-

bewijs van gevolgde opleiding / persoon

-

kopie van het behaalde diploma /persoon
bewijs van gevolgde infosessie / persoon

III.2. Financieel beleid
Art. 12
Voor de sportvereniging is het belangrijk dat er een financiële planning op korte en
middellange termijn gemaakt wordt. Sportverenigingen die een begroting kunnen
voorleggen, krijgen hiervoor extra punten.
Voorleggen van begroting voor het komende werkjaar
5 ptn
III. 3. Aanbod en doelgroepen
Art. 13
Sportverenigingen die een regelmatige werking kunnen aantonen voor de
verschillende leeftijdsgroepen en op verschillende competitieniveaus krijgen hiervoor
extra punten.
Aantal uren training per week
gegeven door elke sportgediplomeerde begeleider x aantal weken x aantal
Aantal leden
leeftijdscategorieën
(volgens art 6)
= aantal punten
Organiseren van recreatieve ontmoetingen:
- eigen organisatie van vriendschappelijke wedstrijden

2 ptn/initiatief met een
Maximum van 10 punten

- initiatiemomenten voor niet-leden

5 ptn/initiatiemoment

- initiatielessen voor scholen

10 ptn/initiatieles

III.4. Structuur van de sportvereniging
Art. 14
Sportverenigingen die beschikken over duidelijk omschreven functies van
bestuurders en werkgroepen krijgen hiervoor extra punten.
Sportverenigingen die een organogram voorleggen

1 ptn

Sportverenigingen met VZW –structuur krijgen hiervoor extra punten

5 ptn

Deelname aan de algemene vergaderingen van de sportraad
3ptn/aanwezigheid
op de algemene vergadering

III.5. Informatie en communicatie
Art. 15
Sportverenigingen die een klantvriendelijk beleid voeren, krijgen hiervoor extra
punten.

- organiseren van een tevredenheidsonderzoek (schriftelijk)
5 ptn
- organiseren van een infovergadering nr de leden toe
5 ptn
(soupers, etentjes … komen hiervoor niet in aanmerking)
- ombudsman/ombudsvrouw
5 ptn
(maakt tevens deel uit van het bestuur en staat vermeld in het organogram)
Art. 16
Het totaal voorziene budget voor de subsidie = de waarde van 1 punt
Totaal aantal bekomen punten

De waarde van 1 punt X aantal punten / vereniging = subsidiebedrag voor de
vereniging
Art. 17
In geval van discussie ivm de verdeling beslist de stuurgroep van de sportraad.
Art. 18
Dit reglement is van toepassing vanaf 2014 en kan elk jaar geëvalueerd en
aangepast worden waar nodig.
Art. 19
Sportverenigingen kunnen gecontroleerd worden door de dienst jeugd en sport. Als
blijkt dat er foutieve gegevens worden vermeld met de bedoeling om te frauderen zal
de sportvereniging dat jaar uitgesloten worden van subsidiëring.
Art. 20
Bij de aanvraag van de toelagen dienen nog volgende bewijsstukken gevoegd te
worden:
- Activiteitenkalender voor het komende werkjaar.
- Bewijzen (uitnodiging leden, affiches, activiteitenkalender…) van activiteiten die
doorgingen in het werkjaar waarvoor de subsidie aangevraagd wordt.
- Financieel verslag ondertekend door voorzitter en secretaris van de vereniging.

