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PUNT 07 - FINANCIËN - SPORT - REGLEMENT TOT HET TOEKENNEN VAN
SUBSIDIES
AAN
ERKENDE
LANDENSE
SPORTVERENIGINGEN
MET
BASISWERKING EN MET JEUGDWERKING OF ANDERSVALIDENWERKING AANPASSING
DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van
gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse gemeenschapscommissie voor het
voeren van een Sport-voor-Allen-beleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2007 ter uitvoering van het
decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen
en de Vlaamse gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport-voor-Allenbeleid – algemene bepalingen en bepalingen tot het verkrijgen van de beleidssubsidies;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 december 2008 waarbij het reglement tot het
toekennen van subsidies aan erkende Landense sportverenigingen met basiswerking en
met jeugdwerking of andersvalidenwerking werd goedgekeurd;
Overwegende dat naar aanleiding van suggesties van de werkgroep 'subsidies' van de
sportraad en naar aanleiding van opmerkingen daaromtrent van BLOSO, de sportraad
een aangepast subsidiereglement heeft opgesteld;
Overwegende dat het aangepast subsidiereglement werd goedgekeurd door de algemene
vergadering van de sportraad in zitting van 04 juni 2012;
Gelet op het besluit van 12 juni 2012 van het college van burgemeester en schepenen
waarbij wordt voorgesteld om het aangepaste subsidiereglement goed te keuren;
Gelet op de toelichting door de schepen van Sport, Gino Debroux;
Aangenomen met algemeenheid van stemmen:
BESLUIT:
Artikel 1. Het reglement tot het toekennen van subsidies aan erkende Landense
sportverenigingen met basiswerking en met jeugdwerking of andersvalidenwerking, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van 23 december 2008, op te heffen met ingang van
01 juli 2012.
Art. 2. Het hierna vermeld aangepast reglement tot het toekennen van subsidies aan
erkende Landense sportverenigingen met basiswerking en met jeugdwerking of
andersvalidenwerking goed te keuren met ingang van 01 juli 2012 (wijzigingen in cursief):
REGLEMENT TOT HET TOEKENNEN VAN SUBSIDIES AAN ERKENDE LANDENSE
SPORTVERENIGINGEN MET BASISWERKING EN MET JEUGDWERKING OF
ANDERSVALIDENWERKING
HOOFDSTUK I - ERKENDE LANDENSE SPORTVERENIGINGEN MET BASISWERKING
Artikel 1
Binnen de perken van de door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten worden subsidies
uitgekeerd aan de sportverenigingen voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de actieve leden op
basis van de criteria, opgenomen in artikel 8.
Artikel 2
De subsidiering van het werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het aanvraagdossier
opgenomen gegevens van de sportvereniging met betrekking tot het voorgaande werkingsjaar.
Het stadsbestuur behoudt zich steeds het recht voor, om de gegeven informatie en de
bewijsstukken te laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de

werkelijkheid, komt desbetreffende sportvereniging voor het betrokken jaar niet meer in
aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie.
Artikel 3
De sportverenigingen moeten door de stad erkend zijn als “Sportverenigingen met Basiswerking”
en dus voldoen aan de in het erkenningreglement omschreven voorwaarden.
Artikel 4
Om de subsidies te verkrijgen, moet volgende procedure worden doorlopen:
- De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde
formulieren ingediend bij de dienst Vrije Tijd, afdeling Sport. Het reglement en de
aanvraagformulieren zijn beschikbaar bij voornoemde afdeling Sport.
- De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 01 september van het betrokken jaar.
- De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 01 november van het
betrokken jaar.
- Tussen 01 november en 15 november van het betrokken jaar kan er verzet aangetekend
worden bij het college van burgemeester en schepenen.
- De subsidie wordt uitbetaald vóór 31 december van het betrokken jaar.
Artikel 5
Als sport wordt beschouwd activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend met
een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke en/of mentale inspanning centraal staat.
Artikel 6
De sportvereniging kan geen subsidies ontvangen indien:
- er reeds subsidies verkregen zijn bij andere gemeentelijke kanalen;
- de aanvraag betrekking heeft op deelname aan wedstrijden van hoog competitief
niveau of topsportbeoefenaars;
- de subsidies niet voor de club bestemd zijn;
- de club eveneens subsidies voor hetzelfde doel ontvangen hebben in een andere
gemeente of stad.
Artikel 7
De sportverenigingen leggen verantwoording af in overeenstemming met de wet van 14 november
1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen verleend door
de gemeenten, die bepaalt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken voor het doel
waarvoor de subsidie is toegekend.
Artikel 8
Punten worden verkregen voor activiteiten waaraan de club deelneemt of die door de club
zelf worden georganiseerd en waarvan de kosten ten laste zijn van de club.
De te verdienen punten zijn onderverdeeld in twee categorieën, namelijk ‘kwantiteit’ met een
maximum van 25 punten en ‘kwaliteit’ waarvoor geen maximum is vooropgesteld.
De punten door de club behaald op de categorie ‘kwantiteit’ moeten steeds lager zijn dan de
punten behaald op de categorie ‘kwaliteit’. Indien dit niet het geval is, worden de punten
behaald op de categorie ‘kwantiteit’ teruggebracht tot de kwaliteitspunten min 1. Als
achteraf blijkt dat aan de club ten onrechte punten worden toegekend, worden de subsidies
van de club herberekend en indien nodig teruggevorderd.
Per punt dat door de sportvereniging behaald werd, bedraagt de subsidie 20,00 EUR voor de
jaren 2012 en 2013. Vanaf 2014 bij het in werking treden van een nieuw decreet wordt dit
bedrag aangepast.
Bij het ontbreken van de nodige bewijsstukken krijgt de club alsnog de tokd tot 20
september van het betrokken jaar om deze aan het dossier toe te voegen.
A. KWALITEIT
ALGEMEEN
OMSCHRIJVING

AANTAL
PUNTEN

aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie
5
(stamnr. , naam, adres & tel. nr.)
vereniging zonder winstoogmerk.
5
(ondernemingsnummer vzw, stichtingsdatum & laatste wijziging in Belgisch
Staatsblad)
actief deel uitmaken van het bestuur van de sportraad
3
o Indien meer dan 2 maal afwezig op de laatste 10 vergaderingen
2
o Indien meer dan 4 maal afwezig op de laatste 10 vergaderingen
0
aangesloten bij de sportraad
2
aanwezigheid op de algemene vergadering
3
Deze gegevens worden ingevuld op het daartoe bestemde formulier “ Bijlage 1” en gestaafd aan
de hand van bij te voegen documenten.
Verenigingen die sportieve activiteiten organiseren buiten de reguliere werking waaraan ook
niet aangesloten leden kunnen deelnemen en die geleid worden door gediplomeerde
trainers:
- per organisatie en per dag: 2 punten;

- in samenwerking met andere sportvereniging(en): 1 punt.
Deze gegevens worden ingevuld op het daartoe bestemde formulier ‘bijlage 2’ te bewijzen
aan de hand van programmablaadjes, lijst der deelnemers met geboortejaar en
inschrijvingsbewijs, het bewijs van het diploma van de trainer.
WERKING
Vrijwillig en onbezoldigd meewerken aan activiteiten georganiseerd door de dienst Vrije
Tijd, afdeling Sport: → 1 punt per organisatie en per dag.
Deze gegevens worden ingevuld op het daartoe bestemde formulier ‘bijlage 4’.
Een lijst van de daartoe in aanmerking komende organisaties wordt opgemaakt en jaarlijks
aangepast door de dienst vrije Tijd, afdeling Sport.
B. KWANTITEIT – max. 25 punten
1 ACTIEVE LEDEN
OMSCHRIJVING

AANTAL PUNTEN PER ACTIEF LID

actieve leden tot en met 18 jaar
0,1
actieve leden vanaf 19 jaar tot en met 55 jaar
0,1
actieve leden vanaf 56 jaar
0,1
Deze gegevens worden ingevuld op het daartoe bestemde formulier “ Bijlage 4 Ledenaantal” en
worden bewezen door het voorleggen van:
- een ledenlijst van de federatie, gedateerd op de eerste maand van het seizoen waarop
deze informatie betrekking heeft en waarop de leden vermeld staan met
naam,voornaam,volledig adres, geboortedatum, datum van aansluiting en eventueel
vergunnings- of stamnummer;
- nieuwe leden die aansluiten tijdens het seizoen moeten op een aparte lijst vermeld worden
met dezelfde gegevens;
- als “actieve leden” worden beschouwd de leden die op regelmatige basis deelnemen aan
de georganiseerde sportactiviteiten tijdens het seizoen;
- bij de ploegsporten worden er dan ook per ingeschreven ploeg slechts een aantal leden
aanvaard, deze zijn:
volleybal
10 leden per ploeg
basket
10 leden per ploeg
voetbal
15 leden per ploeg van preminiemen tot en met U17
10 leden per ploeg voor debutantjes en duiveltjes
zaalvoetbal
10 leden per ploeg
2 ACTIVITEITEN
OMSCHRIJVING

AANTAL
PUNTEN

deelname aan internationale organisaties
0,20
deelnamen aan nationale organisaties
0,10
deelnamen aan regionale organisaties
0,05
Trainingen
0,05
Deze gegevens worden ingevuld op het daartoe bestemde formulier “Bijlage 3 activiteiten” te
bewijzen aan de hand van officiële gegevens.
HOOFDSTUK II - ERKENDE LANDENSE SPORTVERENIGINGEN MET JEUGDWERKING OF
ANDERSVALIDENWERKING
Artikel 1
Binnen de perken van de door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten worden subsidies
uitgekeerd aan de sportverenigingen voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de actieve jeugdleden
en andersvaliden op basis van de criteria, hierna vermeld in artikel 8.
Artikel 2
De subsidiëring van het huidige werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het
aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging met betrekking tot het voorgaande
werkingsjaar.
Het stadsbestuur behoudt zich steeds het recht voor, om de gegeven informatie en bewijsstukken
te laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid,
komt de desbetreffende sportvereniging voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de
onder dit besluit gereglementeerde subsidie.
Artikel 3
De sportverenigingen moeten door het stadsbestuur erkend zijn als “sportvereniging met
jeugdwerking of andersvalidenwerking” en dus voldoen aan de in het erkenningreglement
omschreven voorwaarden.
Artikel 4
Om subsidies te krijgen, moet de aanvrager voldoen aan de hierna omschreven procedure:
- de aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde
formulieren ingediend bij de dienst Vrije Tijd, afdeling Sport. Het reglement en de
aanvraagformulieren zijn beschikbaar bij voornoemde afdeling.
- de subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 1 september van het betrokken jaar.

de verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 1 november van het
betrokken jaar.
- tussen 1 november en 15 november van het betrokken jaar kan er verzet aangetekend
worden bij het college van burgemeester en schepenen.
- de subsidie wordt uitbetaald vóór 31 december van het betrokken jaar.
Artikel 5
Als sport wordt beschouwd activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend met
een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke en/of mentale inspanning centraal staat.
Artikel 6
De sportvereniging kan geen subsidies ontvangen indien:
- er reeds subsidies verkregen zijn bij andere gemeentelijke kanalen;
- de aanvraag betrekking heeft op deelname aan wedstrijden van hoog competitief
niveau of topsportbeoefenaars;
- de subsidies niet voor de club bestemd zijn;
- de club eveneens subsidies voor hetzelfde doel ontvangen hebben in een andere
gemeente of stad.
Artikel 7
De sportverenigingen leggen verantwoording af in overeenstemming met de wet van 14 november
1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen verleend door
de gemeenten, die bepaalt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken voor het doel
waarvoor de subsidie is toegekend.
Artikel 8
Punten worden verkregen voor activiteiten waaraan de club deelneemt of door de club zelf
wordt georganiseerd en waarvan de kosten ten laste zijn van de club.
De te verdienen punten zijn onderverdeeld in twee categorieën, namelijk ‘kwantiteit’ met een
maximum van 80 punten en ‘kwaliteit’ waarvoor geen maximum is vooropgesteld.
De punten door de club behaald in de categorie ‘kwantiteit’ moeten steeds lager zijn dan de
punten behaald op de categorie ‘kwaliteit’. Indien dit niet het geval is, worden de punten
behaald op de categorie ‘kwantiteit’ teruggebracht tot de kwaliteitspunten min 1. Als
achteraf blijkt dat aan de club ten onrechte punten werden toegekend, worden de subsidies
van de club herberekend en indien nodig teruggevorderd.
Per door de sportvereniging verworven punt bedraagt de subsidie 25,00 EUR voor de jaren
2012 en 2013. Vanaf 2014 bij het in werking treden van een nieuw decreet wordt dit bedrag
aangepast.
Bij het ontbreken van de nodige bewijsstukken krijgt de club alsnog de tijd tot 20 september
van het betrokken jaar om deze aan het dossier bij te voegen.
A. KWALITEIT
ALGEMEEN
-

OMSCHRIJVING

AANTAL
PUNTEN

aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie
5
(stamnr., naam, adres & tel. nr.)
vereniging zonder winstoogmerk
5
(ondernemingsnummer vzw, datum stichting & laatste wijziging in Belgisch
Staatsblad)
actief deel uitmaken van het bestuur van de sportraad
3
o indien meer dan 2 maal afwezig op de laatste 10 vergaderingen
2
o indien meer dan 4 maal afwezig op de laatste 10 vergaderingen
0
aangesloten bij de sportraad
3
aanwezig op de algemene vergadering
2
Deze gegevens worden ingevuld op het daartoe bestemde formulier “Bijlage 1” en gestaafd aan de
hand van bij te voegen documenten.
Trainers
- WERKEN MET GEDIPLOMEERDE JEUGDSPORTCOÖRDINATOR DIE GEEN ANDERE FUNCTIE
UITOEFENT IN EEN SPORTVERENIGING
OMSCHRIJVING

AANTAL
PUNTEN

VTS trainer A of gelijkgestelde
10
VTS trainer B of gelijkgestelde (personen met een opleiding van bachelor of
8
master LO)
initiator VTS
2
- WERKEN MET GEDIPLOMEERDE JEUGDSPORTCOÖRDINATOR DIE OOK DE FUNCTIE VAN TRAINER
UITOEFENT IN EEN SPORTVERENIGING
OMSCHRIJVING

VTS trainer A of gelijkgestelde

AANTAL
PUNTEN

5

VTS trainer B of gelijkgestelde (personen met een opleiding van bachelor of
master LO)

4

Om in aanmerking te komen voor een jeugdcoördinator moet:
- de sportvereniging minstens 30 jeugdleden tellen;
- de sportvereniging beschikken over minimaal 3 trainers (jeugdcoördinator niet
meegerekend);
- de jeugdcoördinator met naam en contactgegevens expliciet vermeld worden in de
informatiebrochure en/of de website van de vereniging.
Deze gegevens worden ingevuld op “bijlage 2” en gestaafd aan de hand van bij te voegen
documenten.
- WERKEN MET GEDIPLOMEERDE TRAINERS BIJ DE JEUGD EN ANDERSVALIDEN
OMSCHRIJVING

VTS trainer A of gelijkgestelde
VTS trainer B of gelijkgestelde (personen met een opleiding van bachelor of master
LO)
initiator VTS of gelijkgestelde trainer C
aspirant-initiator (algemeen gedeelde initiator VTS)
- VOLGEN VAN OPLEIDING VOOR TRAINERS
OMSCHRIJVING

AANTAL
PUNTEN

5
4
2
1
AANTAL
PUNTEN

VTS trainer A of gelijkgestelde
2
VTS trainer B of gelijkgestelde
3
initiator VTS
3
aspirant initiator (algemeen gedeelte initiator VTS)
1
Jeugdtrainers zijn trainers die sportactiviteiten begeleiden en op regelmatige basis
trainingen verzorgen (minimum 30 trainingen per jaar) die enkel toegankelijk zijn voor leden
van bepaalde leeftijdscategorieën onder de 18 jaar (gemengde trainingen van jeugd en
senioren komen niet in aanmerking).
De volgende diploma’s komen in aanmerking om als jeugdtrainer erkend te worden:
- een VTS-diploma;
- een diploma dat voorkomt op de assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool;
- een diploma, erkend door BLOSO-VTS;
De waarde van het trainersdiploma wordt in aanmerking genomen bij de start van het
seizoen.
Deze gegevens worden ingevuld op “Bijlage 2”en aangetoond door het voorleggen van:
- indien voorradig een lijst van de federatie gedateerd op de eerste maand van het seizoen
waarop deze informatie betrekking heeft en waarop de trainers vermeld staan met naam,
voornaam, volledig adres, geboortedatum, en graad van hun diploma;
- een kopie van het diploma van de trainer;
- er wordt maximum één trainer per 10 actieve leden in aanmerking genomen.
WERKING
- Een regelmatig aanbod genereren van afzonderlijke competitieve en recreatieve
activiteiten met afzonderlijke begeleiding van gediplomeerde trainers  1 punt per
leeftijdscategorie.
- Vrijwillig en onbezoldigd meewerken aan activiteiten georganiseerd door de dienst
Vrije Tijd – afdeling Sport  1 punt per organisatie en per dag.
Deze gegevens worden ingevuld op het daartoe bestemde formulier “bijlage 3”.
Een lijst van de daartoe in aanmerking komende organisaties wordt opgemaakt en
jaarlijks aangepast door de dienst Vrije Tijd – afdeling Sport.
- Deelnemen van jeugdleden of andersvaliden aan sportkampen georganiseerd door
derden die geleid worden door gediplomeerde VTS trainers of gelijkwgestelden en
minstens 4 volledige dagen duren  0,5 punt per deelnemer;
Deze informatie moet bewezen worden aan de hand van documenten van de
organisatoren waarop het trainingsschema, de trainers en de deelnemers met
geboortejaar vermeld staan evenals een attest van deelname (bijv. bewijs van
betalen van inschrijvingsgeld) (te vermelden op “bijlage 4”).
ORGANISATIES
Het organiseren van sportkampen voor de jeugd of andersvaliden waaraan ook niet
aangesloten leden kunnen deelnemen, die geleid worden door gediplomeerde trainers en
minstens 4 volledige dagen duren. Deze activiteit moet bewezen worden aan de hand van
programmaboekjes, de lijst van de deelnemers met geboortejaar en inschrijvingsbewijs, het
bewijs van het diploma van de trainer (te vermelden op formulier “bijlage 4”). Gasttrainers
komen enkel in aanmerking indien ze minimum 8 trainingen geven.
OMSCHRIJVING

AANTAL
PUNTEN

Per - trainer B of hoger (10 deelnemers per trainer)
3
Per - initiator (10 deelnemers per trainer)
2
- organisatie van sportieve activiteiten voor jeugd en andersvaliden buiten de
reguliere competitie waaraan ook niet aangesloten leden kunnen deelnemen, die
geleid worden door gediplomeerde trainers:
- per organisatie en per dag  2 punten;
- in samenwerking met andere sportverenging(en)  1 punt.
Deze gegevens worden ingevuld op het daartoe bestemde formulier (bijlage 5) te bewijzen
aan de hand van programmablaadjes, lijst der deelnemers met geboortejaar en
inschrijvingsbewijs, het bewijs van het diploma van de trainer.
- organisatie van tornooien voor jeugd en/of andersvaliden buiten de reguliere
competitie
- per leeftijdcategorie  2 punten
Deze gegevens worden ingevuld op het daartoe bestemde formulier “bijlage 4” te bewijzen
aan de hand van officiële gegevens, programmaboekjes, deelnemerslijst,
inschrijvingbewijs, enz.
B. KWANTITEIT
1 ACTIEVE LEDEN
OMSCHRIJVING

AANTAL
PUNTEN
PER ACTIEF
LID

actieve jeugdspelers tot en met 18 jaar
0,2
actieve andersvalide leden
0,2
actief lid ouder dan 18 jaar
0,0
Deze gegevens worden ingevuld op het daartoe bestemde formulier “bijlage 6 Ledenaantal” en
worden bewezen door het voorleggen van:
- een ledenlijst van de federatie gedateerd op de eerste maand van het seizoen waarop
deze informatie betrekking heeft en waarop de leden vermeld staan met
naam,voornaam,volledig adres, geboortedatum, datum van aansluiting en eventueel
vergunning- of stamnummer;
- nieuwe leden welke aansluiten tijdens het seizoen moeten op een aparte lijst vermeldt
worden met dezelfde gegevens;
- als “actieve leden” worden beschouwd de leden welke op regelmatige basis deelnemen
aan de georganiseerde sportactiviteiten tijdens het seizoen;
- bij de ploegsporten worden er dan ook per ingeschreven ploeg slechts een aantal leden
aanvaard, deze zijn:
volleybal
10 leden per ploeg
basket
10 leden per ploeg
voetbal
15 leden per ploeg van preminiemen tot en met U17
10 leden per ploeg voor debutantjes en duiveltjes
zaalvoetbal
10 leden per ploeg
2 Wedstrijden & Trainingen
- WEKELIJKSE TRAININGEN ONDER BEGELEIDING VOOR JEUGDLEDEN EN ANDERSVALIDEN
OMSCHRIJVING

AANTAL
PUNTEN

actief in de competitie op gewestelijk niveau
per leeftijdscategorie of niveau
1
actief in de competitie op provinciaal niveau.
per leeftijdscategorie of niveau
1
actief in de competitie op nationaal niveau.
per leeftijdscategorie of niveau
1
actief in de competitie op internationaal niveau
per leeftijdscategorie of niveau
1
actief in de competitie van andersvaliden
per leeftijdscategorie of niveau
1
actief op recreatief niveau
per leeftijdscategorie of niveau
1
Deze gegevens worden ingevuld op het daartoe bestemde formulier “bijlage 9 Training” te bewijzen
aan de hand van officiële gegevens.
- DEELNAME AAN COMPETITIEWEDSTRIJDEN “JEUGD EN ANDERSVALIDEN”
OMSCHRIJVING

AANTAL
PUNTEN

op internationaal niveau
per aantal
0,20
op nationaal niveau
per aantal
0,15
op provinciaal niveau
per aantal
0,10
op gewestelijk niveau
per aantal
0,05
officiële vriendenwedstrijden
per aantal
0,02
Deze gegevens worden ingevuld op het daartoe bestemde formulieren “ bijlage 7 Competitieve
activiteiten” en worden bewezen door het voorleggen van:
- voor de ploegsporten de officiële eindrangschikking van de competitie en voor de
individuele sporten de officiële uitslag van de wedstrijd;

-

voor wedstrijden waarvoor geen uitslag wordt bekendgemaakt is een officiële kalender
waarop de gespeelde wedstrijden zijn terug te vinden voldoend;
de officiële wedstrijdkalender van de federatie;
officiële aankondiging van oefenwedstrijden “bijlage 8”.

Namens de raad:

Renaat KAMERS
secretaris

Johan CANS
voorzitter

