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Herziening subsidiereglement sport

De gemeenteraad,
Aanleiding
Voordien werden de subsidies voor sportverenigingen verdeeld op basis van 3 verschillende
systemen: beleidssubsidies, impulssubsidies en historische subsidies.
Uitkering op basis van deze verschillende systemen was arbeidsintensief en creëerde
ruimte voor onduidelijkheid bij de sportclubs, waardoor het indienen van subsidiedossiers
bij hen als een tijdrovende opdracht ervaren werd. Daarnaast zorgde een verschil in timing
voor boekhoudkundige onoverzichtelijkheid, omdat niet alle subsidies konden worden
toegekend aan eenzelfde werkingsjaar. Bovendien zal afschaffing van de historische
subsidies ervoor zorgen dat alle erkende sportclubs op gelijke manier aanspraak kunnen
maken op het voorziene bedrag.
Regelgeving
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal
sportbeleid;
De beslissing van de gemeenteraad van 24 november 2008 houdende goedkeuring van
een reglement impulssubsidies met het oog op de verhoging van de sportkwalificatie van
de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen;
De beslissing van de gemeenteraad van 28 april 2014 houdende goedkeuring van een
subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen-decreet.
Feiten, context en argumentatie
Voordien werd er 9.450,00 euro uitgekeerd op basis van het subsidiereglement voor de
beleidssubsidies, anderzijds werd er 7.350,00 euro uitgekeerd op basis van het
subsidiereglement voor de impulssubsidies. Daarnaast werden er ook jaarlijks voor een
bedrag van 14.810,00 euro historische subsidies uitgekeerd.
Door het samenvoegen van de verschillende systemen zal er een totaalbedrag van
31.610,00 euro uitgekeerd worden op basis van één nieuw subsidiereglement sport.
De voor 2023 geplande verhoging met 1.680,00 euro (10 % verhoging van beleid- en
impulssubsidies) brengt het totaalbedrag aan subsidies op 33.290,00 euro.
Nog steeds zullen enkel verenigingen die voldoen aan de voorwaarden voor erkenning zoals
beschreven in het erkenningsreglement, een subsidiedossier kunnen indienen.
Het nieuwe subsidiereglement sport treedt in werking vanaf seizoen 2022-2023. Als
overgangsregeling zullen er, bovenop de verhoging, extra budgetten voorzien worden voor
alle sportclubs die in 2023 vaststellen dat ze een beduidend lager bedrag aan subsidies

ontvangen op basis van het nieuwe reglement. Hierbij wordt er gekeken naar het
gemiddelde van de ontvangen subsidies in de 3 laatste representatieve seizoenen: seizoen
2019-2020, seizoen 2018-2019, seizoen 2017-2018.
In 2023 wordt er 10 % van het totaalbedrag inclusief verhoging hiervoor voorzien als extra
budget, 3.329,00 euro in totaal. In 2024 wordt er 5 % van het totaalbedrag inclusief
verhoging hiervoor voorzien als extra budget, 1.664,50 euro in totaal. Vanaf 2025 wordt
er nog 0 % van het totaalbedrag voorzien als extra budget en treedt dus de normale
werking van het nieuwe subsidiereglement in voege.
Na het eerste werkjaar zal er een evaluatie van het nieuwe subsidiereglement
plaatsvinden.
Adviezen
De sportraad leverde positief advies over voorliggend ontwerp in algemene vergadering
van 29 maart 2022.
Financieel
Er is budget voorzien voor deze uitgaven
00/64910100/Subsidies sportverenigingen.

op

budgetcode A.08.01.01/0740-

Besluit
Met 12 stemmen voor (Stijn Raeymaekers, Stefanie Vrins, Sander Ooms, Maurice
Helsen, Willy Torfs, Machteld Ledegen, Jan Van Dyck, Freddy Kerkhofs, Hugo
Cambré, Wim Van Thielen, Chantal Helsen, Wendy Gevers), 5 onthoudingen
(Sophie Gabriëls, Kathleen Eykens, Ann Willems, Maarten Aerts, Paulien Heylen)
Artikel 1. De raadsbeslissingen van 24 november 2008 houdende goedkeuring van een
reglement impulssubsidies met het oog op de verhoging van de sportkwalificatie van de
jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen, en van 28
april 2014 houdende goedkeuring van een subsidiereglement sportverenigingen in het
kader van het Sport voor Allen-decreet, worden ingetrokken. De jaarlijkse nominatieve
bedragen onder de noemer van historische subsidies worden niet langer uitbetaald vanaf
2023.
Artikel 2. Het subsidiereglement voor sportverenigingen wordt als volgt goedgekeurd:
"A Basissubsidie
= 20 % van het totaalbedrag
Gebaseerd op het aantal aangesloten leden binnen de vereniging. Ieder aangesloten lid
kan slechts tot 1 van onderstaande categorieën behoren.
Puntenverdeling:
Voorwaarden
Aantal punten Bewijsstukken
• Aantal leden +18 jaar
10 tot 50 actieve leden
1
Ledenlijst: postcode + gemeente
51 tot 150 actieve leden
2
Ledenlijst: postcode + gemeente
Meer dan 150 actieve leden
3
Ledenlijst: postcode + gemeente
• Aantal leden ≤ 18 jaar
10 tot 50 actieve leden
2
Ledenlijst: postcode + gemeente
51 tot 150 actieve leden
4
Ledenlijst: postcode + gemeente
Meer dan 150 actieve leden
6
Ledenlijst: postcode + gemeente
• Aantal leden G-sporters + 18 jaar
1 tot 5 actieve leden
2
Ledenlijst: postcode + gemeente
5 tot 20 actieve leden
4
Ledenlijst: postcode + gemeente
Meer dan 20 actieve leden
6
Ledenlijst: postcode + gemeente
• Aantal leden G-sporters ≤ 18 jaar
1 tot 5 actieve leden
4
Ledenlijst: postcode + gemeente
5 tot 20 actieve leden
8
Ledenlijst: postcode + gemeente
Meer dan 20 actieve leden
12
Ledenlijst: postcode + gemeente

De sportdeskundige moet gedurende het seizoen inzage kunnen krijgen in de
ledenlijsten.
B Verdeling op basis van kwaliteitscriteria
Basisvoorwaarde om dit luik in te vullen: de vereniging is aangesloten bij een Vlaamse
Sportfederatie. Het lidmaatschap moet worden aangetoond. (bewijsstuk inleveren)
B1 Algemene voorwaarden
= 10 % van het totaalbedrag
Voorwaarden
Aantal punten Bewijsstukken
De vereniging is een vzw
2
Afschrift uit staatsblad
Bijwonen AV Sportraad/deelname
1/vergadering Info bij sportdienst
Voldoet aan de GDPR-richtlijn
2
GDPR beleid voorleggen ondertekend
door contactpersoon rond privacy
Vertrouwenspersoon aangesteld
2
Voorleggen van relevante en recent
door de vereniging (API)
gevolgde (< 5 jaar) opleiding of
bijscholing + duidelijke actieve
communicatie met volledige naam en
contactgegevens API aan de clubleden
en sportdienst
B2 Opleiding en bijscholing
= 15 % van het totaalbedrag
Van toepassing op leden die een bijscholing of cursus volgen in functie van de taak die zij
in de vereniging opnemen (bestuursleden, trainers, scheidsrechters, juryleden, API
…). Per gevolgde opleiding of cursus kunnen punten gescoord worden. Elke opleiding of
cursus wordt als één geheel bekeken en kan niet gecumuleerd worden.
Voorwaarden
Aantal punten Bewijsstukken
Erkende bijscholing of cursus van
1/opleiding
Deelnamebewijs op naam
minder dan 12 uur
Erkende bijscholing of
2/opleiding
Deelnamebewijs op naam
cursus van 12 uur of meer
B3 Kwaliteit training
= 20 % van het totaalbedrag
Een weekschema geeft alle vaste trainingsmomenten van het ganse seizoen weer. Hierbij
wordt iedere training toegekend aan een vaste trainer of trainers die de training
begeleidt/begeleiden. Trainingen die niet in weekschema’s zijn opgenomen (2-wekelijks,
specialisatietrainingen …) worden vermeld en voldoende gemotiveerd in het
opmerkingenveld om in aanmerking te komen.
Voorwaarden
Aantal
Aantal Bewijsstukken
uren per punten
week
Begeleider of assistent trainer
1
Naam van de trainer
zonder diploma
Aspirant initiator of
2
Naam van de trainer + diploma
bewegingsinitiator VT
Initiator VT / student LO
3
Naam van de trainer + diploma
Instructeur B
4
Naam van de trainer + diploma
Trainer B VT of regent LO,
5
Naam van de trainer + diploma
bachelor LO (of gelijkgesteld)
Trainer A VT of licentiaat LO,
6
Naam van de trainer + diploma
master LO (of gelijkgesteld)
Aanvullend attest G-sport
6
Naam van de trainer + diploma
begeleider
Opmerkingenveld:
B4 Coördinatie jeugdtrainers en lesgevers
= 10 % van het totaalbedrag
Binnen de vereniging wordt er 1 jeugdcoördinator aangeduid (met VTS-diploma) die het
volledige jeugdtrainersteam coördineert.

Voorwaarden
Eén gediplomeerde trainer leidt en
coördineert het jeugdtrainersteam

Aantal punten
Bewijsstukken
2
Naam van de trainer + diploma
4
Naam van de trainer + diploma
voor instructeur
B of hoger
Het jeugdtrainerskorps vergadert 2 2
Agenda bezorgen van de
maal per jaar
vergaderingen
B5 Recreatiesport
= 5 % van het totaalbedrag
De vereniging heeft een aanbod voor recreatieve sporters. Dit wordt gestaafd doordat
sporters kunnen deelnemen zonder toe te treden tot de reguliere competitie. Deze
beoordeling gebeurt ieder jaar door de deskundige inzake sport, waarbij
laagdrempeligheid het belangrijkste criterium vormt.
Voorwaarden
Aantal punten
Bewijsstukken
Wekelijks kan er op recreatieve
1
Opgenomen in het wekelijks
basis gesport worden
trainingsschema
C Accommodatie
= 15 % van het totaalbedrag
1) 5 % van het totaalbedrag wordt in eerste instantie gereserveerd voor clubs die door
bezetting (*) of door de aard van de sport niet terechtkunnen op ’t Kapelleke of andere
gemeentelijke accommodaties en genoodzaakt moeten uitwijken naar externe
sportaccommodaties voor het uitoefenen van hun sport en daarbij niet kunnen genieten
van een voordelig tarief. De tussenkomst wordt berekend als volgt: (retributie externe
sportaccommodatie – retributie ’t Kapelleke)/2. Huur van een private persoon komt niet
in aanmerking, de factuur toont dit aan.
(*) ma-vrij: tussen 18u-23u
woensdag: tussen 13u-23u
zaterdag-zondag: 9u-23u
2) 10 % + restwaarde van 1) wordt vervolgens verdeeld op basis van onderstaande
tabellen van onderhoudskosten (**) voor outdoor sportterreinen in beheer van de
vereniging. De vereniging draagt deze onderhoudskosten en de factuur staat op naam
van de vereniging.
(**) bijvoorbeeld: kosten m.b.t. gras, kosten m.b.t. gravel, kosten m.b.t. water …
Voorwaarden
Aantal
Bewijsstukken
punten
Jaarlijkse kosten < €500
1
Duplicaat van facturen +
betalingsbewijs voorleggen
Jaarlijkse kosten €500 < €1000
2
Duplicaat van facturen +
betalingsbewijs voorleggen
Jaarlijkse kosten €1000 < €2500
3
Duplicaat van facturen +
betalingsbewijs voorleggen
Jaarlijkse kosten €2500 < €5000
4
Duplicaat van facturen +
betalingsbewijs voorleggen
Jaarlijkse kosten ≥ €5000
5
Duplicaat van facturen +
betalingsbewijs voorleggen
Voorwaarden
Aantal
Bewijsstukken
punten
Sportoppervlakte < 1000m²
1
Grondplan accommodatie
Sportoppervlakte 1000m² < 5000m²
2
Grondplan accommodatie
Sportoppervlakte 5000m² < 10000m² 3
Grondplan accommodatie
Sportoppervlakte 10000m² < 12500m² 4
Grondplan accommodatie
Sportoppervlakte ≥ 12500m²
5
Grondplan accommodatie
D Erkende sportverenigingen die niet-wederkerende of
jaarlijkse sportevenementen of sportwedstrijden organiseren
= 5 % van het totaalbedrag

De sportvereniging organiseert een sportevenement of -wedstrijd die openstaat voor
deelnemers van buiten de gemeentegrenzen. De uitstraling tot buiten de
gemeentegrenzen blijkt uit een deelnemersveld dat voor minstens 40 % uit sporters van
buiten Herenthout bestaat. Indien van toepassing (loop- en wielerwedstrijden …) moet de
start en aankomst binnen de gemeentegrenzen liggen.
Beoordeling gebeurt door de sportdeskundige van het lokaal bestuur.
Voorwaarden
Aantal punten
Bewijsstukken
Organiseren van
1/evenement
Evenementenaanvraag bij het
een sportevenement/
lokaal bestuur + overzicht
sportwedstrijd
inschrijvingen
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