Subsidiereglement sportverenigingen
Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies
worden bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op het vlak van verschillende doelstellingen. De beoordeling gebeurt
door middel van een aantal kwaliteitscriteria per doelstelling waaraan de sportvereniging dient te voldoen. De kwaliteitscriteria worden
geobjectiveerd door parameters ten einde de beoordeling om te zetten in een subsidiebedrag.
Definities:
Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.
Sport voor Allen: Brede sportbeoefening met uitzondering van topsport en competitiesport op hoog niveau. Subsidies voor de ondersteuning van
topsport en competitiesport komen in het kader van dit subsidiereglement dus niet in aanmerking.
Subsidies: Directe financiële ondersteuning aan erkende sportverenigingen door het gemeentebestuur, bedoeld voor de algemene werking van de
vereniging. Deze subsidies worden verdeeld op basis van onderstaand subsidiereglement waarin objectiveerbare kwaliteitscriteria worden
gehanteerd. Het werkingsverslag (1 september – 31 augustus) en de nodige bewijsstukken moeten vóór 31 oktober ingediend worden bij de
gemeentelijke sportdienst. De uitbetaling van de subsidies gebeurt vóór 31 oktober van het volgende jaar. De dossiers worden uitgewerkt voor 28
februari.
Subsidiecommissie: De subsidiecommissie bestaat uit de schepen van sport, de sportfunctionaris en minimum 2 leden van het dagelijks bestuur van
de sportraad. De subsidiecommissie bespreekt één keer per jaar de subsidieaanvragen en beoordeelt deze aanvragen op basis van onderstaand
reglement. De sportfunctionaris berekent de subsidies; het dagelijks bestuur van de sportraad brengt advies uit. De sportfunctionaris legt de
berekende subsidies, samen met het advies ter goedkeuring voor aan het college van burgemeester en schepenen.
Subsidiereglement:
Subsidies = (aantal inwoners op 1 januari van het voorgaande kalenderjaar x € 1,50 x 0.8) + (aantal inwoners op 1 januari van het voorgaande
kalenderjaar x 0.75) = € ….
BASISSUBSIDIE
Elke erkende sportvereniging van Herenthout kan een basissubsidie van € 50 bekomen indien de sportvereniging geen subsidies krijgt via de
aansluiting bij een andere adviesraad.

WERKINGSSUBSIDIE OP BASIS VAN KWALITEITSCRITERIA
Enkel sportverenigingen die recht hebben op een basissubsidie, komen in aanmerking voor werkingssubsidies. De werkingssubsidies worden als
volgt berekend op basis van een puntensysteem: het beschikbare subsidiebudget, verminderd met de basissubsidie wordt gedeeld door het totaal
aantal punten van alle sportverenigingen. Deze deling geeft de waarde weer van 1 punt. Het aantal subsidies varieert dus van jaar tot jaar.
Structuur
DOELSTELLING

KWALITEITSCRITERIA

OMSCHRIJVING

PARAMETERS

De vereniging beschikt over een
transparante structuur met duidelijk
omschreven functies

De vereniging beschikt over een
duidelijke structuur

De vereniging beschikt over een organogram

2 punten

Het organogram wordt gecommuniceerd naar
de leden (clubblad, website, …)

1 punt

De vereniging is een vzw

10 punten

De bestuursfuncties (functie-inhoud) en de
taken van eventuele werkgroepen (technische
commissie, jeugdcomité, feestcomité, …) zijn
uitgebreid bepaald in een functie omschrijving

2 punten

De
taakomschrijvingen
gecommuniceerd naar de leden
website, …)

1 punt

De vereniging beschikt over duidelijk
omschreven functies van bestuurders
en werkgroepen

worden
(clubblad,

De sportvereniging beschikt over
een
stabiel
en
deskundig
bestuurskader

De vereniging is aangesloten bij de
gemeentelijke sportraad

Lidmaatschap bij de gemeentelijke sportraad

10 punten

Bijwonen
van
de
algemene
vergadering van de sportraad

Een afgevaardigde van de club woont de
algemene vergadering van de sportraad bij

10
punten
vergadering

De vereniging is aangesloten bij een
erkende Vlaamse sportfederatie

Lidmaatschap
sportfederatie

10 punten

Het bestuur plant
vergaderingen/jaar

Elke
vergadering
omvat
agendapunten voor de vereniging

minimum

8

De vereniging hecht belang aan
vorming

Bestuurders
volgen
relevante bijscholingen

regelmatig

De sportvereniging beschikt over
een
pool
van
occasionele
vrijwilligers

De wet betreffende de rechten van
vrijwilligers wordt nageleefd.

bij

een

erkende

Vlaamse

relevante

2 punten

Een afvaardiging van de vereniging voor de
algemene vergadering van de sportraad brengt
verslag uit tijdens een bestuursvergadering

2 punten

Aantal bijscholingsmomenten
organisaties op bestuurlijk vlak

2 punten/

bij

Informatieplicht en verzekeringsplicht

erkende

vormingsmoment
4 punten

/

Sporttechnisch
DOELSTELLING

KWALITEITSCRITERIA

OMSCHRIJVING

PARAMETERS

De sportvereniging beschikt over
een
stabiel
en
deskundig
sporttechnisch comité

De verenging beschikt over
sporttechnische commissie

een

De sporttechnische commissie is opgenomen in
het organogram van de vereniging

4 punten

Het
sporttechnisch
kader
is
samengesteld
uit
gediplomeerde
trainers

De punten worden toegekend op basis van 1
uur per week en dit gedurende minstens 30
weken per jaar

De vereniging beschikt over een
hoofdtrainer die de kwaliteit van het
sporttechnisch kader ondersteunt en
bewaakt

Bewegingsinitiator / aspirant initiator

2 punten

Initiator

4 punten

Trainer B / Bachelor of Regent LO

6 punten

Trainer A / Master of Licentiaat LO

8 punten

De functie van hoofdtrainer is opgenomen in
het organogram van de vereniging

4 punten

Beschikken
over
een
uitgeschreven
inhoudelijke functieomschrijving waarin de
kwalitatieve ondersteuning en begeleiding van
het
trainerskorps
als
opdracht
wordt
opgenomen

4 punten

Per gediplomeerde scheidsrechter / jurylid

2 punten

Het sporttechnisch kader beschikt
over gediplomeerde scheidsrechters /
juryleden
De vereniging hecht belang aan
vorming van het sporttechnisch
comité

Trainers
volgen
regelmatig
sporttechnische
bijscholingen
of
behalen een diploma trainer

De gediplomeerde scheidsrechter / het
gediplomeerde jurylid is jaarlijks minimum 5
officiële wedstrijden actief

4 punten

Aantal
bijscholingsmoment
organisaties

2
punten/
vormingsmoment

bij

erkende

Trainers die het diploma van trainer A of B
behalen. Tijdens de periode waarop de subsidie
van toepassing is.

Trainers die het diploma van aspirant initiator
of initiator behalen

Scheidsrechters / juryleden volgen
sporttechnische bijscholingen

Aantal bijscholingsmomenten
organisaties

Leden
van
de
club
scheidsrechterdiploma behalen

bij

die

erkende

een

25 punten/trainer

10 punten/trainer
2
punten/
vormingsmoment

10
punten
scheidsrechter

/

Management
DOELSTELLING

KWALITEITSCRITERIA

OMSCHRIJVING

PARAMETERS

De vereniging werkt volgens de
principes
van
professioneel
management

De vereniging werkt planmatig met
een beleidsvisie

De vereniging maakt een sportverenigingsplan
op (minimale vorm)

25 punten

De krachtlijnen van het plan worden vermeld
op de website

1 punt

Communicatie
DOELSTELLING

KWALITEITSCRITERIA

OMSCHRIJVING

PARAMETERS

De vereniging voert een actieve,
doelgerichte
en
permanente
communicatie

De vereniging gebruikt verschillende
communicatiekanalen

Actuele eigen website

10 punten

Email

8 punten

Nieuwsbrief / clubblad

2 punten

Infovergadering voor de leden

2 punten

Affiches / flyers

2 punten

Gemeentelijk infoblad

2 punten

Gemeentelijke website

2 punten

Sportpromotie - Aanbod en doelgroepen (vanaf 18 jaar)
DOELSTELLING

KWALITEITSCRITERIA

OMSCHRIJVING

PARAMETERS

De vereniging neemt initiatieven om
volwassenen de kans te geven om
kennis te laten maken met en deel
te nemen aan hun sport

De vereniging organiseert zelf of in
samenwerking met de sportdienst en
sportraad activiteiten om nieuwe
volwassen leden aan te werven

Kwaliteitsvolle
sportpromotionele
activiteit
onder begeleiding van gediplomeerde lesgevers
(sport instuif, opendeur dag, …)

10
punten
activiteit

DOELSTELLING

KWALITEITSCRITERIA

OMSCHRIJVING

PARAMETERS

De vereniging toont respect voor de
accommodatie

De sportvereniging beschikt over een
huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement omvat waarden en
normen die belangrijk zijn voor de vereniging
en haar omgeving

2 punten

De
vereniging
heeft
milieuvriendelijkheid

2 punten

Max. 50 punten te behalen

Accommodatie

aandacht

voor

De vereniging heeft aandacht voor veiligheid

2 punten

Het
huishoudelijk
reglement
wordt
gecommuniceerd naar de leden (clubblad,
website, …)

1 punt

/

WERKINGSSUBSIDIE OP BASIS VAN SPECIFIEKE JEUGDWERKING
Specifieke jeugdwerking
DOELSTELLING

KWALITEITSCRITERIA

OMSCHRIJVING

PARAMETERS

De sportvereniging beschikt over
een
stabiel
en
deskundig
jeugdcomité

Het jeugdcomité vergadert minstens
4 maal per jaar over de ontwikkeling
en
verbetering
van
specifieke
jeugdwerking

Elke
vergadering
omvat
relevante
agendapunten op vlak van jeugdwerking

25 punten

Het jeugdcomité is voor 50%
samengesteld
uit
gediplomeerde
trainers

Gediplomeerde jeugdtrainers

10 punten

Het
jeugdcomité
omvat
een
hoofdjeugdtrainer die het jeugdbeleid
stuurt en een aanspreekpunt vormt

Gediplomeerde hoofdjeugdtrainer

Jeugdtrainers
volgen
regelmatig
bijscholingen ivm jeugdwerking

Aantal
bijscholingsmoment
organisaties

De vereniging hecht belang aan
vorming

De jeugdtrainer is minstens 30 weken/jaar
werkzaam in de vereniging

5 punten

De
hoofdjeugdtrainer
is
minstens
weken/jaar werkzaam in de vereniging
bij

30

erkende

5 punten/
vormingsmoment

(≠ trainers hoofdstuk sporttechnisch)
De vereniging voorziet voldoende
ruimte en tijd voor jeugdtraining

De vereniging organiseert wekelijks
specifieke jeugdtrainingen onder
begeleiding
van
gediplomeerde
jeugdtrainers

Aantal uren specifieke jeugdtraining/week
De jeugdtrainer is minstens 30 weken/jaar
werkzaam in de vereniging

5 punten/uur/week

Sportpromotie jeugd - Aanbod en doelgroepen (tot 18 jaar)
DOELSTELLING

KWALITEITSCRITERIA

OMSCHRIJVING

PARAMETERS

De vereniging neemt initiatieven om
kinderen de kans te geven om
kennis te laten maken met en deel
te nemen aan hun sport

De vereniging organiseert zelf of in
samenwerking met de sportdienst en
sportraad activiteiten om nieuwe
jeugdleden aan te werven

Kwaliteitsvolle
sportpromotionele
activiteit
onder begeleiding van gediplomeerde trainers
(sportinstuif, open deurdag, …)

20
punten
activiteit

Max. 100 punten te behalen
Niet van toepassing voor activiteiten waar
volwassenen aan kunnen deelnemen.

De
vereniging
biedt
gratis
initiatielessen aan onder begeleiding
van een gediplomeerde lesgever

De vereniging geeft kinderen de kans om
minstens 2 maal gratis deel te nemen aan
jeugdtrainingen

25 punten

DOELSTELLING

KWALITEITSCRITERIA

OMSCHRIJVING

PARAMETERS

De vereniging staat open voor het
opvangen van G-sporters

G-sporters kunnen deelnemen aan
trainingen in de club

G-sporters kunnen lid worden van de club en
deelnemen aan de bestaande trainingen

5 punten

Aanbod voor anders validen

→ niet van toepassing op G-sportclubs
De club heeft een afzonderlijke G-sport afdeling
waar de G-sporters begeleid worden

10 punten

De club beschikt over een gediplomeerde
lesgever voor het begeleiden van G-sporters

5 punten

/

WERKINGSSUBSIDIES OP BASIS VAN KWANTITEITSCRITERIA

DOELSTELLINGEN

KWANTITEITCRITERIA

OMSCHRIJVING

PARAMETERS

De vereniging neemt initiatieven
om mensen de kans te geven
om kennis te laten maken met
en deel te nemen aan hun sport

De vereniging werft nieuwe leden
aan na het organiseren van
sportpromotionele
activiteiten
voor volwassenen

Minstens 10 volwassen leden

1 punt

Minstens 20 volwassen leden

2 punten

Minstens 30 volwassen leden

3 punten

Minstens 40 volwassen leden

4 punten

50 of meer volwassen leden

5 punten

De vereniging neemt deel aan
jeugdcompetitie, georganiseerd
door hun federatie

5 punten

De vereniging organiseert zelf
een
jeugdcompetitie
of
clubkampioenschap

2 punten

Minstens 10 jeugdleden

1 punt

Minstens 20 jeugdleden

2 punten

Minstens 30 jeugdleden

3 punten

Minstens 40 jeugdleden

4 punten

50 jeugdleden of meer

5 punten

De vereniging neemt deel aan
jeugdcompetitie

De vereniging neemt initiatieven
om kinderen de kans te geven
om kennis te laten maken met
en deel te nemen aan hun sport

De vereniging leert het belang van
fair play en sportiviteit aan haar
jeugdleden

De vereniging werft nieuwe
jeugdleden
aan
na
het
organiseren
van
sportpromotionele activiteiten

