GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT
Kwaliteit in de Kastelse sportclubs
I. ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1
Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten wordt een subsidie
uitgekeerd aan erkende sportverenigingen op basis van de criteria opgenomen in artikel
8.
Artikel 2:
De subsidies worden toegekend per kalenderjaar 1. De subsidiëring wordt echter steeds
bepaald op basis van gegevens van de sportvereniging in het betrokken werkingsjaar
namelijk van 1 juli van het vorige jaar tot 30 juni van het huidige jaar.2
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht om voor de geleverde informatie en
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:
Definities:
-

Erkende sportvereniging: een vereniging die erkend werd door het
gemeentebestuur overeenkomstig het reglement tot erkenning van Kastelse
vereniging / specifiek sportvereniging.
Jeugdleden: leden van de vereniging die in de loop van het betrokken
werkingsjaar maximum 18 jaar zijn geworden.
Subsidies: rechtstreekse financiële ondersteuning door het gemeentebestuur aan
erkende sportverenigingen welke worden verdeeld op basis van dit reglement.
Actieve leden: personen die deelnemen aan de georganiseerde activiteiten,
verzekerd zijn en eventueel een lidgeld betalen.
VTS: Vlaamse Trainersschool: samenwerkingsverband tussen BLOSO,en
universiteiten met LO opleiding KUL - VUB - UG, 14 hogescholen met LO
opleiding en erkende Vlaamse Sportfederaties , organiseert een opleidingsaanbod
van sporttakgerichte en aanvullende opleidingen, beroepsgerichte en
begeleidingsgerichte opleidingen, bijscholingen

Artikel 4: doel van de subsidie
De subsidie moet een stimulans betekenen voor de sportvereniging met als doel de
kwaliteit van de sport-voor-allen werking van de sportvereniging te verbeteren.

1

Subsidie 2009 : wordt in begroting kalenderjaar 2009 ingeschreven en uitbetaald aan sportvereniging
voor 30 /12/09
2
Werkingsjaar vereniging : 10/07/08 tot 30/06/09

De sportverenigingen kunnen geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere
gemeentelijke kanalen of voor topsportwerking .
De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet
van 14 november 1983, die stelt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken voor
het doel waarvoor de subsidie is toegekend.
Artikel 5 : procedure
De subsidie kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:
-

De aanvraag tot subsidiëring wordt jaarlijks vóór 1 juli van het betrokken
kalenderjaar op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de sportdienst,
ofwel door aangetekend schrijven ofwel tegen bewijs van afgifte. Het reglement
en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de sportdienst of op
gemeentelijke website Kasterlee.

-

De toekenning van de subsidies vindt plaats vóór 1 november.

-

Tussen 1 en 15 november kan beroep aangetekend worden bij het college van
burgemeester en schepenen.

-

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 30 december.

Artikel 6: berekening
De subsidie wordt berekend op basis van een puntensysteem. Het beschikbare
subsidiebudget wordt gedeeld door het totaal aantal punten van alle sportverenigingen.
Deze deling geeft de waarde van 1 punt.

II. BASISSUBSIDIE
Artikel 7
Elke erkende Kastelse sportvereniging kan een basissubsidie aanvragen overeenkomstig
de opgelegde procedure ( artikel 5).
De sportvereniging is erkend :
1 punt
De sportvereniging is lid van de sportraad :
1 punt
De sportvereniging is actief betrokken bij de organisatie van activiteiten van
sportraad en sportdienst Kasterlee3:
1 punt/organisatie
De sportvereniging neemt deel aan de activiteiten van sportraad en/of
sportdienst4 :
1 punt /activiteit.

Basissubsidie: 10% van het totale subsidiebudget

3
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bv. scholencross, sportweken, sportdagen, , …
Bv. Bijscholingen, sportlaureatenviering, jeugdolympiade, algemene vergadering sportraad, ….

III. SUBSIDIE MET HET OOG OP MEER KWALITEITSVOLLE SPORTVERENIGINGEN
Artikel 8
8. Werkingssubsidie
Enkel sportverenigingen die recht hebben op een basissubsidie kunnen een
werkingssubsidie aanvragen.
8.1. Aantal actieve jeugdleden tot en met 18 jaar: 10% van het totale
subsidiebudget
Aantal leden tot 18 jaar : 1 punt / lid
aangroei met nieuwe leden tgo. voorgaand werkingsjaar : 2 punten /bijkomend lid
Te bewijzen met ledenlijst met per lid: naam, woonplaats, geboortedatum 5
* aansluitingslijst van de federatie :alle leden tot en met 18 jaar markeren
* indien de club niet bij federatie is aangesloten: ledenlijst van
verzekeringsmaatschappij
8.2. Aantal actieve leden ouder dan 18 jaar: 10 % van het totale subsidiebudget
Aantal actieve leden + 18 jaar : 1 punt / lid
aangroei met nieuwe leden tgo. voorgaand werkingsjaar : 2 punten /bijkomend lid
Te bewijzen met ledenlijst met per lid: naam, woonplaats, geboortedatum6
* aansluitingslijst van de federatie (alle leden + 18 jaar aanduiden);
*indien de club niet bij federatie is aangesloten: ledenlijst van
verzekeringsmaatschappij
8.3. Structuur van de sportvereniging : 15% van het totale subsidiebudget
De vereniging beschikt over een duidelijke structuur (organogram) en duidelijk
omschreven functies van bestuursleden en werkgroepen: 1 punt
De vereniging werkt planmatig met een beleidsplan dat minimaal 5 rubrieken
bevat : 3 punten
a. Gegevensanalyse
b. Visie of missie
c. Doelstelling(en)
d. Aanpak en maatregelen
e. evaluatie
Te bewijzen met documenten voor bovenvermelde criteria:
 Organogram van de vereniging
 Functieomschrijvingen van bestuursleden, jeugdcoördinator
 Kopie van beleidsplan van de sportvereniging
 Kopie van jeugdopleidingsplan

8.4. Communicatie: 10% van het totale subsidiebudget
5
6

Informatie van de personen wordt alleen door sportdienst aangewend voor berekening van subsidie
Idem

De vereniging beschikt over een periodiek infoblad of een nieuwsbrief die
minimaal 3x per jaar verschijnt : 1 punt
De vereniging beschikt over een actuele website:
1 punt
De vereniging beschikt over een persverantwoordelijke (met functiebeschrijving)
en bekend als aanspreekpunt voor pers en media: 1 punt
Te bewijzen met: exemplaar van infoblad, nieuwsbrief, persartikels, internetadres
8.5. Sporttechnisch kader : 25% van het totale subsidiebudget
De vereniging beschikt over een sportgekwalificeerd trainerskorps met een
diploma volgens Bloso - referentietabel voor sportkwalificaties, aangevuld met
Bloso- tabel gelijkgeschakelde sportkwalificaties: waardering 1-8
De aangroei van het sportgekwalificeerd trainerskorps tgo. voorgaand
werkingsjaar : 3 punten per bijkomende gediplomeerde
NB. Het hoogste diploma per trainer wordt in aanmerking genomen voor
puntentoekenning volgens referentietabel Bloso voor sportkwalificaties
Tabel: te vinden op www.bloso.be/vts
Te bewijzen met :
Overzicht met schema van trainingen (waar en wanneer) en van trainerskorps
met per trainer: naam, woonplaats7, kopie van diploma
8.6. Sportaanbod en doelgroepen: 15% van het totale krediet
Buiten de reguliere werking organiseert de vereniging nog bijkomende sportieve
nevenactiviteiten, waarmee een maximum van 10 punten kan behaald worden:
De vereniging organiseert sportpromotionele activiteiten buiten de reguliere
werking met lokale uitstraling8 die ook open staan voor niet leden: 1 punt /
organisatie
De vereniging organiseert sportpromotionele activiteiten buiten de reguliere
werking met bovenlokale uitstraling9 die ook open staan voor niet leden: 1 punt /
organisatie
De vereniging werkt mee aan de organisatie van sportieve activiteiten van
bovenlokale initatieven10 : 2 punten / activiteit
De vereniging neemt initiatieven11 om de drempel te verlagen voor één van
volgende doelgroepen: 2 punten /initiatief
o Kansarmen
o Mensen met een beperking
o Senioren
o allochtonen
Te bewijzen met documenten
een overzicht van bijkomende sportactiviteiten buiten de reguliere
werking tijdens het betrokken werkingsjaar
overzicht aan drempelverlagende initiatieven met beknopte omschrijving
voor nieuwe doelgroepen

7

Gegevens worden alleen aangewend tot controle van de aanvraag door de sportdienst
Lokale uitstraling is beperkt tot Kasterlee-Lichtaart-Tielen
9
Bereikt minimaal grondgebied provincie Antwerpen tot gans Vlaanderen
10
Bv. Bloso Senior Sportief, BOIC Olympische Straat, Jeugdolympiade, ..
11
Bv. aankoop specifiek materiaal, lidgeldvermindering, specifieke sportbegeleiders aanstellen, eigen
infrastructuur aanpassen, …
8

8.7. recreatieve werking

12

: 5 % van het totale subsidiebudget

De vereniging beschikt naast de reguliere werking over een commissie
recreatiesport: 1 punt
De vereniging beschikt over een begeleider voor recreatiesport met een
sporttechnisch diploma : 3 punten/persoon
De vereniging organiseert op regelmatige basis activiteiten voor de recreatieve
sporter : 2 punten / activiteit
Te bewijzen met organogram, naam van begeleider en kopie diploma, documenten

Advies
Raad van Bestuur Sportraad Kasterlee in zitting van 1 oktober 2008
Kennisgeving CBS
In zitting van 22 september ’08
Goedgekeurd
Gemeenteraad Kasterlee in zitting van 28 oktober 2008
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Recreatief opvangnet voor minder getalenteerden, atleten na einde sportieve loopbaan , nietcompetitieminded sporters

