Subsidiereglement voor erkende sportverenigingen van de gemeente Wetteren

1. Algemene voorwaarden
Artikel 1
Binnen de perken van de door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten worden subsidies
uitgekeerd aan sportverenigingen voor de kwaliteitsvolle begeleiding van hun leden op
basis van de criteria opgenomen in dit reglement, en dit vanaf 2009.
Artikel 2
De subsidiëring van een werkingsjaar 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 tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor 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 die wensen gesubsidieerd te worden moeten door de gemeente
erkend zijn en dus voldoen aan de in het erkenningreglement omschreven voorwaarden,
goedgekeurd door de gemeenteraad van 6 november 2008.
Artikel 4
De procedure voor het verkrijgen van subsidies verloopt als volgt :
- Het aanvraagdossier en het subsidiereglement zijn verkrijgbaar bij de gemeentelijke
sportdienst vanaf 1 juni. Sportverenigingen die bij de Sportraad zijn aangesloten krijgen
deze documenten toegestuurd. Niet – aangesloten sportverenigingen moeten deze zelf
aanvragen bij de sportdienst.
- Het volledig ingevulde aanvraagformulier, ondertekend namens de verantwoordelijke
bestuurders, en de bijhorende bewijsstukken moeten bij de sportdienst worden ingediend
voor 1 augustus.
- De berekening van de subsidies vindt plaats voor 15 oktober. Iedere sportvereniging
wordt voor die datum op de hoogte gebracht van het aan de vereniging toegekende
bedrag.
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- De uitbetaling van de subsidies gebeurt voor het einde van het kalenderjaar door
overschrijving van het berekende bedrag op de rekening van de aanvrager.
Artikel 5
De erkende sportverenigingen die subsidie ontvangen dienen, indien de gemeente hierom
verzoekt en overeenkomstig de wet van 14 november 1983 betreffende controle op de
toekenning en op de aanwending van gemeentelijke subsidies, verantwoording af te
leggen omtrent de besteding van de ontvangen subsidies. Deze wet stelt dat de
sportverenigingen de subsidies moeten gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie is
toegekend, namelijk een kwalitatief sportaanbod eigen aan de intrinsieke opdracht van de
sportvereniging.
Artikel 6
De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere
gemeentelijke kanalen.

2. Opsplitsing van het subsidiebudget
Artikel 7
Het budget dat door de gemeenteraad wordt voorzien voor subsidiëring van de
sportverenigingen overeenkomstig het onderhavige reglement wordt opgesplitst. Er wordt
voorzien in een basissubsidie ten belopen van 10 % van het budget en in een
werkingssubsidie ten belopen van 90 % van het budget.
De werkingssubsidie wordt verder verdeeld over :
-

kwantitatieve criteria, voor een bedrag van 20 % van het totale budget;
kwalitatieve criteria, voor een bedrag van 70 % van het totale budget.

Bij de kwalitatieve criteria wordt er een onderscheid gemaakt naar :
-

structuur en management van de sportvereniging (25 % van het totale budget);
aanbod en begeleiding (25 % van het totale budget);
communicatie en klantgerichtheid (20 % van het totale budget).

2a. Basissubsidie (10%)
Artikel 8
Elke sportvereniging die erkend is overeenkomstig artikel 3 kan een basissubsidie
bekomen indien ze minimum 10 actieve leden telt.
De basissubsidie per sportclub wordt berekend door het totale beschikbare krediet voor de
basissubsidie te delen door het aantal sportclubs dat in aanmerking komt.
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2b. Werkingssubsidie (90%)
Artikel 9
9.1. De werkingssubsidie wordt berekend op basis van een puntensysteem.
9.2. Voor wat de kwantitatieve criteria betreft wordt het budget dat voor dit onderdeel
beschikbaar is gedeeld door het totaal aantal punten dat door alle sportverenigingen samen
voor dit onderdeel wordt behaald. Deze deling geeft de waarde van 1 punt behaald voor
het onderdeel kwantitatieve criteria.
9.3. Voor wat de kwalitatieve criteria betreft wordt op gelijkaardige wijze per onderdeel
de waarde bepaald van 1 punt. De berekening verloopt dan als volgt :

a) voor het onderdeel structuur en management :
Budget structuur en management
Waarde 1 punt structuur en management = ------------------------------------------------------Totaal aantal punten structuur en management

b) voor het onderdeel aanbod en begeleiding :
Budget aanbod en begeleiding
Waarde 1 punt aanbod en begeleiding = ------------------------------------------------------Totaal aantal punten aanbod en begeleiding

c) voor het onderdeel communicatie en klantgerichtheid :
Budget comm. & klantgerichth.
Waarde 1 punt comm. & klantgerichth. = ------------------------------------------------------Totaal aantal punten comm. & klantgerichth.

9.4. Voor ieder van deze onderdelen wordt de waarde van een punt vermenigvuldigd met
het aantal punten dat de sportvereniging voor dit onderdeel behaalde. De werkingssubsidie
van de sportvereniging bedraagt dan de som van de aldus berekende bedragen,
respectievelijk inzake de kwantitatieve en de kwalitatieve criteria.
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3. Puntenverdeling
3.1. Kwantitatieve criteria (20%)
Artikel 10. Ledenaantallen
10.1. Volwassen leden
Aantal actieve leden van de sportvereniging, ouder dan 18 jaar tot en met 50 jaar,
waarvoor een verzekering werd betaald door de club voor activiteiten overeenkomstig het
reglement inzake de erkenning van sportverenigingen in de gemeente Wetteren.
- van 10 tot en met 25
- van 26 tot en met 50
- van 51 tot en met 100
- van 101 tot en met 200
- van 201 tot en met 400
- meer dan 400

= 2 punten
= 4 punten
= 7 punten
= 11 punten
= 16 punten
= 22 punten

10.2. Jeugdleden
Aantal actieve leden van de sportvereniging tot en met 18 jaar waarvoor een verzekering
werd betaald door de club voor activiteiten.
- van 5 tot en met 10
- van 10 tot en met 25
- van 26 tot en met 50
- van 51 tot en met 100
- van 101 tot en met 200
- van 201 tot en met 400
- meer dan 400

= 2 punten
= 4 punten
= 8 punten
= 14 punten
= 22 punten
= 32 punten
= 44 punten

10.3. Senioren
Aantal actieve leden van de sportvereniging ouder dan 50 jaar waarvoor een verzekering
werd betaald door de club voor activiteiten.
- minder dan 10
- van 10 tot en met 25
- van 26 tot en met 50
- van 51 tot en met 100
- van 101 tot en met 200
- meer dan 200

= 4 punten
= 8 punten
= 12 punten
= 20 punten
= 28 punten
= 40 punten

10.4. Andersvaliden
Aantal actieve andersvalide leden van de sportvereniging waarvoor een verzekering werd
betaald door de club voor activiteiten : per lid 1 punt, met een maximum van 44 punten.
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Ieder actief lid van een sportvereniging kan slechts één maal opgenomen worden in de
telling van het ledenaantal. Bij toepassing van artikel 10, § 10.4, kunnen er voor eenzelfde
lid bijgevolg geen punten meer bekomen worden op basis van § 10.1, § 10.2 en / of § 10.3
van artikel 10 .
Artikel 11. Huur en/of afbetaling van accommodaties
De sportclub legt bewijsstukken voor (facturen, betalingsbewijzen) van het betaalde
huurgeld van accommodaties. Kapitaalsaflossingen van leningen voor het verwerven van
eigen sportaccommodaties komen eveneens in aanmerking, behalve renteloze leningen.
De puntenverdeling voor de betaling van huur en/of afbetaling van accommodaties is als
volgt bepaald :
- meer dan € 100 tot en met € 250
- meer dan € 250 tot en met € 500
- meer dan € 500 tot en met € 1.000
- meer dan € 1.000 tot en met € 2.000
- meer dan € 2.000 tot en met € 3.000
- meer dan € 3.000 tot en met € 5.000
- meer dan € 5.000

= 2 punten
= 4 punten
= 6 punten
= 8 punten
= 10 punten
= 20 punten
= 40 punten

Artikel 12. Niet gediplomeerde sportbegeleiders
Voor elke niet gediplomeerde trainer worden er aan de sportvereniging 2 punten
toegekend, met een maximum van 10 punten.

3.2. Kwalitatieve criteria (70%)
Artikel 13. Structuur en management van de sportvereniging (25%)
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)

De sportclub heeft een VZW structuur
De sportclub is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie
De sportclub is aangesloten bij de gemeentelijke sportraad
De bij de sportraad aangesloten sportclub neemt jaarlijks
deel aan meer dan de helft van de algemene vergaderingen
van de sportraad
De bij de sportraad aangesloten sportclub vaardigt een bestuurslid
af in de Raad van Bestuur van de sportraad, die deel neemt aan
meer dan de helft van de vergaderingen van die Raad
De sportclub werkt actief mee aan 1 of meerdere activiteiten of
werkgroepen georganiseerd door sportraad en/of sportdienst
De sportclub heeft een zelfstandig jeugdbestuur
De sportclub heeft een beleidsplan, opgesteld overeenkomstig
het voorbeeld dat aan het subsidie - aanvraagdossier is toegevoegd
De sportclub heeft samenwerkingsverbanden met andere sportclubs,
sportdienst, scholen, OCMW,…
De sportclub heeft een gedifferentieerd lidgeldenbeleid ter bevordering
van de diversiteit.
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= 10 punten
= 5 punten
= 5 punten

= 5 punten

= 10 punten
= 5 punten
= 10 punten
= 5 punten
= 5 punten
= 5 punten
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Artikel 14. Aanbod en begeleiding van de sportvereniging (25%)
a) De sportclub heeft een dubbel sportaanbod van zowel competitie
en recreatie, elk met aparte begeleiding
= 10 punten
b) De sportclub organiseert zelf meerdaagse sportkampen en/of sportstages
o.l.v. gekwalificeerde lesgever(s)
= 10 ptn/act
max. 30 ptn
c) De sportclub werkt mee aan sportkampen georganiseerd door
de sportdienst
= 5 punten
d) De sportclub organiseert zelf 1 of meerdere officiële en/of erkende
tornooien buiten de reguliere competities
= 5 ptn/act
max 15 ptn
e) De sportclub heeft een jeugdcoördinator
= 10 punten
f) De sportclub heeft een sporttechnisch gediplomeerde trainer
* Master of bachelor in de lichamelijke opvoeding
= 5 ptn/pp
* Trainer A, trainer B BLOSO (VTS)
= 5 ptn/pp
* Initiator BLOSO
= 3 ptn/pp
g) De sportclub heeft een sporttechnisch gediplomeerde jeugdtrainer
* Master of bachelor in de lichamelijke opvoeding
= 10 ptn/pp
* Trainer A, trainer B BLOSO (VTS)
= 10 ptn/pp
* Initiator BLOSO
= 6 ptn/pp
h) De sportclub heeft een gediplomeerd official/jurylid/scheidsrechter/
redder
= 5 ptn/pp
i) De sportclub stuurt zijn trainers naar VTS cursussen en dit
voor rekening van de club indien betrokkene slaagt
= 5 ptn/pp
j) De sportclub stuurt zijn gediplomeerde trainers op bijscholing
= 3 ptn/pp
Artikel 15. Communicatie en klantgerichtheid van de sportverening (20%)
a) De sportclub heeft een eigen up to date website
b) De sportclub heeft een eigen infobrochure voor nieuwe leden
c) De sportclub heeft een eigen infoblad dat minstens 3 maal per jaar
wordt uitgegeven
d) De sportclub heeft minstens 1 maal per jaar een algemene
ledenvergadering
e) De sportclub neemt initiatieven om nieuwe leden te werven
(initiatielessen, clinics, opendeurdagen,…)
f) De sportclub bevraagt zijn leden bij wijze van evaluatie van de
werking
g) De sportclub communiceert haar beleidsplan naar de leden
(via clubblad, website)
h) De sportclub heeft een gefundeerd sponsordossier

= 10 punten
= 5 punten
= 5 punten
= 5 punten
= 5 punten
= 5 punten
= 5 punten
= 5 punten

Artikel 16
De sportvereniging voegt de bewijsstukken toe aan het aanvraagdossier die aantonen dat
ze recht heeft op de punten waarvoor ze subsidies vraagt.
In het aanvraagdossier kunnen specifieke bewijsstukken worden vermeld die de gevraagde
subsidies moeten rechtvaardigen.
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