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Subsidiereglement voor sportverenigingen 

 

gemeenteraad van 22 september 2008 
 
 
1. Visies en definities 
 
Voor de toepassing van dit reglement zijn volgende visies en definities van toepassing: 
 
Basissubsidie  
Deze wordt aan elke erkende sportvereniging toegekend die tijdig aan de subsidiëringvoorwaarden heeft 
voldaan. Dit is een vast bedrag en het wordt uitgedrukt als een bepaald percentage van het totale 
subsidiebedrag. Inrichtende verenigingen en parasporten ontvangen dikwijls alleen deze basistoelage.  
 
Erkenningsvoorwaarden: 
Om erkend te worden en te blijven moeten de sportverenigingen aan een aantal algemene en specifieke 
voorwaarden opgelegd door het gemeentebestuur voldoen. De gemeente oordeelt op basis van de 
vastgelegde criteria of een sportvereniging kan erkend worden om in aanmerking te komen voor subsidie. 
Hierdoor zijn een aantal erkenningsvoorwaarden meteen ook subsidiëringvoorwaarden. 
 
Fysieke inspanning: 
Bij fysieke inspanning is een zekere fysieke inzet gevraagd die via intensieve bewegingen visueel 
waarneembaar zijn voor derden en het grootst of minstens even groot zijn bij de beoefenaar wanneer hij bij 
de uitvoering van zijn activiteit gebruik maakt van andere levende organismen. 
 
Jeugd: 
Met jeugd wordt geduid op de kinderen tot en met 11 jaar en op de jongeren van 12 tot en met 18 jaar. 
 
Jeugdsport: 
Binnen de werkingssubsidies wordt er een accent gelegd op jeugdsport. Deze subsidiëring is bedoeld om een 
degelijke jeugdwerking binnen de sportclub te bevorderen. Voorwaarden voor subsidiëring kunnen dan zijn: 
gediplomeerde trainers, samenstelling van een clubstructuur met een jeugdverantwoordelijke,… . 
Puntenitems zijn b.v. aantal jeugdleden, gediplomeerde jeugdtrainers, … . 
 
Jeugdsportbeleid: 
Een jeugdsportbeleid is een beleid dat tot doel heeft de sportparticipatie van de jeugd en hun aansluiting bij 
een sportclub te bevorderen en de kwaliteit van de begeleiding, de kadervorming en het aanbod ten 
behoeve van de jeugd in de sportfederaties en de sportclubs te verhogen. 
 
Lid: 
Een aangesloten lid betreft de sportbeoefenaar die een jaarlijkse individuele bijdrage betaalt aan een 
sportclub om op regelmatige basis gedurende het sportjaar te kunnen deelnemen aan competitieve of 
recreatieve sportactiviteiten, en die voldoet aan de bepalingen van het decreet van 24 juli 1996 houdende 
vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar. 
 
Seniorensport: 
De verdeling van de bevolking over leeftijdsklassen toont aan dat er in Boortmeerbeek ongeveer evenveel 
ouderen (60+) als jongeren (0-20j) wonen. Bij de recreatieve sportbeoefening zal meer aandacht dienen 
besteed te worden aan het stimuleren van een levenslange sportbeoefening in kwaliteitsvolle 
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omstandigheden. Daarom worden ook extra punten toegekend aan leden boven 60 jaar van de gemeente 
Boortmeerbeek. 
 
Sport: 
Activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter 
en waarbij de fysieke inspanning centraal staat. 
 
Sportclub: 
Volgens het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse 
sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding is een 
sportclub een autonome plaatselijke sportvereniging aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie 
met als doelstelling het organiseren van sportactiviteiten en het promoten van haar sport. 
Een sportclub kan ook omschreven worden als een vereniging die als hoofddoelstelling het algemeen 
bevorderen van de lichamelijke ontwikkeling heeft en meer in het bijzonder zijn bepaalde sportdiscipline. De 
vereniging wil de aangeboden sportdiscipline in optimale omstandigheden laten beoefenen en stelt daartoe 
mankracht en accommodatie ter beschikking van de leden. 
Volgens dit reglement is het een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft 
georganiseerd met als primaire doelstelling de beoefening van sport. 
 
Jeugdsportcoördinator 
Een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging 
coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak. 
 
Subsidie: 
Dit kan gezien worden als een bepaalde financiële steun van de overheid aan een particuliere activiteit. 
Deze subsidies zijn gemeenschapsgelden die zo objectief en effectief mogelijk verdeeld moeten worden en 
geven tevens blijk van waardering vanwege het gemeentebestuur voor de clubwerking. 

 
Subsidiëring: 
Het geven van een subsidie via een welbepaald mechanisme geregeld via een subsidiereglement. 
 
Subsidiereglement: 
Het geheel van richtlijnen dat omschrijft aan welke voorwaarden er moet worden voldoen om subsidiëring 
vanwege de overheid voor de betrokken materie te kunnen bekomen. 
 
Puntenitems: 
Items waaraan punten worden toegekend, onderverdeeld in verschillende rubrieken. De som van de punten 
die een geldwaarde vertegenwoordigen laat toe uiteindelijk de subsidie voor de betrokken vereniging te 
berekenen. 
 
Werkingssubsidie 
Deze wordt aan de erkende sportvereniging toegekend op basis van de door hen ontwikkelde activiteiten van 
het voorbije jaar en dit d.m.v. een bepaald puntensysteem. Er worden een aantal accenten gelegd binnen 
deze werkingssubsidies.  
 
artikel 2 
Het gemeentebestuur van Boortmeerbeek zal, binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien in het 
door de gemeenteraad goedgekeurde exploitatiebudget, subsidies verlenen aan de door het 
gemeentebestuur erkende sportverenigingen voor sportieve recreatie, volgens de voorwaarden en de 
normen die hierna vastgesteld worden. 
 
2. Aanvragen  
 
De aanvragen voor erkenning en betoelaging komen, op de daartoe bestemde formulieren, bij het 
gemeentebestuur toe voor de door het gemeentebestuur vastgestelde datum. Bij de ingevulde 
aanvraagformulieren worden alle gevraagde bijlagen gevoegd. Met laattijdige, onvolledige of fout ingevulde 



 

xxx goedgekeurd in de gemeenteraad van xxx 
 

aanvraagformulieren wordt geen rekening gehouden. De betreffende formulieren zijn te bekomen bij de 
sportdienst. 
 
De verenigingen kunnen door de administratie worden verzocht bijkomende informatie te verstrekken indien 
zou blijken dat onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor het degelijk berekenen van de subsidie op basis 
van dit subsidiereglement. 
 
3. Erkenning 
 
3.1 Inleiding 
Dit reglement is van toepassing op de toekenning van subsidies aan de erkende gemeentelijke verenigingen 
die competitieve en/of recreatieve sportactiviteiten ontwikkelen in een erkende sporttak in de gemeente.  
Zonder afbreuk te doen aan het feit dat de clubwerking gericht en toegankelijk moet zijn naar alle 
bevolkingsgroepen, zal de jeugdwerking van de clubs bijzonder worden gevaloriseerd. 
 
Verenigingen met meervoudige activiteiten kunnen slechts een enkele subsidie ontvangen. Indien een 
vereniging meerdere activiteiten beoefent, kunnen zij voor elk van deze activiteiten slechts betoelaagd 
worden indien er per activiteit een onafhankelijk bestuur functioneert en zij voor elk van hun activiteiten 
aangesloten zijn bij de desbetreffende, erkende federatie. 
 
Verenigingen die onder een andere post van de gemeentebegroting gesubsidieerd worden (bij jeugd, 
cultuur,…), komen niet in aanmerking voor een subsidie op de sportbegroting. Verenigingen die in meerdere 
gemeenten actief zijn, mogen bij hun aanvraag enkel die gegevens opgeven die werkelijk betrekking hebben 
op hun werking in deze gemeente. 
 
3.2. Erkenningsvoorwaarden 
Overeenkomstig de bepalingen van dit reglement besluit het college van burgemeester en schepenen tot 
erkenning van een vereniging. Om erkend te worden en te blijven moeten de plaatselijke verenigingen aan 
de volgende voorwaarden voldoen: 
 Opgericht zijn door het private initiatief of nu geleid worden door private personen; 
 De sportverenigingen moeten een doel nasteven dat gericht is op de actieve sportbeoefening ten bate 

van de lichamelijke ontwikkeling, zonder beroepsdoeleinden of winstoogmerken; 
 De vereniging moet minstens uit 10 leden bestaan en minstens de helft van deze leden moet in de 

gemeente wonen. De ledenlijst met aanduiding van woonplaats en leeftijd van de actieve leden moet 
bijgevoegd worden ter staving; 

 De vereniging moet haar zetel en infrastructuur op het grondgebied van de gemeente hebben. De 
activiteiten moeten hoofdzakelijk plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente; 

 De leden moeten verzekerd zijn tegen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen; 
 De verenigingen die gebruik maken van het gemeentelijk sportcentrum moeten het huishoudelijke 

reglement ervan strikt naleven; 
 Tegen eind 2009 moet de vereniging opgericht zijn in de vorm van een feitelijke vereniging of van een 

vereniging zonder winstoogmerk (vzw), d.m.v. voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze functies 
moeten tevens door drie verschillende personen worden vervuld. 

 De aansluiting bij en de werking van de organisatie moeten openstaan voor alle inwoners van de 
gemeente, weliswaar onder voorwaarde dat zij de eigen waarden en normen, reglementen en 
doelstellingen van de vereniging eerbiedigen;  

 Bij het indienen van de vraag om erkenning, moet de vereniging het bewijs leveren dat zij tijdens het 
vorige kalenderjaar activiteiten heeft uitgeoefend. Een verslag, samen met de nodige en beschikbare 
bewijsstukken, over de activiteiten gerealiseerd tijdens het vorige kalenderjaar moet worden bijgevoegd 
ter staving. 

 De vereniging moet zich als doel het regelmatig organiseren en beoefenen van sportactiviteiten voor de 
leden en meer in het bijzonder de jeugd stellen waarbij minstens eenmaal per week afzonderlijke 
trainingen of wedstrijden worden georganiseerd voor de jeugd; 

 
3.3. Verlies van erkenning 
Het college van burgemeester en schepenen kan de eens verleende erkenning terug intrekken indien de 
voorheen erkende vereniging niet meer voldoet aan de bepalingen van dit reglement. De intrekking van de 
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erkenning heeft het verlies van het recht op subsidies tot gevolg. De intrekking van de erkenning heeft geen 
terugwerkende kracht. 
 
4. Verdeling van de subsidies 
 
4.1. Criteria 
Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld op basis van zowel kwantiteits- als kwaliteitscriteria. 

 Kwantiteitscriteria: 40 % van de subsidies wordt verdeeld op basis van kwantiteitscriteria: 
o Groep I: Basissubsidies: 20 % 
o Groep II: Aantal leden: 20 % 

 

 Kwaliteitscriteria: 60% wordt verdeeld aan de hand van kwaliteitscriteria: 
o Groep III: Participatie / Promotie: 30 % 
o Groep IV: Sporttechnisch kader / Structuur: 30 % 

 
4.2. Verdeling 
Binnen elke groep worden de subsidies als volgt verdeeld: 
 Groep I (basissubsidie - 20%): het beschikbare subsidiebedrag wordt pro rata van het aantal erkende 

verenigingen verdeeld. 
 

 Groep II (leden – 20 %): het beschikbare subsidiebedrag wordt pro rata het aantal leden van de erkende 
sportverenigingen verdeeld, rekening houden met onderstaande voorwaarden en puntenverdeling: 
Een lid is een persoon die aan de 3 onderstaande voorwaarden voldoet: 

 a) Het opgelegde lidgeld betaald heeft 
 b) Verzekerd is via de vereniging 

c) Woonachtig is te Boortmeerbeek 
 Leden tot en met 18 jaar     3 punten 
 Leden tussen 19 en 60 jaar      1 punt  
 Leden ouder dan 60 jaar       1,5 punten  

 
 Groep III (participatie / promotie - 30%): het beschikbare subsidiebedrag wordt pro rata van het aantal 

bereikte punten over de erkende verenigingen verdeeld. 
1. Sportraad: 
Minimaal 3 maal aanwezig op de reguliere vergaderingen van de sportraad. 15 punten 
De aanwezigheidslijst van de sportraad geldt als bewijs.  
 
2. Medewerking: 
Club die meewerkt aan een sportactiviteit(en) georganiseerd door de gemeente via de sportdienst. 

15 punten 
 

3. Sportpromotie: 
o Sportkampen: verenigingen die minimaal 1 sportkamp organiseren (minstens een week van 5 

volledige dagen)       10 punten 
o Sportinitiatie: verenigingen die minimaal 4 uren initiatielessen aanbieden voor potentiële nieuwe 

leden         10 punten 
Nodige informatie van initiatie en sportkamp: 

 De wijze van aankondiging 
 Welke data/uur/plaats 
 Welke lesgever(s) 

 
 Groep IV (sporttechnisch kader / structuur): 30% van de totale subsidies. Het beschikbare subsidiebedrag 

wordt pro rata van het aantal bereikte punten over de erkende verenigingen verdeeld. 
1. Sporttechnisch kader 
o Een gediplomeerde trainer die actief les geeft binnen de vereniging 15 punten/trainer 

Een gediplomeerde lesgever beschiktg minimum over volgend diploma (kopie van diploma vereist): 
 Diploma van de Vlaamse Trainersschool in de betrokken sporttak; 
 2de jaar Heyselschool voor voetbalclubs; 
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 Bijzonder leermeester lichamelijke opvoeding; 
 Vanaf student 3e jaar bachelor lichamelijke opvoeding; 
 Licentiaat/Master lichamelijke opvoeding; 
 Regent/Bachelor lichamelijke opvoeding; 
 Getuigschrift A-B-C van de Koninklijke Belgische Voetbalbond; 
 Uefa-A-B-Pro-diploma van de Koninklijk Belgische Voetbalbond. 

 
o Een gediplomeerde jeugdcoördinator met minstens 15 jeugdleden: Een sportgekwalificeerde 

jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het 
sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak.     5 punten 
Nodige informatie: 
 Duidelijke functieomschrijving 
 Coördinaten + kopij pedagogisch diploma (regent/bachelor of licentiaat/master Lichamelijke 

Opvoeding)  
 Minstens 15 jeugdleden  
 

 
2. Structuur 
De vereniging heeft een vzw structuur met een organogram en een taakomschrijving voor minimaal 3 
functies, aan te tonen aan de hand van een copie van de neergelegde statuten. 5 punten 

 
5. Varia 
 
5.1. Indien blijkt dat door een organisatie onjuiste gegevens worden verstrekt, of indien de voorwaarden van 
dit reglement niet nageleefd worden, kan het college van burgemeester en schepenen de toelagen die 
werden toegekend op grond van dit reglement geheel of gedeeltelijk terugvorderen en de vereniging 
schorsen voor verdere betoelaging. Het college behoudt zich het recht om alle middelen aan te wenden 
teneinde de juistheid van de gegevens te kunnen nagaan. 
 
5.2. Alle gegevens die door het gemeentebestuur zullen worden opgevraagd voor de toepassing van dit 
reglement, zullen enkel worden gebruikt overeenkomstig de wetgeving op de privacy. 
 
 


