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De gemeenteraad,

Overwegende dat het gemeentebestuur lokale sportverenigingen wenst te ondersteunen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 september 2008 met betrekking tot de
goedkeuring van het subsidiereglement voor sportverenigingen;
Overwegende dat uit een evaluatie is gebleken dat het wenselijk is dit reglement aan te passen;

Overwegende dat deze aanpassing van het reglement werd voorbereid door een werkgroep
bestaa nde uit vertegenwoord ige rs va n spo rtve ren iginge n;
Gelet op het advies van de sportraad van 6 juni 2016;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van Ll. mei 201-6:
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
BESLUIT:

19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Hans De
Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Remy Peelaerts, Marie-Ange Henderix, Maurice

Vanmeerbeeck,

Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven
Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en
Els Schoeters,

Rudi Renders.

art.

1

Het besluit van de gemeenteraad van 22 september 2008 met betrekking tot de goedkeuring van het

subsidiereglement voor sportverenigingen in te trekken.

art.2
Een aangepast subsidiereglement voor sportverenigingen goed

luidt:

te keuren waarvan de tekst

als volgt

Gemeentelijke subsidiereglement sportverenigingen
Hoofdstuk l: algemene en administratieve bepalingen

Artikel 1
Het gemeentebestuur van Boortmeerbeek zal, binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien
in het door de gemeenteraad jaarlijks goedgekeurde exploitatiebudget, subsidies verlenen aan de
door het gemeentebestuur erkende sportverenigingen voor sportieve recreatie, volgens de
voorwaarden en de normen die hierna vastgesteld worden.

Artikel2
De aanvragende sportvereniging levert hiertoe alle bewijsstukken die door de gemeente worden
gevraagd.

Hoofdstuk

ll :

erkenning

Artikel3
De sportvereniging moet voldoen aan volgende definitie:

Volgens het decreet van L3 juli 200L 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
sportdisc¡pline. 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.

Artikel4
De sportvereniging die voor een eerste keer een erkenning aanvraagt, moet de aanvraag indienen bij
het college van burgemeester en schepenen. Op gemotiveerd advies van de sportraad zal het college
de erkenning uitspreken voor zover voldaan werd aan de voorwaarden in artikel 6.

Artikel5
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 worden erkend om in aanmerking te
komen voor subsidie. Hierdoor zijn een aantal erkenningvoorwaarden meteen ook

subsidiëringvoorwaarden.

Artikel6
Om erkend te worden en te blijven moeten de plaatselijke verenigingen aan de volgende

voorwaarden voldoen:
. Opgericht zijn door het private initiatief of nu worden geleid door private personen;
. De sportverenigingen moeten een doel nastreven dat gericht is op de actieve
sportbeoefening ten bate van de lichamelijke ontwikkeling, zonder beroepsdoeleinden of
winstoogmerken;
. De vereniging moet minstens uit 10 actieve leden bestaan en minstens 30 % van de leden
moet in de gemeente wonen. De ledenlijst met aanduiding van woonplaats en leeftijd met
een onderverdeling van de actieve en niet - actieve leden moet bijgevoegd worden ter
staving;
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a

De vereniging moet haar zetel en infrastructuur op het grondgebied van de gemeente

a

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

a

a

a

sportcentrum moeten het

huishoudel ij ke regleme nt erva n strikt na leven;
De vereniging moet 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 t'rjdens het vorige
kalenderjaar moet worden bijgevoegd ter staving.

ArtikelT
Verenigingen met meervoudige activiteiten kunnen slechts een enkele subsidie ontvangen. lndien
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.

Artikel8
Verenigingen die onder een andere post van het gemeentebudget worden gesubsidieerd (jeugd,
cultuur,...), komen niet in aanmerking voor een subsidie op het sportbudget. Verenigingen die in
meerdere gemeenten actief zijn, mogen bij hun aanvraag enkel die Begevens opgeven die werkelijk
betrekking hebben op hun werking in de gemeente Boortmeerbeek.

Artikel9
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 erkenning heeft het verlies van het recht op subsidies tot gevolg. De intrekking van
de erkenning heeft geen terugwerkende kracht.

Artikel 10
De aanvraagprocedure verloopt als volgt:
De aanvragen voor subsidies 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
aanvraagformulieren wordt geen rekening gehouden. De betreffende formulieren zijn te bekomen bij
de dienst vrije tijd.
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.

Artikel L1
De subsidies per jaar worden toegekend op basis van de gegevens van het werkingsjaar van
en met 30 juni van het volgend jaar.
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Hoofdstuk lll: subsidies

Artikel 12
De subsidie bestaat uit twee onderdelen, namelijk een basissubsidie en een werkingssubsidie
3

juli tot

Artikel 13
Het totale bedrag voor de basissubsidie (Groep l) bestaat ui|TO% van het in het exploitatiebudget
van de gemeente voorziene bedrag voor de subsidiëring van sportverenigingen. De basissubsidie
wordt aan elke erkende sportvereniging toegekend die tijdig aan de subsidiëringvoorwaarden heeft
voldaan. Dit is een voor al de verenigingen een zelfde bedrag waarbij het totaal beschikbare bedrag
hiervoor pro rata wordt verdeeld over het aantal erkende sportverenigingen.
Artikel 14
Het totale bedrag voor de werkingssubsidie bestaat uit 90 %o van het in het exploitatiebudget van de
gemeente voorziene bedrag voor de subsidiëring van sportverenigingen. Werkingssubsidies worden
aan erkende sportverenigingen toegekend op basis van de door hen ontwikkelde activiteiten en de
structuur van de vereniging van het voorbije werkjaar en dit d.m.v. een bepaald puntensysteem. Er
worden een aantal accenten gelegd binnen deze werkingssubsidies.
o
Groep ll: Aantal leden: 15 %
Groep lll: Organisatiestructuur vereniging:.35 %
o
o
Groep lV: Sporttechnisch kader: 40 %
Artikel 15
De berekening van de werkingssubsidie per vereniging gebeurt als volgt:
Groep ll (leden 15 o/ol; 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 2 onderstaande voorwaarden voldoet:
a) Verzekerd via de vereniging
b) Woonachtig te Boortmeerbeek

o
o

Actieve leden tot en met L8
Actieve leden ouder dan 18

jaar
jaar

3 punten
1 punt

.

Groep lll (Organisatiestructuur vereniging - 35 %l: het beschikbare subsidiebedrag wordt pro
rata van het aantal bereikte punten over de erkende verenigingen verdeeld.
1. Sportraad:
5 punten
Minimaal 3 maal aanwezig op de reguliere vergaderingen van de
geldt
van
als
bewijs.
De aanwezigheidslijst
de sportraad

sportraad.

2.VZW 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 kopie van de neergelegde statuten. 30 punten
3. Aangesloten bij Vlaamse sportfederatie:
De vereniging is aangesloten bij een Vlaamse sportfederatie

¡

Groep lV (sporttechnisch kader

-

40 %1. Het beschikbare subsidiebedrag wordt pro rata van

het aantal bereikte punten over de erkende verenigingen verdeeld.
gediplomeerde
Een
trainer die actief les geeft binnen de vereniging
o lnitiator / aspirant-initiator of gelijkgesteld:
o Trainer B / bachelor LO of gelijkgesteld:
o Trainer A / master LO of gelijkgesteld:

o

Opleidingen

10 punten

/ bijscholingen:

10 punten
L5 punten
20 punten
volgens factuur

Onder opleidingen en bijscholing wordt verstaan: het behalen door de jeugdsportbegeleider of door
de jeugdsportcoördinator van een sportspecifiek diploma of attest van de Vlaamse Trainersschool of
een ander getuigschrift, erkend door de VTS of het volgen van bijscholingen door de trainer.
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Bewijs: Toe te voegen per deelnemer:
kopie van het inschrijvingsbewijs
kopie van het betalingsbewijs
kopie van het diploma of het attest
Bewijs van de club dat de trainer een volledig sportseizoen actief is binnen de club.

.
.
.

Terugbetaling van kosten voor sportspecifieke opleiding (opleidingssubsidie)
Het volledige bedrag van het inschrijvingsgeld.
Er wordt maximaal 250,00 EUR per cursus uitgekeerd aan de vereniging waar de cursist actief

o
.
.

is.

Er kan maximaalvoor 3O%van het budget van het sporttechnisch kader worden besteed aan
terugbetaling van kosten voor sportspecifieke opleidingen. lndien dit bedrag bereikt, worden
de opleidingen pro rata terugbetaald.

Hoofdstuk lV: varia

Artikel 16
lndien 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.
Artikel 17
Alle gegevens die door het gemeentebestuur zullen worden opgevraagd voor de toepassing van dit
reglement, zullen enkel worden gebruikt overeenkomstig de wetgev¡ng op de privacy.

art.3
Dit reglement gaat in vanaf

L

juli 2016.

Aldus gedaan in zitting datum als boven
De gemeentesecretaris

De

voorzitter

get. Michel Baert

get. Johan Smits

Voor eensluidend uittreksel:
Boortmeerbeek, 4 juli 2016
De gemeente

han
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ns

De vo

Michel Baert

