Subsidiereglement: Opmaak jeugdsportactieplan voor Heistse
sportverenigingen
Artikel 1
Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden door het
College van Burgemeester en Schepenen subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen volgens normen en
voorwaarden die worden vastgelegd in dit subsidiereglement.

Artikel 2:
De subsidiëring wordt bepaald op basis van de in het aanvraagdossier opgenomen gegevens van de
sportvereniging.
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven 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:
De sportverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het
erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden.
De sportverenigingen moeten tevens aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie.
Een vereniging, opgericht in de schoot van een sportvereniging, wordt beschouwd als deeluitmakend van
deze laatste en kan dus niet afzonderlijk worden gesubsidieerd.

Artikel 4: berekening subsidie:
Na het indienen van de aanvragen worden deze gecontroleerd en enkel deze die in orde zijn worden
weerhouden.
Elke sportvereniging waarvan het jeugdsportactieplan goedgekeurd wordt door het college van
burgemeester en schepenen na advies van de sportraad en team Sport en Jeugd heeft recht op 300 euro.
In geval van onvoldoende kredieten op de begroting, kan het College van Burgemeester en Schepenen
beslissen de subsidie verhoudingsgewijs te verdelen onder de verschillende aanvragers, a rato van het
beschikbare bedrag.
Artikel 4:
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:
-

Uitzonderlijk zullen de aanvragen van subsidiejaar 2021 ingediend worden uiterlijk 15 januari
2022.

-

Team sport en jeugd lanceert na goedkeuring van het reglement een nieuwe oproep bij de
verenigingen.

-

De uitbetaling hiervan zal voor eind februari voorzien worden na goedkeuring door het college.
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Artikel 5:
De vereniging moet activiteiten ontplooien die individueel of in ploegverband worden beoefend met een
competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanningen van de persoon centraal staat.
Artikel 6:
De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen.
Artikel 7:
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 8: voorwaarden begunstigden:
De begunstigde moet aan volgende criteria voldoen om voor deze subsidie in aanmerking te komen:
De begunstigde is een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft
georganiseerd met als primaire doelstelling de beoefening van sport, met name een
sportvereniging
De sportverenigingen moeten tevens aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie
De sportvereniging moet de beoefening van de sport voor iedereen, in de schoot van de
vereniging mogelijk maken (weliswaar onder voorwaarde dat zij de waarden, normen en
doelstellingen van de vereniging eerbiedigen)
De vereniging wil de aangeboden sportdiscipline in optimale omstandigheden laten beoefenen en
stelt daartoe mankracht en accommodatie ter beschikking van de leden
In het kader van de beoefening van de sportdiscipline organiseert de vereniging op regelmatige
basis activiteiten voor de leden.
De normale ontmoetingen moeten toegankelijk zijn voor iedereen, eventueel mits een
toegangsgeld dat in ieders bereik ligt
De vereniging mag geen winstoogmerk hebben
De vereniging wordt geleid door een bestuurscomité van tenminste 3 leden en 1/3 ervan moet in
de gemeente Heist-op-den-Berg wonen
De vereniging moet minstens 10 actieve jeugdleden (onder de 18 jaar) hebben waarvan 1/3 van
de leden in de gemeente Heist-op-den-Berg woont (aan te tonen met officiële ledenlijst)
De vereniging dient een bestaan of werking voor te leggen van minstens 1 jaar
De vereniging heeft een jeugdwerking met eigen bestuur hebben, dit jeugdbestuur bestaat uit
minstens 3 leden
De vereniging dient alle procedurevoorwaarden van het subsidiereglement te vervullen
Artikel 9: Voorwaarden jeugdsportactieplan:
afname van tevredenheidsenquête (zie minimum te stellen vragen in bijlage) bij minstens 50%
van de actieve leden + formuleren van conclusies uit deze enquête
Voorstelling van de sportvereniging (structuur van bestuur + invulling, verschillende takken
binnen de vereniging bv competitie versus recreatie, vzw of feitelijke vereniging,
competitieniveau van de verschillende leden, …
Opstellen van visie / missie sportvereniging ( korte omschrijving van de hoofdopdracht van de
sportvereniging, haar kerntaak, de manier waarop ze die willen invullen, de filosofie waar ze
belang aan hecht, de doelgroepen waarop ze zich richt, …)
Formuleren van doelstellingen van de sportvereniging + plan van aanpak voor de realisatie van
deze doelstellingen(op korte en lange termijn, wat wil men bereiken, hoe volgen we deze
doelstellingen op en evalueren we deze)
Belangrijk voor de jeugdploegen zullen per leeftijdsgroep (tot de leeftijd van 18 jaar) sporttechnische
doelstellingen beschreven worden per officiële leeftijdscategorie van de federatie (gerelateerd aan de
sportieve ambities van een sportvereniging). Hier wordt bv beschreven wat kinderen van deze
leeftijdsgroep zouden moeten kunnen op het einde van het seizoen….
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Artikel 11:
Sportverenigingen kunnen gecontroleerd worden door de daartoe aangestelde ambtenaar van de
gemeente. Als blijkt dat er foutieve gegevens worden vermeld met de bedoeling om te frauderen of
wanneer de daartoe aangestelde ambtenaar geen toelating krijgt tot de nodige controle, zal de
sportvereniging dat jaar uitgesloten worden van elke subsidiëring.
Artikel 12:
Het subsidiereglement is jaarlijks voor wijzigingen vatbaar. Alle wijzigingen moeten na advies van de
sportraad goedgekeurd worden door de gemeenteraad. De wijziging en goedkeuring is mogelijk per
artikel.
Dit subsidiereglement werd goedgekeurd op de gemeentelijke sportraad van 22 maart 2010
Dit subsidiereglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 april 2010.
Dit subsidiereglement treedt in werking vanaf 1 mei 2010.

Dit subsidiereglement werd verlengd op de gemeenteraad van 16 december 2013 en geldt van 1
januari 2014 tot 31 december 2019.
Dit subsidiereglement werd verlengd op de gemeenteraad van 14 december 2021 en geldt tot 1 maart
2022.

Hans Welters
Algemeen directeur

Carl De Bie
Voorzitter gemeenteraad
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Tevredenheidsenquête.
Naam:
Voornaam:
Geboortedatum:
Als sportclub hechten wij veel belang aan de tevredenheid van onze leden. Mogen wij u daarom vragen
deze onderstaande enquête in te vullen. Zo kunnen wij onze werking als sportclub verbeteren.
U krijgt telkens een stelling voorgeschoteld waarover we uw mening willen weten.
U kan een score geven van “niet akkoord” = 1 tot “helemaal akkoord” = 5, of ergens daartussen. Onder
de score die u aan de stelling toekent, vindt u telkens een paar lijntjes waarop u uw mening verder kan
toelichten.
De enquête werd opgedeeld in 4 onderdelen:
Communicatie: hier gaat het over duidelijkheid in communicatie tussen leden, trainers en sportclub.
Infrastructuur: de accommodatie waarover de sportclub beschikt, zowel wat betreft sanitair als
sportzalen, -velden, materiaal, …
Training/les: uw bevindingen over de lessen/trainingen zelf, de lesgever, …
De sfeer binnen de club: wat vindt u van de sfeer binnen onze sportclub, zijn er zaken die kunnen
verbeteren, …
Als u nog zaken wilt melden die niet aan bod kwamen in de enquête, maar die u wel belangrijk vindt voor
een goede clubwerking, dan kan u die in onderstaande kader neerschrijven.

Hartelijk dank voor uw medewerking!
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Communicatie.
1. U vindt een goede communicatie tussen leden, club en trainers heel belangrijk.
Niet akkoord

1

2

3

4

5

Helemaal akkoord

(0 = geen mening)

2. U bent goed op de hoogte van algemene afspraken die gelden binnen de club (vb.: na training wordt er
gedoucht, tijdig verwittigen als je niet kan komen trainen, …)
Niet akkoord

1

2

3

4

5

Helemaal akkoord

(0 = geen mening)

3. Wijziging van afspraken of eenmalige afspraken (training die wegvalt, samenkomst voor een activiteit,
…) worden steeds tijdig en duidelijk meegedeeld.
Niet akkoord

1

2

3

4

5

Helemaal akkoord

(0 = geen mening)

4. U vindt de manier van communiceren tussen leden, club en trainer een goed werkbare manier
(vb.: e – mail, mondeling, met briefjes, …)
Niet akkoord

1

2

3

4

5

Helemaal akkoord

(0 = geen mening)

5. Als nieuw sportlid word je goed opgevangen en begeleid tijdens de eerste trainingen.
Niet akkoord

1

2

3

4

5

Helemaal akkoord

(0 = geen mening)

6. Voor jou is het duidelijk bij wie je terecht kan met bepaalde vragen en problemen.
Niet akkoord

1

2

3

4

5

Helemaal akkoord
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7. De club is heel transparant in haar informatie.
Niet akkoord

1

2

3

4

5

Helemaal akkoord

(0 = geen mening)

Infrastructuur.
1. U hecht veel belang aan een goede infrastructuur.
Niet akkoord

1

2

3

4

5

Helemaal akkoord

(0 = geen mening)

2. De sportinfrastructuur voldoet qua grootte aan de noden van de sportclub.
Niet akkoord

1

2

3

4

5

Helemaal akkoord

(0 = geen mening)

Helemaal akkoord

(0 = geen mening)

Helemaal akkoord

(0 = geen mening)

3. De sportinfrastructuur is modern en goed uitgerust.
Niet akkoord

1

2

3

4

5

4. De sportinfrastructuur wordt goed onderhouden.
Niet akkoord

1

2

3

4

5
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5. Er is voldoende bruikbaar sportmateriaal voor handen.
Niet akkoord

1

2

3

4

5

Helemaal akkoord

(0 = geen mening)

6. Er is voldoende sanitair (douches, WC’s, …) in de sportaccommodatie.
Niet akkoord

1

2

3

4

5

Helemaal akkoord

(0 = geen mening)

5

Helemaal akkoord

(0 = geen mening)

7. Het sanitair is hygiënisch en goed onderhouden.
Niet akkoord

1

2

3

4

Training/les.
1. Het tijdstip waarop de training plaatsvindt, is voor u een goed moment.
Niet akkoord

1

2

3

4

5

Helemaal akkoord

(0 = geen mening)

2. De trainingstijd wordt voldoende benut. (Of wordt er te laat gestart en te vroeg gestopt bijvoorbeeld?)
Niet akkoord

1

2

3

4

5

Helemaal akkoord
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3. U kan voldoende op uw eigen niveau trainen. (Of is er bijvoorbeeld niet genoeg variatie binnen de club
waardoor u te laag of te hoog traint?)
Niet akkoord

1

2

3

4

5

Helemaal akkoord

(0 = geen mening)

5

Helemaal akkoord

(0 = geen mening)

4. U bent tevreden over de lesgever/trainer.
Niet akkoord

1

2

3

4

5. U vindt de trainingen afwisselend genoeg en ervaart ze niet als monotoon.
Niet akkoord

1

2

3

4

5

Helemaal akkoord

(0 = geen mening)

6. U vindt de trainingen goed uitgebalanceerd. (Er wordt zowel techniek getraind als kracht, uithouding,
lenigheid, …)
Niet akkoord

1

2

3

4

5

Helemaal akkoord

(0 = geen mening)

7. Tijdens de trainingen worden er duidelijke einddoelen vooropgesteld.
Niet akkoord

1

2

3

4

5

Helemaal akkoord
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Sfeer.
1. Binnen de club is er aandacht voor iedereen (en niet alleen voor de besten).
Niet akkoord

1

2

3

4

5

Helemaal akkoord

(0 = geen mening)

2. “Respect voor iedereen” is geen loos begrip binnen de club.
Niet akkoord

1

2

3

4

5

Helemaal akkoord

(0 = geen mening)

3

4

5

Helemaal akkoord

(0 = geen mening)

5

Helemaal akkoord

(0 = geen mening)

3. Er is discipline binnen de club.
Niet akkoord

1

2

4. In de club heerst er een positieve sfeer.
Niet akkoord

1

2

3

4

5. U hebt absoluut geen behoefte om van club te veranderen.
Niet akkoord

1

2

3
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Helemaal akkoord

(0 = geen mening)
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6. U vindt de sfeer binnen de club aangenaam, u voelt zich thuis in de club en komt met plezier trainen.
Niet akkoord

1

2

3

4

5

Helemaal akkoord

(0 = geen mening)

7. U zou onze club zeker aanraden aan vrienden of familie.
Niet akkoord

1

2

3
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4

5

Helemaal akkoord

(0 = geen mening)
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