SUBSIDIEREGLEMENT
Onderlinge samenwerking 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: werkingsjaar
De subsidie wordt uitbetaald op basis van het ingediende aanvraagformulier van alle uitgevoerde
activiteiten gedurende het vorige werkingsjaar. Een werkingsjaar loopt van 1 juli van het jaar X tot en
met 30 juni van het jaar X + 1.
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, komen de
desbetreffende sportverenigingen voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit
besluit gereglementeerde subsidie.
Artikel 3: begunstigden
De begunstigden moeten aan volgende criteria voldoen om voor deze subsidie in aanmerking te komen:
-

De begunstigden zijn groeperingen van mensen die zich structureel en duurzaam hebben
georganiseerd met als primaire doelstelling de beoefening van sport, met name een
sportvereniging
De sportverenigingen moeten 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 verenigingen willen de aangeboden sportdiscipline in optimale omstandigheden laten
beoefenen en stellen daartoe mankracht en accommodatie ter beschikking van de leden.
In het kader van de beoefening van de sportdiscipline organiseren de verenigingen 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 verenigingen mogen geen winstoogmerk hebben.
De verenigingen worden geleid door een bestuurscomité van tenminste 3 leden en 1/3 ervan
moet in de gemeente Heist-op-den-Berg wonen.
De verenigingen moeten elk uit minstens 10 leden bestaan en 1/3 van de leden moet in de
gemeente Heist-op-den-Berg wonen (aan te tonen met officiële ledenlijst).
De verenigingen dienen een bestaan of werking voor te leggen van minstens 1 jaar.
De verenigingen dienen alle procedurevoorwaarden van het subsidiereglement te vervullen.
De sportverenigingen die subsidies willen aanvragen voor hun onderlinge samenwerking,
moeten allen tevens aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie.
De sportverenigingen moeten een aantoonbaar verwantschap hebben (zelfde sporttak, zelfde
locatie,…).

Een sportvereniging kan slechts deel uit maken van 1 samenwerkingsverband om in aanmerking te komen
voor deze vorm van betoelaging!
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Artikel 4: formaliteiten
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:
-

-

De aanvraag tot betoelaging wordt door de sportverenigingen, op eigen initiatief, op de
daartoe bestemde formulieren ingediend bij Sport en Jeugd. Er moet slechts 1
subsidieaanvraag ingediend worden per samenwerkingsverband en dus niet per vereniging die
deel uitmaakt van deze samenwerking. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn
beschikbaar op Sport en Jeugd. Het aanvraagdossier is te verkrijgen via de gemeentelijke
website www.heist-op-den-berg.be.
Dit aanvraagformulier wordt correct ingevuld. Dit formulier dient ingediend te worden bij het
College van Burgemeester en Schepenen ten laatste op 31 maart van het jaar X.
Na 31 maart volgt er een algemene herinnering voor alle clubs. Zij hebben de mogelijkheid om
tot 30 april van het jaar X alsnog hun aanvraag in te dienen. Hieraan zijn geen gevolgen
verbonden.
Het aanvraagformulier moet vergezeld worden van een afsprakennota opgesteld en
ondertekend door de verschillende verenigingen die deze samenwerking onderling aangaan.

Het aanvraag formulier bevat volgende onderdelen:





-

Opsomming van de verschillende clubs die onderling zullen samenwerken
Omschrijving van de ruime samenwerking (rekening houdend met definitie van samenwerking)
Afbakenen van de (verschillende) pijler(s) (zie artikel 7) waaruit de samenwerking is
opgebouwd en de concrete acties die daaruit volgen.
Resultaatmeetpunt bepalen per pijler om na te gaan of het beoogde resultaat gehaald werd
Een afsprakennota zelf opgesteld door de clubs die samenwerken waarin zij hun geldende
afspraken bundelen, wordt als bijlage toegevoegd.
Voorlopige vaststelling van de toelage:

De betoelagingbeslissing: het College beslist na het advies van Sport en Jeugd en sportraad, over elk
dossier afzonderlijk en stelt terzelfdertijd het bedrag van de betoelaging vast. Iedere beslissing houdende
niet toekenning van de toelage zal gemotiveerd zijn en wordt aan de aanvrager meegedeeld. De
vastlegging is voorzien in het jaar X.
-

Uitbetaling van de toelage:

De vereniging die een principiële betoelaging bekwam, kan haar evaluatiedossier aan Sport en Jeugd van
de gemeente overmaken tot 15 juli van het jaar X + 1. Na 15 juli wordt er een algemene herinnering naar
de clubs gestuurd die hun evaluatiedossier niet ingediend hebben. Zij hebben nog de mogelijkheid om tot
en met 31 juli hun aanvraag alsnog in te dienen. In dat geval komen zij slechts voor 50% van het
berekende subsidiebedrag.

Artikel 5: evaluatiedossier:
Na afloop van een jaarlijkse samenwerking, moet er een evaluatiedossier ingediend worden aan de hand
waarvan de samenwerking geëvalueerd wordt. De timing ervan staat in artikel 4 duidelijk omschreven.
De kernpunten van het evaluatiedossier zijn:
-

De beschrijving van de gerealiseerde algemene meerwaarde t.o.v. de basiswerking
Een gedetailleerde beschrijving van de acties die tot deze meerwaarde geleid hebben
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-

De aftoetsing van het resultaat aan de vooropgestelde meetpunten per pijler + motivatie in
het geval dit NIET behaald werd.

Sport en Jeugd legt na advies van de sportraad, de definitieve afrekening voor aan het College van
Burgemeester en Schepenen.
Artikel 6: verantwoording
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 7: definiëring samenwerking:
Het samenwerkingsverband bestaat minimaal uit 2 verenigingen die structureel samenwerken.
De samenwerking moet een kwantitatieve en/of kwalitatieve meerwaarde bieden aan de basiswerking van
alle betrokken sportverenigingen. Deze meerwaarde staat centraal en zal ook aangetoond én beschreven
moeten worden via de aanvraagformulieren. Zowel team Sport en Jeugd als sportraad zal hierover advies
uitbrengen.
Een samenwerking moet opgebouwd zijn uit minstens 1 van onderstaande pijlers:
-

Door samenwerking
Door samenwerking
Door samenwerking
Door samenwerking
sportaanbod
Door samenwerking

inzetten op
inzetten op
inzetten op
inzetten op

kwaliteitsverhoging van de sporttechnische omkadering
ledenwerving en sportpromotie
kwaliteitsverhoging van het (sport)aanbod
een kwaliteitsvolle uitbreiding of verbreding van het

inzetten op vrijwilligersomkadering

Per pijler moet er een meetpunt opgegeven worden. Dit meetpunt maakt het mogelijk om bij het
evaluatiedossier te toetsen of de vooropgestelde doelstellingen en de beoogde meerwaarde gerealiseerd
wordt.
Samenwerking op het vlak van (éénmalige) evenementen, sportmateriaal en infrastructuur komt niet in
aanmerking.
Artikel 8: puntenstelsel
Het budget bestemd voor deze subsidiëring van sportverenigingen wordt verdeeld op basis van volgend
puntensysteem:
Per pijler waarop ingezet wordt door de clubs in onderlinge samenwerking, wordt er 25 punten
toegekend.
Artikel 9: berekening subsidie
Na het indienen van de aanvragen worden deze gecontroleerd en enkel deze die in orde zijn worden
weerhouden.
Per samenwerkingsverband wordt er een puntentotaal opgemaakt op basis van de verschillende pijlers (A)
en dat wordt vermenigvuldigd met het aantal clubs dat participeert aan de samenwerking (B).
Vervolgens worden alle puntentotalen van de verschillende samenwerkingsverbanden opgeteld (B1 + B2 +
B3
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+…. = C) en het subsidiebedrag wordt gedeeld door deze som. Eén punt heeft de waarde van dit bedrag.
Het subsidiebedrag dat elke club ontvangt, is het totaal aantal punten van het samenwerkingsverband (A)
vermenigvuldigd met dit bedrag.
In 2014 wordt er een maximum subsidiebedrag per samenwerkende club vastgelegd van 10% van de totale
beschikbare subsidie.
Afbouwen van subsidies
De toegekende subsidies zullen vanaf een 4de editie afgebouwd worden:
-

Voor een 4de editie wordt 85% van de berekende subsidies toegekend.
Voor een 5de editie wordt 70% van de berekende subsidies toegekend.
Voor een 6de editie wordt 55% van de berekende subsidies toegekend.

editie = een hernieuwing of verlenging of opstart van een samenwerkingsverband dat minstens voor de
helft bestaat uit verenigingen die in het verleden ook hebben samengewerkt en hiervoor subsidies hebben
ontvangen.
Artikel 10: opvolging
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, zullen de
sportverenigingen dat jaar uitgesloten worden van elke subsidiëring.
Artikel 11: wijzigingen
Het subsidiereglement en puntenstelsel zijn 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 initieel goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 januari 2014.
Dit subsidiereglement werd verlengd op de gemeenteraad van 17 december 2019 en geldt van 1 januari 2020 tot
31 december 2020.
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