Reglement voor toekenning subsidie ‘Naschools Sportaanbod’ van Heists
Secundair Onderwijs
1) Omschrijving
-

-

-

Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op de begroting van de gemeente Heist-op-den-Berg,
worden subsidies verleend aan de secundaire scholen van Heist-op-den-Berg met een Nederlandstalige
werking, erkend door de gemeente, volgens de regeling en voorwaarden die zijn vastgelegd in
reglement voor erkenning.
Met deze subsidie wil het gemeentebestuur een ondersteuningsvorm aanbieden aan de secundaire
scholen met het doel hun naschools sportaanbod te ondersteunen en te optimaliseren. Belangrijke
pijlers hierin zijn het aantal deelnames, de aard van activiteiten en promotie van SNS-pas.
Het gemeentebestuur verbindt er zich toe secundaire scholen, die onder de één of andere vorm
gemeentelijke subsidies willen ontvangen, te activeren om aan te sluiten bij de gemeentelijke
sportraad. Het lidmaatschap van de sportraad kan niet als voorwaarde voor subsidiëring worden
gesteld.
Het gemeentebestuur verbindt er zich toe advies in te winnen bij de gemeentelijke sportraad inzake
het al dan niet uitbetalen van deze subsidie voor secundaire scholen.
De gemeentelijke sportraad verbindt er zich jaarlijks toe over de subsidieaanvragen advies uit te
brengen en door te spelen aan het gemeentebestuur.

2) Begunstigden
-

Deze subsidie zal uitbetaald worden aan alle erkende onderwijsinstellingen met secundaire afdeling
met een Nederlandstalige werking en die hun zetel hebben in de gemeente Heist-op-den-Berg of een
werking in de gemeente Heist-op-den-Berg kunnen voorleggen en voldoen aan de voorwaarden hierna
vermeld.

3) Voorwerp
De subsidie wordt uitbetaald op basis van het ingediende aanvraagformulier van alle uitgevoerde
activiteiten gedurende het vorige werkingsjaar. Een werkingsjaar loopt van 1 september tot en met 30 juni.
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4) Voorwaarden
De begunstigde moet aan volgende criteria voldoen om voor deze subsidie in aanmerking te komen:
De begunstigde is erkend door de gemeente (het college van burgemeester en schepenen). Secundaire
scholen kunnen, na advies van de gemeentelijke sportraad, ook door de gemeente (het college van
burgemeester en schepenen) erkend worden.
De secundaire scholen moeten de beoefening van de naschoolse sport voor iedereen mogelijk maken.
De naschoolse sportactiviteiten moeten plaats vinden buiten reguliere lesuren.
De secundaire scholen willen het naschools sportaanbod in optimale omstandigheden laten beoefenen
en stelt daartoe mankracht en accommodatie ter beschikking van de leerlingen.
De deelnemende leerlingen aan het naschools sportaanbod moeten minstens voor de 1/3 afkomstig zijn
van Heist-op-den-Berg.
De secundaire school dient alle procedurevoorwaarden van het subsidiereglement te vervullen.
Minstens de helft van de sportieve activiteiten die opgenomen worden in het puntenstelsel moet
plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente. Indien de secundaire school kan aantonen dat er
geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is op het gemeentelijk grondgebied,
dan is deze voorwaarde niet van toepassing.
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie, haar bestuurders en haar begeleiders moet
door een verzekering gedekt zijn. De organisatie moet tevens over een verzekeringspolis beschikken ter
bescherming van de leerlingen (lichamelijke ongevallen).
5) Subsidiebedrag
-

Het globaal bedrag van het pakket subsidies ‘Naschoolse Sportaanbod’ wordt jaarlijks vastgelegd aan
de hand van het sportbeleidsplan van de gemeente Heist-op-den-Berg en in overleg met de
gemeentelijke sportraad.
Het bedrag van de subsidie aan iedere secundaire school wordt berekend volgens het puntenstelsel dat
hieronder vermeld staat.
De subsidies worden verleend op voorstel van de gemeentelijke sportraad door het gemeentebestuur.

6) Procedure
-

-

-

Sport en Jeugd zal ieder jaar voor 15 juni aan elke secundaire school bij de gemeentelijke sportraad
aangesloten de nodige aanvraagformulieren zenden die moeten dienen om het jaarverslag van de
werking in te vullen. Secundaire scholen die niet aangesloten zijn bij de sportraad kunnen deze
reglementen en aanvraagformulieren op Sport en Jeugd bekomen of downloaden van de gemeentelijke
website (www.heist-op-den-berg.be)
Bij de jaarlijkse aanvraag om subsidies zenden de secundaire scholen uiterlijk tegen 15 juli van elk jaar
aan Sport en Jeugd:
a) Het ingevulde aanvraagformulier
b) Alle bewijsstukken die nodig zijn om de werking te staven (m.a.w. bewijsstukken voor alles
wat in het aanvraagformulier is ingevuld)
Na 15 juli volgt er een algemene herinnering naar de secundaire scholen die de subsidies niet
aangevraagd hebben. Zij hebben alsnog de mogelijkheid om tot en met 31 juli hun aanvraag in te
dienen. In dat geval komen zij voor slechts 50% van het berekende subsidiebedrag in aanmerking.
Aan Sport en Jeugd dient de begunstigde alle gevraagde documenten te tonen en inlichtingen te
verstrekken die Sport en Jeugd noodzakelijk acht voor de vervulling van haar taak.
De secundaire scholen die verzuimen hun subsidieaanvraag in te dienen voor de vastgestelde datum
verliezen alle aanspraak op de uitbetaling van de subsidie voor dit jaar.
Iedere secundaire school aanvaardt door het indienen van de aanvraag om subsidie, alle eventuele
controles van het gemeentebestuur, met inbegrip van het onderzoek ter plaatse.
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-

Indien blijkt dat onjuiste gegevens verstrekt zijn, of indien de voorwaarden van dit reglement niet zijn
nageleefd, kan het gemeentebestuur, de op grond van dit reglement toegekende subsidies geheel of
gedeeltelijk terugvorderen van de betrokken school en deze van verdere subsidiëring uitsluiten.

7) Puntenstelsel

Het totaal aantal deelnames aan het naschools sportaanbod
Van 10 tot en met 50 deelnames aan het
Bewijsstukken: lijst met
totaal naschools sportaanbod
daarop per naschoolse
15 punten
sportactiviteit het aantal
deelnemende leerlingen van
van 51 tot en met 200 deelnames aan het
de school vermeld
totaal naschools sportaanbod
30 punten
meer dan 200 deelnames aan het totaal
naschools sportaanbod
45 punten

Het soort activiteiten dat aangeboden wordt onder 'naschools sportaanbod'
Activiteiten in samenwerking met Heistse
Bewijsstukken: per
sportclubs = gericht op doorstroming naar
sportactiviteit een lijst met
20 punten
levenslange sporten
daarop datum, locatie,
lesgever/begeleidende
Activiteiten in samenwerking met andere
leerkracht + diploma lesgever
Heistse secundaire scholen = stimulans tot
15 punten
(indien van toepassing) ,
samenwerking
doelstelling van de activiteit,
Activiteiten volledig op eigen initiatief =
namen van deelnemende
organisatie op eigen krachten
leerlingen. In geval van
10 punten
competitieve activiteiten, ook
het resultaat mee geven per
Deelname aan competitieve activiteiten =
lln. (kan aangevuld worden op
SVS, Kardinaalsbeker,…
5 punten
de bovenvermelde lijst)
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Promotie van SNS-pas
Indien 25% van de leerlingen of meer een
pas aankoopt

60 punten

Indien het aantal leerlingen dat een pas
aankoopt tussen 15% en 25% ligt

45 punten

Indien het aantal leerlingen dat een pas
aankoopt tussen 5% en 15% ligt

30 punten

Indien minder dan 5% van de leerlingen
een SNS-pas koopt.

15 punten

Bewijsstukken: lijst met
daarop de namen van
leerlingen die een pas
kochten, type pas.

Verklaring bij puntenstelsel:
Deelnames: Elke leerling die aan een sportactiviteit deelneemt, is 1 deelname. Dit wordt berekend op
basis van deelname per activiteit en niet per unieke leerling.
-

Activiteiten in samenwerking met Heistse sportclubs: De sportclub zorgt minstens voor een lesgever
van de club die de activiteit begeleidt. Indien het gaat over een reeks, dan wordt het puntenaantal
vermenigvuldigd met het aantal activiteiten van de reeks.

-

Activiteiten in samenwerking met andere Heistse secundaire scholen: De activiteit wordt
georganiseerd door minstens 2 secundaire Heistse scholen en is dan ook minimaal toegankelijk voor de
leerlingen van de organiserende scholen. De punten kunnen door beide organisatoren ingegeven
worden.

-

Activiteiten volledig op eigen initiatief georganiseerd: De activiteit wordt volledig uitgewerkt door de
school zelf en staat zelf in voor de organisatie ervan. Hierbij kan wel een samenwerking aangegaan
worden met een externe partner bv fitness centrum maar de school neemt hiervoor zelf het initiatief.

-

Deelname aan competitieve activiteiten: competitief activiteitenaanbod waarvoor de school een
afvaardiging stuurt bv Stichting Vlaamse Schoolsport of Kardinaalsbeker,….
In het geval van ploegsporten worden 5 punten toegekend per deelnemende ploeg ongeacht het aantal
rondes/wedstrijden die speelt.
In het geval van individuele sporttakken worden er 5 punten toegekend per sporttak waaraan minstens
3 leerlingen deelnemen.

-

SNS-pas: elke leerling die minstens 1 pas aankoopt wordt hierbij geteld. Aangezien leerlingen 2 maal
per jaar een pas kunnen aankopen, moet dit duidelijk geregistreerd worden.
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8) Berekening subsidie
Na het indienen van de aanvragen worden deze gecontroleerd en enkel deze die in orde zijn worden
weerhouden.
De puntentotalen van alle onderdelen van het puntenstelsel vormt de totaalsom.
Nadien worden al de punten van de verschillende verenigingen opgeteld en het subsidiebedrag wordt
gedeeld door deze som. Eén punt heeft de waarde van dit bedrag. Het subsidiebedrag dat men krijgt is het
totaal aantal punten van de vereniging vermenigvuldigd met dit bedrag.
9) Slotbepalingen
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 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 17 december 2019 en geldt van 1 januari
2020 tot 31 december 2020.
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