Subsidiereglement voor vorming voor erkende sportverenigingen
Artikel 1:
Binnen de perken van het voorziene krediet in de begroting van de gemeente Heist-op-den-Berg wordt, aan
erkende sportverenigingen met een Nederlandstalige werking, voor deelname aan opleidingen / vormingen in de
sport een toelage toegekend.
Artikel 2:
Onder erkende sportvereniging wordt verstaan: een sportvereniging aangesloten bij een door de Vlaamse
Regering erkende Vlaamse sportfederatie, andere sportverenigingen kunnen erkend worden door de gemeente
na advies van de gemeentelijke sportraad.
Artikel 3:
Onder ‘opleidingen / vormingen in de sport’ wordt verstaan: de pedagogische, methodische en
geprogrammeerde vorming en vervolmaking van bestuursleden en trainers / lesgevers die de bedoeling hebben
in de toekomst verantwoordelijkheid te dragen met het oog op de sportieve of bestuursmatige begeleiding van
het sportieve verenigingsleven.
Artikel 4:
Volgende cursussen worden niet beschouwd als vorming:
cursussen die aansluiten op een beroepsopleiding
Stages verbonden aan de opleiding
Cursussen die uitsluitend de initiatie of vervolmaking in sportdisciplines beogen.
Artikel 5:
De cursussen moeten erkend worden door de sportraad om in aanmerking te komen voor deze betoelaging.
Cursussen van de Vlaamse Trainersschool, ISB en team Sport en Jeugd zijn automatisch erkend.
Artikel 6:
Aan volgende voorwaarden moet voldaan zijn om in aanmerking te komen voor deze toelage.
De cursisten moeten lid zijn van een erkende sportvereniging van Heist-op-den-Berg
De cursisten dienen minstens 16 jaar te zijn;
De aanvraag dient na het einde van de cursus en in hetzelfde of eerstvolgende kalenderjaar ingediend
te worden op Sport en Jeugd en moet volgende documenten bevatten
 Het ingevulde aanvraagformulier
 Bewijsstuk van betaling aan de inrichtende organisatie
 Bewijsstuk van aanwezigheid afgeleverd door de inrichtende organisatie
 Attesten of diploma’s
 Een verklaring dat geen of welke andere tegemoetkoming werd verstrekt voor
het volgen van de betrokken cursus
De aanvrager die weigert de nodige inlichtingen te verschaffen of niet tijdig de nodige inlichtingen
verschaft of waarvan de verklaringen onjuist worden bevonden, worden van alle subsidies uitgesloten
De aanvragen moet binnen zijn voor 1 oktober van het jaar waarin de cursus heeft plaatsgevonden
(cursussen die nadien plaatsvinden komen in aanmerking voor het volgende jaar).
Na 1 oktober volgt er een algemene herinnering voor de clubs die de subsidies niet aangevraagd
hebben. Zij hebben nog tot en met 15 oktober de mogelijkheid om hun aanvraag in te dienen. In dat
geval komen ze slechts voor 50% van het berekende subsidiebedrag in aanmerking.
Artikel 7:
Verenigingen die zelf een cursus organiseren voor hun trainers of bestuursleden krijgen 50% van de bewezen
organisatiekosten (vergoeding lesgever, huur lokaal, huur materiaal, …) terugbetaald, met een maximum van
250 euro.
Artikel 8:
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Per aanvraag wordt de helft van het inschrijvingsgeld terugbetaald (na aftrek van eventuele tegemoetkoming
van een andere instantie), met een maximum van 125 euro.
Artikel 9:
Indien het krediet niet volstaat om aan alle aanvragers van een bepaald jaar te voldoen, dan worden de
verschuldigde toelagen procentueel en evenredig verdeeld.
Artikel 10:
De toekenning van de toelage gebeurt door het College van Burgemeester en Schepenen op advies van de
gemeentelijke sportraad en team Sport en Jeugd.
Artikel 11:
De aanvrager verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met het feit dat het College van Burgemeester en Schepenen
of een daartoe aangestelde ambtenaar kan en mag overgaan tot het controleren van de door hem verstrekte
gegevens. Indien onjuiste gegevens aanleiding geven tot een uitreiking, kan het College van Burgemeester en
Schepenen het uitgekeerde bedrag terugvorderen.
Het subsidiereglement 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 en puntenstelsel werd initieel goedgekeurd op de gemeentelijke sportraad van 12 oktober
2009.
Dit subsidiereglement en puntenstelsel werd initieel goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 november 2009.
Dit subsidiereglement treedt in werking vanaf 1 januari 2010.
Dit aangepast subsidiereglement werd vervolgens goedgekeurd op de gemeentelijke sportraad van 17 december
2012.

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 2025.

Voorbeeld verdeling subsidies:
Stel budget is € 1 000
a) Aanvraag van 2 personen die cursus volgden van € 400
b) Aanvraag van 2 personen die cursus volgden van € 250
c) Aanvraag van 10 personen die cursus volgden van € 200
Berekening subsidie (50% met maximum van € 125)
a) De 2 personen krijgen € 125 en dit is in totaal € 250 (want maximum)
b) De 2 personen krijgen € 125 en dit is in totaal € 250
c) De 10 personen krijgen € 100 en dit is in totaal € 1 000
Het totaal van alle aanvragen is € 1 500
Het budget is ontoereikend, dus wordt het procentueel en evenredig verdeeld:
Er is geen € 1 500 maar € 1 000 (dus delen door 1.5)
a) De 2 personen krijgen € 125 / 1.5 en dit is in totaal € 166.66 (want maximum)
b) De 2 personen krijgen € 125 / 1.5 en dit is in totaal € 166.66
c) De 10 personen krijgen € 100 / 1.5 en dit is in totaal € 666.66
Totaalsom van € 1 000
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