Reglement Werkingssubsidie erkende Heistse sportverenigingen
Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd in de meerjarenplanning van de gemeente worden door het
college van burgemeester en schepenen subsidies verleend volgens de normen en voorwaarden die vastgelegd
zijn in dit subsidiereglement.
Deze subsidie kan enkel uitgereikt worden aan erkende Heistse sportverenigingen met een Nederlandstalige
werking.
De sportverenigingen die verzuimen hun subsidieaanvraag in te dienen voor de vastgestelde datum verliezen
alle aanspraak op de uitbetaling van de desbetreffende subsidie voor dat jaar.
Iedere sportvereniging aanvaardt door het indienen van de aanvraag om subsidie, alle eventuele controles van
het gemeentebestuur, met inbegrip van het onderzoek ter plaatse.
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 vereniging en deze van verdere subsidiëring uitsluiten.
Artikel 1 Omschrijving:
-

-

Met deze subsidie wil het gemeentebestuur een ondersteuningsvorm aanbieden aan de
sportverenigingen met het doel hun werking te optimaliseren. Belangrijke elementen hierin zijn
ondersteuning van gekwalificeerde trainers/lesgevers, ondersteuning van de vergoeding
trainers/lesgevers, ondersteuning van initiaties en opendeurdagen georganiseerd door de club en
ondersteuning van aanpassingen aan het jeugdsportactieplan.
Het gemeentebestuur verbindt er zich toe alle sportverenigingen, die onder de één of andere vorm
gemeentelijke subsidies wil 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 de werkingssubsidie.
De gemeentelijke sportraad verbindt er zich jaarlijks toe over de subsidieaanvragen advies uit te
brengen en door te spelen aan het gemeentebestuur.

Artikel 2 Begunstigden:
-

Deze subsidie zal uitbetaald worden aan erkende sportverenigingen (volgens het erkenningsreglement
Heistse Sportverenigingen) die voldoen aan de voorwaarden hierna vermeld.
Een sportvereniging die via dit reglement gesubsidieerd wordt en dus valt onder het advies van de
gemeentelijke sportraad kan onder geen enkele voorwaarde subsidies verkrijgen die onder een andere
gemeentelijke adviesraad vallen met uitzondering van de officieel erkende jeugdafdelingen van de
gemeentelijke jeugdraad. De sportverenigingen met een officieel erkende jeugdafdeling kunnen echter
geen werkingssubsidie krijgen voor dat deel van de werkingssubsidie indien zij hiervoor gesubsidieerd
worden via de gemeentelijke jeugdraad voor promotie- en/of wervingsactiviteiten (indien zij reeds via
de jeugdraad gesubsidieerd worden), voor het volgen en/of organiseren van vorming (indien zij reeds
via de jeugdraad gesubsidieerd worden) en/of voor open projectsubsidies (indien zij reeds via de
jeugdraad gesubsidieerd worden) (zie subsidiereglement voor sportieve en culturele jeugdafdelingen).
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Artikel 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 juli tot en met 30 juni.
Artikel 4 Voorwaarden:
De begunstigde moet aan volgende criteria voldoen om voor deze subsidie in aanmerking te komen:
De vereniging dient een bestaan of werking voor te leggen van minstens 1 jaar
De vereniging dient alle procedurevoorwaarden van het subsidiereglement te vervullen
Artikel 5 Subsidiebedrag:
-

Het globaal bedrag van het pakket werkingssubsidies voor sportverenigingen wordt jaarlijks vastgelegd
aan de hand van het sportbeleidsplan van de gemeente Heist-op-den-Berg.
Het bedrag van de subsidie aan iedere club of vereniging wordt berekend volgens het puntenstelsel dat
hieronder vermeld staat.
De subsidies worden verleend na advies van de gemeentelijke sportraad door het gemeentebestuur.

Artikel 6 Procedure:
-

-

-

-

Sport en Jeugd stuurt jaarlijks voor 15 juli aan iedere erkende vereniging (volgens het
erkenningsreglement subsidies) een herinnering om deze subsidieaanvraag in te dienen.
Sportverenigingen kunnen de reglementen en aanvraagformulieren bij Sport en Jeugd bekomen of
downloaden van de gemeentelijke website www.heist-op-den-berg.be/subsidies
Bij deze jaarlijkse subsidieaanvraag zenden de clubs of verenigingen uiterlijk tegen 15 juli van elk jaar
aan Sport en Jeugd:
a) De ingevulde aanvraagformulieren
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 door Sport en Jeugd een algemene herinnering aan de erkende verengingen die de
werkingssubsidie niet aangevraagd hebben. Zij hebben dan nog de mogelijkheid om tot en met 31 juli
hun aanvraag alsnog 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 zijn taak.
De sportclubs of verenigingen die verzuimen hun subsidieaanvraag in te dienen voor de vastgestelde
datum verliezen alle aanspraak op de uitbetaling van de subsidie voor dit jaar.
Iedere club of vereniging aanvaardt door het indienen van de aanvraag om subsidie, alle eventuele
controles van het gemeentebestuur, met inbegrip van het onderzoek ter plaatse.
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 vereniging en deze van verdere subsidiëring uitsluiten.

Artikel 7 Puntenstelsel:
Aantal leden (enkel actieve leden tellen mee)
- Van 10 en met 50 leden
5 punten

Bewijsstukken:
- ledenlijst met vermelding van
naam, voornaam, adres,
geboortedatum en
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- Van 51 t.e.m 200 leden

10 punten

- Meer dan 200 leden

15 punten

telefoonnummer reeds
doorgegeven bij erkenning

Kwaliteit lesgevers / trainers (enkel actieve trainers die minstens 15x lesgeven aan dezelfde groep)
- Geen opleiding
5 punten
- Initiator Vlaamse trainersschool 30 punten
Bewijsstukken:
(of daaraan gelijkgesteld) of
- Kopie van attest of diploma
regent / licentiaat / bachelor /
master Lichamelijke opvoeding
(of daaraan gelijkgesteld).
- Regent / licentiaat / bachelor
45 punten
/ master lichamelijke opvoeding
(of daaraan gelijkgesteld) EN
Initiator Vlaamse trainersschool
(of daaraan gelijkgesteld)
- Trainer B Vlaamse
60 punten
trainersschool (of daaraan
gelijkgesteld)
- Trainer B Vlaamse
75 punten
trainersschool EN regent /
licentiaat / bachelor / master
lichamelijke opvoeding (of
daaraan gelijkgesteld)
- Trainer A Vlaamse
90 punten
trainersschool (of daaraan
gelijkgesteld)
- Trainer A Vlaamse
105 punten
trainersschool EN regent /
licentiaat / bachelor / master
lichamelijke opvoeding (of
daaraan gelijkgesteld)
Bijscholing van lesgever / trainers in dit werkingsjaar gevolgd
- Erkende cursus minder dan 12u
10 punten
- Erkende cursus van 12u of meer 20 punten
- Aanwezigheid op een erkende
gesubsidieerde informatiesessie
georganiseerd door de gemeente

15 punten

Vergoeding gediplomeerde lesgevers/trainers
- Gediplomeerde
10 punten
lesgevers/trainers die vergoed

Bewijsstukken:
- Kopie van bijscholingsattest +
aanwezigheid binnenbrengen
Bewijsstukken:
(niet nodig, team Sport en Jeugd
heeft deze gegevens zelf)

Bewijsstukken:
- kopie van
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worden

vrijwilligersovereenkomst
- kopie van arbeidsovereenkomst

Extra initiatieven
- Initiatiereeks in school of
buurtsportwerking (buurtsport
slechts vanaf 2011)

75 punten

- Opendeurdag sportvereniging

30 punten

- Aanpassingen
jeugdsportactieplan (vanaf 2011)

150 punten

Bewijsstukken:
- Kopie van promotiefolder die
aan kinderen wordt meegegeven
met ondertekening van de
samenwerkende school of
buurtsportwerking
Bewijsstukken:
- Affichering + programma
Bewijsstukken:
- kopie van aanpassingen
jeugdsportactieplan.

Verklaring bij puntenstelsel:

-

-

Erkende cursus: De cursussen moeten erkend worden door de sportraad om in aanmerking te komen
voor deze betoelaging. Cursussen van de Vlaamse trainersschool, Netwerk Lokaal Sportbeleid en team
Sport en Jeugd zijn automatisch erkend.

-

Initiatiereeks in school: Deze initiatie wordt tijdens de lesuren gegeven of aansluitend op een lesdag.
Na de initiatie wordt er een promotiefolder van de desbetreffende sportvereniging uitgedeeld aan de
kinderen. Men kan maar 1 initiatiereeks voor scholen indienen per vereniging per werkjaar.

-

Opendeurdag: De club zet de deuren open voor mogelijke nieuwe leden. Deze activiteit vindt plaats
daar waar de club actief is. Er is minstens een initiatieles voor beginners voorzien. Men kan maar 1
opendeurdag indienen per vereniging per werkjaar.

-

Lesgevers / trainers: Een vereniging kan maximum 1 lesgever/trainer per 5 actieve leden hebben. Een
lesgever/trainer geeft minstens 15 maal les of training aan dezelfde groep sportbeoefenaars per
seizoen. Een trainer die enkel vervanging doet en NIET aan dit aantal trainingen komt, kan niet
doorgegeven worden.

-

Gediplomeerde lesgever / trainer: Een trainer die minstens initiator Vlaamse trainersschool is (of
hieraan gelijkgesteld) of regent / licentiaat / bachelor / master in de lichamelijke opvoeding is (of
hieraan gelijkgesteld). Een gediplomeerd lesgever / trainer = lesgever / trainer die minstens 30 punten
haalt in het bovenvermelde puntensysteem
Aanpassingen jeugdsportactieplan

Artikel 8 Berekening subsidie:
Na het indienen van de aanvragen worden deze gecontroleerd en enkel deze die in orde zijn worden
weerhouden.
Het puntentotaal van kwaliteit lesgevers / trainers (= Q) ondergaat een berekening.
De punten van de lesgevers worden opgeteld (= y punten). De kwaliteitsbreuk (=k) is het aantal
gediplomeerde trainers delen door het totaalaantal trainers (varieert dus tussen 0 en 1).
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Het puntentotaal van kwaliteit lesgevers / trainers is dan:
Q = (y/2) + (k x y).
De puntentotalen van de andere onderdelen van het puntenstelsel is gewoon de totaalsom. Deze
totaalsommen worden bij Q geteld en dit is het uiteindelijke totaal.
Al de punten van de verschillende verenigingen worden 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.
Artikel 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 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 subsidiereglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 september 2021 en geldt tot 31
december 2025.
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