GEMEENTE DENTERGEM
SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ACTIEVE SPORTCLUBS

ALGEMENE VOORWAARDEN
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 het subsidiereglement.
Artikel 2:
De gegevens die worden opgevraagd in de periode 15 augustus tot en met 15 september van
het huidige jaar hebben betrekking op het voorbije werkingsjaar, t.t.z. vanaf 1 juli van het
voorbije jaar tot 30 juni van het huidige jaar.
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.
Artikel 4:
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:
-

De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde
formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren
zijn beschikbaar op de sportdienst. Het aanvraagdossier is te verkrijgen tussen 15
augustus en 15 september. De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 1
oktober. Aanvragen buiten deze periode komen niet meer in aanmerking.

-

De berekening van de subsidies vindt plaats vóór 31 oktober.

-

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na goedkeuring door het college en vóór
31 december.

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 moeten de subsidie gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie is
toegekend.

I. VOORWAARDEN TOT HET BEKOMEN VAN SUBSIDIE VOOR
LEDENAANTAL EN OMVANG VAN CLUBWERKING
(49% van de subsidies zal hiervoor aangewend worden)
Ledenaantal : punten kunnen behaald worden à rato van het aantal ingeschreven clubleden,
waarbij elk erkend volwassen lid de waarde krijgt van één punt met een maximum van 50 ptn
, en elk jeugdlid twee punten met een maximum van 100 ptn.

Omvang van de clubwerking.
• Het aantal maanden per jaar dat een club actief is wordt beloond met 1 pt/maand
• Het aantal clubactiviteiten per week voor volwassenen wordt beloond met 10
pt/activiteit. (Het maximum bedraagt 7 activiteiten))
• Het aantal wekelijkse clubactiviteiten voor jongeren (-18) wordt beloond met 20
ptn/activiteit.
• Indien uw club beschikt over een lesgever/trainer wordt dat beloond met 10 ptn/trainer
voor de volwassenen en 20 ptn/trainer voor -18-jarigen.
• Het aantal ploegen van volwassenen dat aantreedt in competitie wordt beloond met 10
ptn/ploeg
• Het aantal ploegen van jongeren (-18) dat aantreedt in competitie wordt beloond met
20 ptn/ploeg
• Indien de competitie niet doorgaat op een vaste locatie wordt dat beloond à rato van 1
punt per uitwedstrijd
• Indien de club een meerdaags sportkamp inricht levert dat 30 ptn op
• Indien de club sportactiviteiten inricht, eventueel van een andere sporttak, in functie
van de team-building, levert dat 5 ptn/activiteit op (Het maximum bedraagt 12
activiteiten)
• Indien de club deelneemt aan tornooien en ontmoetingen met meerdere clubs levert
dat 10 ptn/tornooi op ; indien de club dergelijke tornooien zelf organiseert levert dat
20 ptn/tornooi op.
• Indien de club beschikt over een aparte afdeling voor meer dan één leeftijdscategorie
wordt dat beloond met 10 ptn
• Indien de club een aanbod heeft voor zowel de recreatiesport als de competitiesport
wordt dat beloond met 10 ptn.

II. VOORWAARDEN TOT HET BEKOMEN VAN EEN WERKINGSSUBSIDIE OP BASIS VAN
KWALITEITSCRITERIA

(51 % van de totale subsidies zal hiervoor aangewend worden)

De werkingssubsidie tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding
van de leden van de sportverenigingen.

De subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op het
vlak van de hieronder beschreven doelstellingen. De beoordeling gebeurt op basis van een
aantal kwaliteitscriteria per doelstelling waaraan de sportvereniging dient te voldoen.
De kwaliteitscriteria worden geobjectiveerd door parameters teneinde de beoordeling via een
puntensysteem om te zetten in een subsidiebedrag.
Doelstelling 1:
Het uitbouwen van een kwaliteitsvol bestuurskader

De sportvereniging voldoet aan een of meer van de volgende kwaliteitscriteria:
Indien de club aangesloten is bij een erkende Vlaamse federatie wordt dat beloond met
10 ptn
• Indien er door de bestuursleden bijscholingen gevolgd werden met de bedoeling de
taken van de sportclub efficiënter te kunnen uitvoeren wordt dat beloond met 10
ptn/persoon met een maximum van 20 ptn/vorming
• Indien de club dergelijke bijscholingen zelf organiseerde wordt dat beloond met 30
ptn/vorming
• Indien de club beschikt over een organogram met een taakbeschrijving per bestuurslid
wordt dat beloond met 10 punten
Bovenvermelde resultaten dienen gestaafd te worden aan de hand van concrete bewijzen en
worden aanvaard na controle door de sportdienst.
•

Doelstelling 2:
Het uitbouwen van een kwaliteitsvol sporttechnisch kader

Clubs die beschikken over gediplomeerde trainers/lesgevers worden beloond. Daarmee wordt
bedoeld : de regenten of licentiaten in de Lichamelijke Opvoeding, bachelors en masters in de
lichamelijke opvoeding, personen met een VTS-diploma (initiator, trainer B, trainer A,
toptrainer).

Het aantal gediplomeerde trainers/lesgevers voor volwassenen wordt beloond met 10
ptn/trainer
• Het aantal gediplomeerde trainers/lesgevers voor jongeren (-18j) wordt beloond met
20 ptn/trainer
• Indien er door de trainers/lesgevers of door de scheidsrechters sporttechnische
bijscholingen gevolgd werden wordt dat beloond met 10 ptn/persoon met een
maximum van 20 ptn/vorming
• Indien de club zelf dergelijke sporttechnische bijscholingen georganiseerd heeft, wordt
dat beloond met 30 ptn/vorming
Bovenvermelde resultaten dienen gestaafd te worden aan de hand van concrete bewijzen en
worden aanvaard na controle door de sportdienst.
•

Doelstelling 3:
Een goeddraaiende club uitbouwen met zin voor profilering, clubsfeer en samenwerking met
derden

De sportvereniging die voldoet aan een of meer van de volgende kwaliteitscriteria wordt
beloond.
• Indien de club lid is van de sportraad wordt dat beloond met 10 ptn
• Indien de club aanwezig was op de algemene vergaderingen van de sportraad wordt
dat beloond met 20 ptn/vergadering
• Indien de club aanwezig was op activiteiten die georganiseerd werden door de
sportraad of sportdienst wordt dat beloond met 10 ptn/deelname
• Indien de club daarvan ook de mede-organisator was wordt dat beloond met 20
ptn/organisatie
• Indien de club aan actieve ledenwerving doet wordt dat beloond met 10 ptn. Wij
bedoelen hiermee acties zoals opendeur-dagen, gratis proeflessen,deelname aan “de
dag van de sportclub” enz…

Doelstelling 4:
Verzorgen van informatie en communicatie
De sportvereniging die voldoet aan volgende kwaliteitsvoorwaarde wordt beloond.
• De club die beschikt over een eigen goed onderhouden website wordt beloond met 10
ptn.
•

De club die beschikt over een eigen clubblad en/of een elektronische nieuwsbrief
wordt beloond met 10 punten.

