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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2017 betreffende de goedkeuring van 
het gemeentelijk subsidiereglement van sportverenigingen. 
 

 
REGLEMENT SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN 

 
 
HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Artikel 1 
Dit reglement regelt de subsidiëring van  sportverenigingen  en bepaalt de voorwaarden voor deze subsidiëring.   
 
Artikel 2   
Binnen de perken van de kredieten, daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurd, worden door het 
College van Burgemeester en Schepenen subsidies verleend aan sportverenigingen. 
 
Artikel 3  
De subsidiëring van het betrokken jaar  wordt steeds bepaald op basis van de in het aanvraagdossier opgenomen 
gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorgaande werkingsjaar, namelijk van de periode vanaf 1 september van 
het vorige kalenderjaar tot en met 31 augustus van het lopende kalenderjaar. 
 
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 4  
De sportverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het erkenningsreglement 
omschreven erkenningsvoorwaarden.  
 
Artikel 5 
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht de gegeven informatie en bewijsstukken te laten verifiëren. Indien blijkt 
dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende vereniging voor het betrokken 
jaar niet in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie. 
 
Artikel 6 
De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde aanvraagformulieren 
ingediend bij het gemeentebestuur. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar bij de dienst vrije tijd. 
De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 1 oktober 
De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 15 november van het jaar van de aanvraag.  
Tussen 15 november en 1 december   van het  jaar van de aanvraag  kan beroep aangetekend worden bij het College 
van Burgemeester en Schepenen. 
 
Artikel 7 
De sporten die in aanmerking komen voor subsidiëring op basis van dit reglement zijn:  de sporten die voorkomen op 
de sporttakkenlijst goedgekeurd door de Vlaamse regering.  De sporttakkenlijst is een lijst van 54 sporttaken in functie 
van de subsidiëring van Vlaamse sportfederaties.  De meest recente sporttakkenlijst is achteraan dit reglement als 
bijlage toegevoegd. 
 
Artikel 8   
De vereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen. 
 
 



 

27 juni 2017   Reglement subsidiëring sportverenigingen | 2 

Artikel 9  
Verenigingen die hun werking stopzetten kunnen geen aanspraak meer maken op subsidies.  
 
Artikel 10  
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.  
 
HOOFDSTUK 2 – TERUGBETALING VAN CURSUSGELDEN 
 
Artikel 11 
Sportverenigingen die hun sportbegeleiders of sportcoördinatoren een opleiding/vorming laten volgen   
inzake aspecten van sportbegeleiding of -  coördinatie, kunnen het cursusbedrag volledig terugbetaald krijgen door 
de gemeente. 
 
HOOFDSTUK 3 – VOORWAARDEN VOOR DE FORFAITAIRE WERKINGSTOELAGE 
 
Artikel 12 
De forfaitaire basistoelage bedraagt 10% van het totale bedrag voor de subsidies voor dit reglement zoals voorzien in 
de begroting.  Dit forfaitair bedrag wordt gelijk verdeeld over alle sportverenigingen die volgens de voorwaarden van 
artikel 7 een subsidiëringsaanvraag hebben ingediend en in aanmerking komen voor subsidiëring op basis van  dit 
reglement. 
 
HOOFDSTUK 4 – VOORWAARDEN VOOR DE VARIABELE WERKINGSTOELAGE 
 
Artikel 13 
De variabele werkingstoelage bedraagt 90% van het totale bedrag voor de subsidies voor dit reglement zoals voorzien 
in de begroting. 
Dit bedrag wordt verdeeld op basis van een puntensysteem waarin volgende criteria aan bod komen:  

 Een regelmatig en aantrekkelijke sportaanbod  

 De sportieve begeleiding van de leden van de sportclub 

 De structuur van de sportvereniging  

 Het financieel beleid van de sportvereniging  

 Werving van nieuwe leden en communicatiebeleid van verenigingen  
 
 
Artikel 14 
Overzicht van de criteria die in aanmerking komen voor subsidies en hun bijhorende puntenwaarde  
 

1. Een regelmatig en aantrekkelijk sportaanbod aanbieden  
 
Criterium 1: Het aantal  leden dat aangesloten is bij een erkende sportfederatie of een door de sportraad 

erkend organisme op 31 december van het werkingsjaar 

 1 punt per lid 

 1 extra punt per Maarkedals lid 

 1 extra punt per jeugdlid (tot en met 18 jaar)  
 
Verduidelijking en bijhorende bepalingen 

  Enkel verzekerde leden komen in aanmerking 
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Criterium 2: De dagelijkse sportwerking van de vereniging 

 1 punt per aangeboden sportieve activiteit aan de leden  
 

 Verduidelijking en bijhorende bepalingen 

 Sportieve activiteit: zowel trainingsmomenten, competitiewedstrijden en deelname aan 
recreatieve ontmoetingen of tornooien komen in aanmerking . Dit dient te gebeuren onder 
begeleiding.   

 Een trainingsmoment dient minstens 6  deelnemers te hebben om in aanmerking te komen en 
dient te gebeuren onder begeleiding.   

 Recreatieve ontmoeting (vb loopwedstrijd) of tornooi: er wordt deelgenomen onder de naam van 
de verenging.  De vereniging neemt deel met minstens 6 deelnemers.   

 Indien men al punten krijgt via een ander criterium in dit reglement vervalt dit criterium  
 

Criterium 3: De organisatie van een sportkamp of een initiatiereeks 

 3 punten per georganiseerde sportkampdag; 1 bijkomend punt per sportkampdag indien het 
sportkamp begeleid wordt door minstens één sportgekwalificeerde begeleider 

 1 punt per georganiseerde initiatieles; ½  bijkomend punt per  initiatieles indien de initiaiteles 
begeleid wordt door minstens één sportgekwalificeerde begeleider.  

 

Verduidelijking en bijkomende bepalingen  

 Sportkamp:  
o Er zijn minstens 10 deelnemers (zowel eigen leden als externen kunnen deelnemen aan het 

sportkamp) 
o Een sportkamp duurt minstens 3 opeenvolgende dagen en  omvat minstens 4u sport/dag.   
o Er is minstens 1 begeleider voor het sportkamp 

 Initiatiereeks: 
o Er zijn minstens 10 deelnemers 
o De reeks is specifiek voor nieuwe deelnemers/leden.   Gratis proeflessen binnen het 

bestaande aanbod komen bijvoorbeeld niet in aanmerking.   
o Er is minstens 1 begeleider voor de initiareeks 

 

Criterium 4: De organisatie van tornooien/wedstrijden/kampioenschappen of sportieve recreatieve 

ontmoetingen door de sportvereniging  

10 tot 100 deelnemers  OF  1 tot 8 deelnemende  

ploegen  

30 punten  

101 tot 250 deelnemers OF 9 tot 20 deelnemende 

ploegen 

40 punten  
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Meer dan 250 deelnemers of Meer dan 20 deelnemende 

ploegen  

50 punten  

 

Verduidelijking en bijhorende bepalingen 

 Dit betreft eigen organisaties van de sportvereniging buiten de reguliere competitie  die ook open 
dienen te staan voor andere verenigingen of deelnemers die geen lid zijn van de vereniging 

 Het dient te gaan om een sportieve activiteit in het kader van de sporttak die de sportvereniging 
beoefent.  

 

Criterium 5: Meewerken/deelnemen aan organisaties van lokale en bovenlokale initiatieven 

Deelname aan  een activiteit van de 

sportraad/sportdienst  

10 punten  

Meewerken aan een activiteit van de 

sportraad/sportdienst 

10 punten   

Meewerken en deelnemen aan een activiteit van de 

sportraad/sportdienst 

20 punten  

 

Verduidelijking en bijhorende bepalingen 

 Deelnemen:  met minstens 10 leden onder de naam van de vereniging  
 

Criterium 6:  Drempelverlagende initiatieven voor specifieke doelgroepen hebben  

 15 punten  per structureel georganiseerd initiatief  naar een bijzondere doelgroep 

 10 punten  per nevenactiviteit georganiseerd voor specifieke doelgroepen 
 

Verduidelijking en bijhorende bepalingen 

 Structureel georganiseerd initiatief: seniorennamiddagen, integratie van allochtonen in 
initiatiereeksen of competities, inwoners met een laag inkomen krijgen een reductiepasje voor 
lidgeld van de sportvereniging,… 

 Nevenactiviteit: aanbod van activiteiten naast het clubeigen aanbod  
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2.  De sportieve begeleiding van de leden van de sportclub 
 
Criterium 1: Werken met (gediplomeerde)  trainers.   

Sportverenigingen worden gesubsidieerd voor het werken met (gediplomeerde ) sportbegeleiders op basis 

van volgend puntensysteem (gelijklopend met de recentste referentietabel voor sportkwalificaties van de 

Vlaamse Trainersschool (verder VTS) zoals in bijlage te vinden).  Aan de tabel van BlOSO wordt nog 

categorie 1 bis toegevoegd, namelijk begeleiders sportbegeleiders zonder diploma 

 

Sportkwalificaties volgens de referentietabel 

voor sportkwalificaties van de Vlaamse 

Trainersschool 

Te verdienen punten per 

kwalificatie 

Categorie 8 70ptn 

Categorie 7 65ptn 

Categorie 6 60 ptn 

Categorie 5  55ptn 

Categorie 4 50 ptn 

Categorie 3 40 ptn 

Categorie 2 30 ptn 

Categorie 1 20 ptn 

Categorie 1 bis: zonder diploma  10 ptn  

 

Verduidelijking en bijhorende bepalingen 

 Punten voor de hoogste sportkwalificatie waarvan een kopie in het bezit is van de dienst Vrije Tijd  

 De trainer is gedurende het desbetreffende sportseizoen actief als (vaste)  trainer in de sportvereniging.  
Iedere  sportverenging maakt een trainerstabel op, met de ploegen/afdelingen die de vereniging heeft.  
Aan iedere afdeling wordt een trainer/begeleider gekoppeld.  Met in de  laatste kolom de vermelding 
van het diploma van de trainer.  Een ploeg/afdeling dient wel minstens 10 leden te hebben om er een 
trainer te kunnen aan koppelen. 

 Bewijs van vast trainerschap dient eveneens gestaafd te worden door (print van) website of ledenboekje 
 

Criterium 2 :  Stimuleren tot deelname aan opleiding  

Sportverenigingen die hun sportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren  een door de VTS erkende 

opleiding laten volgen inzake aspecten van sportbegeleiding of –coördinatie worden gesubsidieerd op basis 
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van volgend puntensysteem (gelijklopend met de recentste referentietabel voor sportkwalificaties van de 

VTS zoals in bijlage te vinden)  na voorlegging van het diploma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verduidelijking en bijhorende bepalingen 

 De trainer is gedurende het desbetreffende sportseizoen actief als (vaste)  trainer in de sportvereniging. 
 

Criterium 3:  Stimuleren tot deelname aan vorming  

Sportverenigingen die hun sportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren  een door de VTS of sportraad 

erkende vorming laten volgen inzake sportbegeleiding of –coördinatie worden gesubsidieerd op basis van 

volgend puntensysteem na voorlegging van een deelnemingsattest  

 

 

 

 

 

Verduidelijking en bijhorende bepalingen 

 De trainer is gedurende het desbetreffende sportseizoen actief als (vaste)  trainer in de sportvereniging. 

 De vorming is gevolgd buiten de werk- of schoofsfeer van de sportbegeleider of jeugdsportcoördinator 

Sportkwalificaties volgens de referentietabel 

voor sportkwalificaties van de Vlaamse 

Trainersschool 

Te verdienen punten per 

kwalificatie 

Categorie 8 70ptn 

Categorie 7 65ptn 

Categorie 6 60ptn 

Categorie 5  55ptn 

Categorie 4 50ptn 

Categorie 3 40 ptn 

Categorie 2 30 ptn 

Categorie 1 20ptn 

Soort organisatie Te verdienen punten 

Door VTS erkende vorming Per begonnen dag 1pt per persoon met een maximum van 3ptn 

Door de sportraad erkende vorming Per begonnen dag 1pt per persoon met een maximum van 3ptn 
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Criterium 4:  Stimuleren tot organiseren van vorming / opleiding 

Sportverenigingen die een opleiding of een vorming organiseren voor sportbegeleiders of 

jeugdsportcoördinatoren inzake sportbegeleiding die erkend wordt door de VTS of de sportraad worden 

gesubsidieerd op basis van volgend puntensysteem na voorlegging van de nodige bewijsstukken. 

In geval van een gedeelde organisatie door twee of meerdere Maarkedalse erkende sportverenigingen 

worden de punten integraal per erkende sportvereniging toegekend. 

 

  

 

 

Criterium 5:  Werken met sportgekwalificeerde  jeugdsportcoördinatoren  

Sportverenigingen worden gesubsidieerd voor het werken met sportgekwalificeerde  

jeugdsportcoördinatoren (minstens VTS initiator of gelijkwaardig) indien deze niet in criterium 1 werden 

opgegeven als (jeugd)sportbegeleider.  

De subsidiëring gebeurt op basis van volgend puntensysteem (gelijklopend met de recentste 

referentietabel voor sportkwalificaties van de VTS  zoals in bijlage te vinden) na voorlegging van het 

diploma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soort organisatie Te verdienen punten 

Organiseren van VTS-opleiding 20ptn per cursus per club 

Organiseren van vorming 5ptn per vorming per club 

Aanwezigheid van een sportgekwalificeerde  

jeugdsportcoördinator (minstens VTS initiator of 

gelijkwaardig) 

Te verdienen punten 

Zonder diploma jeugdsportcoördinator 20ptn 

Met VTS-diploma jeugdsportcoördinator 

‘basismodule’ 

40ptn 

Met VTS-diploma jeugdsportcoördinator 

‘specialisatiemodule’ 

60ptn 
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Criterium 6 : Vergoeden van de loonkosten van sportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren  

Sportverenigingen die hun sportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren financieel vergoeden, worden 

gesubsidieerd op basis van volgend puntensysteem na voorlegging van de weddefiches. 

  

Sportkwalificatie van de jeugdsportcoördinator 

volgens de referentietabel voor sportkwalificaties 

van de Vlaamse Trainersschool 

Te verdienen punten per 

kwalificatie 

Categorie 8 60ptn 

Categorie 7 50ptn 

Categorie 6 40ptn 

Categorie 5  30ptn 

Categorie 4 20ptn 

Categorie 3 15ptn 

Categorie 2 10ptn 

Totale loonkost sportgekwalificeerde 

jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren 

Te verdienen punten per 

kwalificatie 

 Telkens 10 extra punten per 

volgende schijf van € 1000,0 

€ 6000,0 - € 6999,0 50ptn 

€ 5000,0 - € 5999,0 40ptn 

€ 4000,0 - € 4999,0 30ptn 

€ 3000,0 - € 3999,0 20ptn 

€ 2000,0 - € 2999,0 15ptn 

€ 1000,0 - € 1999,0 10ptn 

€ 1- € 999,0 5ptn 
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Criterium 7: Werken met gespecialiseerde begeleiders voor specifieke doelgroepen 

 20 punten per begeleider met specifieke kwalificaties voor specifieke doelgroepen 

 10 punten per gevolgde opleiding/bijscholing voor het begeleiden van specifieke doelgroepen tijdens 
het kalenderjaar waarop  dit reglement betrekking heeft     

 

Verduidelijking en bijhorende bepalingen 

 Onder specifieke doelgroep wordt verstaan allochtonen, kansarmen, andersvaliden, senioren 
 

3.  De structuur van de sportvereniging  
 

Criterium 1: Beschikken over een duidelijke structuur 

  10 punten indien de vereniging over een organogram beschikt. 
 

Criterium 2: Beschikken over  duidelijk omschreven functies van bestuurders en werkgroepen 

 10 punten indien de sportvereniging over functieomschrijvingen beschikt 

 5 extra punten als de functie-omschrijvingen ook gecommuniceerd worden naar de leden toe. 
 

Criterium 3 : De sportvereniging beschikt over een degelijke en kwaliteitsvolle jeugdwerking.   

 25 punten indien de sportvereniging over een apart en volwaardig jeugdbestuur beschikt 

 10 punten indien het jeugdbestuur minstens 1x per jaar een informatievergadering voor de ouders 
organiseert  

 

Verduidelijking en bijhorende bepalingen 

 Het jeugdbestuur bestaat uit minstens 3 personen met respectievelijk volgende taakverdeling: 
voorzitter, penningmeester, sectretaris 

 Minstens 2/3 van de leden van het jeugdbestuur zijn geen lid van het hoofdbestuur.   
 

Criterium 4 : De bestuurders volgen regelmatig bijscholingen 

 per gevolgde vormingsdag door de bestuurders in het werkingsjaar  : 5 punten per gevolgd 
vormingsdag  ifv de taken als bestuurder bij een sportclub 

 

Verduidelijking en bijhorende bepalingen 

 De vorming is gevolgd buiten de werk- of schoofsfeer van de bestuurder  
 

Criterium 5: Lidmaatschap van de gemeentelijke sportraad  
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 15 punten per bijgewoonde vergadering van de sportraad door een vertegenwoordiger van de 
sportvereniging. 

 

4. Het financieel beleid van de sportvereniging 
 
Criterium 1: De sportverenigingen voeren een doordacht en transparant beheer 

 50 punten indien de sportvereniging een resultatenrekening voorleg 
 

Verduidelijking en bijhorende bepalingen 

 Enkel resultatenrekeningen die worden ingediend bij de vzw-aangifte komen in aanmerking 
 

5. Werving van nieuwe leden en communicatiebeleid van de sportverenigingen  
 10  punten per volwaardige actie gericht op het aantrekken van nieuwe leden 

Verduidelijking:  

 Er komen per werkjaar maximum 3 acties in aanmerking voor subsidiëring. 

 Enkele voorbeelden: scholenactie, affichecampagne, huisbezoeken,… 

 ‘Volwaardige acties’: twijfelgevallen worden ter advies voorgelegd aan de sportraad . 

 

 10  punten indien de sportvereniging   beschikt over een  specifieke up to date folder voor de 
werving van nieuwe leden  

 10 punten indien de sportvereniging  minstens 5  elektronsche nieuwsbrieven  uitgeeft 

 20  punten indien de sportvereniging over een goed onderhouden website beschikt. 

Verduidelijking:  

 De website bevat minstens de contactgegevens, gegevens over de activiteiten en de structuur 
van de verenging  

 De website moet up-to-date zijn 

 

 10  punten indien de sportvereniging  consequent sociale media gebruiken.   

Verduidelijking:  

 Gemiddeld wordt door de sportvereniging minstens 2 posts of tweets  per maand verspreid 
via de sociale media 

 

Artikel 15   
Bij inwerkingtreding van dit reglement wordt het  subsidiereglement voor sportverenigingen goedgekeurd in de 
gemeenteraadszitting van 25/05/2010  opgeheven. 
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Artikel 16  
Bij inwerkingtreding van dit reglement wordt het impulssubsidiereglement, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting 
van  25 november 2008, opgeheven.  
 
Artikel 17  
Dit reglement treedt in werking na de goedkeuring in de Gemeenteraad van 27 juni 2017. 
 


