GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSPRIORITEIT
SPORT (BPS) 1
Kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de sportvereniging
I. ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1:
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

Voorwaarden en definities
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet de sportvereniging door
de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de erkenningsvoorwaarden zoals
omschreven in het erkenningsreglement
Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar
VTS: Vlaamse Trainersschool, deelorganisatie van het BLOSO die instaat
voor de inrichting van sporttechnische en bestuurlijke vorming alsook voor de
uitreiking van de daarbij horende erkende diploma’s en attesten
Opleiding : een cursus die verschillende aspecten van (sport specifieke)
sportbegeleiding en/of –coördinatie behandelt in meerdere sessies en die leidt
tot een erkend diploma of attest (vb. VTS-cursus initiator, trainer B, trainer A,
...)
Bijscholing : een bijscholings-, informatie- of overlegmoment dat bijdraagt aan
de verhoging van de kennis en/of kunde bij de deelnemers inzake
sportbegeleiding of –coördinatie. Dit kan in een of meerdere sessies
georganiseerd zijn (vb. clinic, spreekbeurt m.b.t. een aspect van
sportbegeleiding/-coördinatie, uitwisselingsmoment van “goede praktijken”
tussen sportbegeleiders/coördinatoren, ...)

Artikel 2
Binnen de grenzen van de in het goedgekeurde budget voorziene kredieten worden
door het College van Burgemeester en Schepenen subsidies uitgekeerd aan
sportverenigingen volgens de normen en voorwaarden die worden vastgelegd in
onderhavig subsidiereglement.
Artikel 3:
De subsidiëring van het huidige werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in
het aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. de werking
gedurende de periode 01 Okt tot 30 Sep van het betrokken jaar.
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en
bewijsstukken te (laten) verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet strookt met de
werkelijkheid, komt desbetreffende sportvereniging voor het betrokken jaar niet meer
in aanmerking voor de bij dit besluit gereglementeerde subsidie.
Artikel 4:
De subsidies kunnen verkregen worden door te voldoen aan de hierna omschreven
procedure:
- De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportvereniging, op eigen initiatief,
d.m.v. de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de stedelijke sportdienst. Het
reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de stedelijke sportdienst en
op de website van Lokeren (www.lokeren.be). Het aanvraagdossier is te verkrijgen
tussen 1 oktober en 31 oktober van het betrokken jaar. De subsidieaanvraag moet
worden ingediend vóór 15 november van het betrokken jaar. Aanvragen buiten deze
periode zijn onontvankelijk.
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- De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 31 december van
het betrokken jaar.
- De uitbetaling van de subsidie gebeurt na goedkeuring door het College van
Burgemeester en Schepenen.
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 staan.
Artikel 6:
De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere
gemeentelijke kanalen.
Artikel 7:
De sportvereniging aanvaardt verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van
14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
gemeentelijke subsidies, die stelt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken
voor het doel waarvoor de subsidie is toegekend.
II. VOORWAARDEN TOT HET BEKOMEN VAN EEN BASISSUBSIDIE TER
STIMULERING VAN DE SPORT VOOR ALLEN
Artikel 8:
De basissubsidie wordt toegekend aan alle erkende verenigingen die een officiële en
tijdige aanvraag indienen.
8.1. 10% van het totaal te verdelen budget zal in gelijke delen verdeeld worden onder
alle aanvragende clubs.
8.2. 20% van het totaal te verdelen budget zal per club verdeeld worden a rato van het
aantal ingeschreven clubleden, berekend met een puntensysteem waarbij elk
erkend lid de waarde krijgt van één punt.
III. VOORWAARDEN TOT HET BEKOMEN VAN EEN WERKINGSSUBSIDIE
MET HET OOG OP DE KWALITEITSVOLLE BEGELEIDING VAN DE
SPORTVERENIGINGEN
Artikel 9:
De werkingssubsidie tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de
begeleiding van de leden van de sportverenigingen.
De werkingssubsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de
sportvereniging op het vlak van de in dit artikel beschreven doelstellingen. De
beoordeling gebeurt op basis van een aantal kwaliteitscriteria per doelstelling waaraan
de sportvereniging dient te voldoen.
De kwaliteitscriteria worden geobjectiveerd door het gebruik van parameters teneinde
de beoordeling via een puntensysteem om te zetten in een subsidiebedrag.
Elke doelstelling vertegenwoordigt een percentage van het globaal te verdelen
subsidiebedrag. Het totaalbedrag per doelstelling wordt gedeeld door het totaal aantal
behaalde punten over alle verenigingen heen voor deze doelstelling. Het
subsidiebedrag van de sportvereniging wordt bekomen door dit quotiënt te
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vermenigvuldigen met het door de sportvereniging behaalde aantal punten voor de
doelstelling.
De resultaten van de vereniging voor elke parameter van elke doelstelling dienen
gestaafd te worden aan de hand van concrete bewijzen en worden aanvaard na controle
door de aangestelde ambtenaar van de stad.
Doelstelling 1: Beschikken over een kwaliteitsvol bestuurskader
Aan de hand van deze doelstelling wordt 12% van het totaalbudget verdeeld.
Elk kwaliteitscriterium van deze doelstelling wordt vertaald in een parameter met
vermelding van de te behalen punten:
9.1.1. Bestuursorganigram met per mandaat een functiebeschrijving en een hieraan
gekoppelde persoonsnaam : 3 p
9.1.2. De vereniging heeft een VZW-structuur en kan een ondernemersnummer
voorleggen of de statuten neergelegd bij de griffie : 3 p
9.1.3. De club heeft door een externe organisatie een onderzoek laten uitvoeren naar
de goede werking van de club, waarvan de resultaten gebundeld zijn in een
rapport : 3 p
9.1.4. De club beschikt over een gedetailleerd en op de club geënt beleidsplan dat
jaarlijks wordt geëvalueerd en eventueel wordt aangepast. Het jaarlijkse
evaluatierapport wordt door het bestuur opgenomen in haar verslagen : 3 p
9.1.5. De club heeft zelf vormingen georganiseerd voor bestuursleden, per organisatie
:3p
9.1.6. Indien bestuursleden zelf een vorming gevolgd hebben, per persoon en per
vorming : 1 p
Bovenvermelde resultaten dienen gestaafd te worden aan de hand van concrete
bewijzen en worden aanvaard na controle door de aangestelde ambtenaar van de stad.
Doelstelling 2: Beschikken over een kwaliteitsvol technisch kader
Aan de hand van deze doelstelling wordt 15% van het totaalbudget verdeeld.
Elk kwaliteitscriterium van deze doelstelling wordt vertaald in een parameter met
vermelding van de te behalen punten:
9.2.1. Aantal effectief gegeven trainingsuren o.l.v. een gediplomeerde trainer
Per uur wordt 0,01 punt toegekend vermenigvuldigd met de waardering van de trainer
volgens de referentietabel van de VTS.
v.b. : 150 uren training gegeven door een initiator (waardering 2) geeft 150 x 0,01 x 2
= 3 pt
9.2.2. Zelf inrichten van een cursus die (sportspecifieke) begeleiding en/of
coördinatie behandelt in meerdere sessies en die leidt tot een erkend diploma of
attest (vb VTS initiator, trainer B, trainer A,…). Per cursus :
5p
9.2.3. Zelf inrichten van bijscholings-, informatie- of overlegmoment dat bijdraagt
aan de verhoging van de kennis en/of de kunde bij de deelnemers inzake
sportbegeleiding of coördinatie. Dit kan in een of meerdere sessies
georganiseerd zijn. Per bijscholing : 2 p
9.2.4. Aantal clubleden die in dit jaar een sporttechnisch diploma behaalden.
Per deelnemer : 10p
9.2.5. Aantal trainers die in dit jaar een sporttechnische bijscholing volgen.
Per deelnemer : 1p
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Doelstelling 3: Uitbouwen van een degelijke en kwaliteitsvolle jeugdwerking
Aan de hand van deze doelstelling wordt 15% van het totaalbudget verdeeld.
Elk kwaliteitscriterium van deze doelstelling wordt vertaald in een parameter met
vermelding van de te behalen punten:
9.3.1. Indien de club beschikt over een volwaardig jeugdbestuur (opgenomen in het
organigram van de club en aantoonbaar via de jaarverslagen) : 10 p
9.3.2. Indien de club beschikt over een sportgediplomeerd jeugdcoördinator welke
daarvoor exclusief wordt ingezet (dus zelf geen trainingen geeft) : 5 p
9.3.3. Indien de club beschikt over een sportgediplomeerd jeugdcoördinator welke
daarvoor niet exclusief wordt ingezet (dus zelf ook trainingen geeft) : 3 p
9.3.4. Aantal effectief gegeven uren afzonderlijke jeugdtrainingen o.l.v. een
gediplomeerde trainer
Per uur wordt 0,01 punt toegekend vermenigvuldigd met de waardering van de
trainer volgens de referentietabel van de VTS.
v.b. : 500 uren training door een Trainer B (waardering 4) geeft 500 x 0,01 x 4
= 20 pt
9.3.5. Indien de club jeugdstages (activiteit gedurende minimum 2 opeenvolgende
dagen met in totaal een minimum van 10 uren actieve sportbeoefening o.l.v.
gediplomeerd lesgever) heeft ingericht
: 3 p/stage met een max. van 9
punten
9.3.6. Indien de club sportkampen (activiteit gedurende minimum 5 opeenvolgende
dagen tijdens de schoolvakanties met in totaal een minimum van 20 uren
actieve sportbeoefening o.l.v. gediplomeerd lesgever ) heeft georganiseerd : 3
p/kamp met een max. van 9 punten
9.3.7. Andere kwaliteitsverbeterende jeugdinitiatieven o.l.v. gediplomeerd lesgever :
1 p/init. met een max. van 3 punten
Doelstelling 4: Een goeddraaiende club uitbouwen met zin voor profilering, clubsfeer en
samenwerking met derden.
Aan de hand van deze doelstelling wordt 10% van het totaalbudget verdeeld, 5% voor
de criteria 9.4.1 tot 9.4.2 en 5 % voor de kwaliteitscriteria 9.4.3 tot 9.4.4.
Elk kwaliteitscriterium van deze doelstelling wordt vertaald in een parameter met
vermelding van de te behalen punten:
9.4.1 Stedelijke sportraad
- aangesloten bij de stedelijke sportraad
: 10 p
- bijwonen van een algemene vergadering
:5p
- bijwonen van een sectievergadering van de sportraad
: 2p
9.4.2 Uitstraling - niveau
- deelname aan competitie op Vlaams of nationaal niveau
- deelname aan competitie op provinciaal of gewestelijk vlak
- deelname aan competitie op plaatselijk vlak

:7p
:5p
:2p

9.4.3 Medewerking aan gemeentelijke activiteiten
- ingericht door de sportraad
- ingericht door de sportdienst/jeugddienst
- deelname aan sportbeurzen
- deelname aan activiteiten met en voor de scholen
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Indien de medewerker minder dan een dag heeft meegewerkt : 1 punt per
medewerker/dag/actie of organisatie
Indien de medewerker een volledige dag (> 6u) heeft meegewerkt
2 punten per medewerker/actie of organisatie
In alle gevallen zal het aantal punten beperkt worden tot een maximum van 20
punten per activiteit met een maximum van 100 punten per club voor alle
activiteiten samen.
9.4.4 Inrichten van niet-commerciële nevenactiviteiten ter bevordering van de
clubsfeer of voor aantrekking van nieuwe spelers of medewerkers.
(opendeurdagen, gratis initiatielessen, ): 5 p/actie met een maximum van 20 p.
Doelstelling 5: In functie van de jeugdwerking, vrijwilligers betrekken bij de organisatie en de
werking van de club
Aan de hand van deze doelstelling wordt 3% van het totaalbudget verdeeld.
Elk kwaliteitscriterium van deze doelstelling wordt vertaald in een parameter met
vermelding van de te behalen punten:
9.5.1 Clubinitiatieven om vrijwilligers bij het bestuur en de jeugdwerking van de club
te betrekken (bedankfeestje, gratis verzekering vrijwilligers,…) : 3 p.
9.5.2 Aantal vrijwilligers die gedurende het ganse jaar betrokken blijven bij de
jeugdwerking en daarbij specifieke taken uitvoeren (terreinafgevaardigde,
bijhouden scorebladen, scheidsrechter, vervoer kinderen, wassen truitjes,…)?
1 – 5 personen
:1p
6 – 10 personen
:2p
meer dan 10 personen
:3p
Doelstelling 6: Verzorgen van informatie en communicatie.
Aan de hand van deze doelstelling wordt 5% van het totaalbudget verdeeld.
Elk kwaliteitscriterium van deze doelstelling wordt vertaald in een parameter met
vermelding van de te behalen punten:
9.6.1 Uitgeven van een eigen clubblad (op papier of elektronisch) dat minimum 4x
per jaar verschijnt
:4p
9.6.2 Beschikken over een eigen en goed onderhouden website

:4p

9.6.3 Beschikken over een facebook pagina

:2p

9.6.4 Publicitaire acties naar de scholen of jeugdverenigingen toe

:1p

Doelstelling 7: Via jeugdwerking en buurtwerking kinderen uit sociale groepen, E.C.M. of
gehandicapten aanzetten tot sportbeoefening.
Aan de hand van deze doelstelling wordt 10% van het totaalbudget verdeeld.
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Elk kwaliteitscriterium van deze doelstelling wordt vertaald in een parameter met
vermelding van de te behalen punten:
9.7.1 Initiatieven organiseren met doelgroep (ECM – kansarmen – gehandicapten) :
1 p per activiteit
9.7.2 Deelnames aan buurtwerking of stedelijke integratie bevorderende acties :
1 p per activiteit
9.7.3 Beschikken over een afzonderlijke afdeling mindervaliden (G-werking) : 5 p
9.7.4 Kwaliteitsvolle jeugdinitiatieven organiseren in het kader van de doelgroep : 3 p
Artikel 10:
Verenigingen die aangesloten zijn bij een stedelijke overkoepelende organisatie, hetzij
in recreatief, hetzij in competitief verband, kunnen individueel niet gesubsidieerd
worden.
Indien de overkoepelende organisatie een door Lokeren erkende sportorganisatie is,
kan deze organisatie een subsidieaanvraag indienen op basis van het bestaande
reglement.
Artikel 11:
Denksporten, cafésporten, vissporten, duiven- en ornithologische verenigingen komen
niet in aanmerking voor dit reglement, maar worden wel logistiek gesteund bij het
inrichten van grote wedstrijden met een uniek karakter of het Kampioenschap van
Lokeren.
Artikel 12:
Verenigingen kunnen gecontroleerd worden door de daartoe aangestelde ambtenaar
van de stad. Indien deze geen toelating krijgt tot de nodige controle of als blijkt dat er
met frauduleuze bedoelingen foutieve gegevens worden verstrekt, dan zal de club dat
jaar uitgesloten worden van elke subsidiëring.
Artikel 13: Dit subsidiereglement heft het bestaande reglement, goedgekeurd bij
Gemeenteraadsbesluit van 8 september 2008 op.
Artikel 14: Afschrift van dit besluit ter kennisgeving over te maken aan de Financieel
Economische dienst van de stad Lokeren en aan de voorzitter van de stedelijke
sportraad.
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