UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE
GEMEENTERAAD

Vergadering van : 27 december 2013
Aanwezig :

Mevr. Els Robeyns, burgemeester-voorzitter, Johan Cabergs, Kristien Treunen,
Benny Maes en Bèr Thijs, schepenen, Jeannine Leduc, Chris Ramaekers, Sandra
Jans, Marc Weeghmans, Frank Cornitensis, Luc Knuts, Herman Pipeleers, Ellen
Punie, Mario Billen, Ilse Bosmans, Stijn Vandersmissen, Dirk Ottenburghs, Mario
Vanvoorden en Marc Beertens, leden en mevr. Mia Cuppens, Secretaris.

Punt 17 : Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen Wellen m.i.v. 01.01.2014
DE RAAD,
Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd;
Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal
sportbeleid (BS 16/08/2012);
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2013 betreffende de uitvoering van
het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;
Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de
sport centraal stelt;
Gelet op het belang dat de gemeenteraad hecht aan het vrijwilligerswerk in de sport;
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad;
Gelet op de wetgeving ter zake;
BESLUIT : Met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Artikel 1 :
Het gemeentelijk subsidiereglement Wellen zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering
van 24.06.2011 wordt m.i.v. 01.01.2014 vervangen en vastgesteld als volgt:
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GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN WELLEN
ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 : Begrippen :
- Werkjaar:
de periode vanaf 1 september van het vorige kalenderjaar tot en met 31 augustus van het lopende
kalenderjaar.
Artikel 2 : Doel van dit reglement :
Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden
subsidies uitgekeerd aan Nederlandstalige sportverenigingen van de gemeente Wellen op basis van
kwaliteitscriteria.
Artikel 3 :
De subsidiëring van het huidig werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het
aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorgaande werkingsjaar.
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 erkenningvoorwaarden.
Artikel 5 :
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 of het gemeentebestuur. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn
beschikbaar op de sportdienst. De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 1 oktober van het
betrokken jaar.
Artikel 6 :
De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke
kanalen.
Artikel 7 : Verdeelsleutel :
De variabele werkingstoelage bedraagt 80% van het totale bedrag in het budget. Dit bedrag wordt
verdeeld op basis van een puntensysteem waarin de volgende criteria aan bod komen:
de kwaliteitsvolle begeleiding van de sportverenigingen
aanbod en doelgroepen
financieel beleid van de sportvereniging
structuur van de vereniging
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VOORWAARDEN MET HET OOG OP DE KWALITEITSVOLLE BEGELEIDING
VAN DE SPORTVERENIGINGEN
Artikel 8 :
Dit artikel 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 doelstelling. 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 om te zetten in
een subsidiebedrag.
Doelstelling :
Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch kader
De sportvereniging voldoet aan één of meer van de volgende kwaliteitscriteria:
Kwaliteitscriterium 1: Werken met gediplomeerde trainers
De trainers dienen minimaal 40 uren les te geven per activiteitsjaar in de door de vereniging beoefende
sport:
Aantal trainingsuren op weekbasis o.l.v. een trainer met VTS-diploma Toptrainer, Trainer A of
Master in de L.O.1.: 30 punten
Aantal trainingsuren op weekbasis o.l.v. een trainer met VTS-diploma Trainer B of Bachelor in
de L.O.: 20 punten
Aantal trainingsuren op weekbasis o.l.v. een trainer met VTS-diploma Initiator: 10 punten
Aantal trainingsuren op weekbasis o.l.v. een trainer met een begeleidingsgericht diploma voor
specifieke doelgroepen bv. jogbegeleider, wegkapitein, buurtsport,…: 5 punten
! Deze trainers van het komende seizoen dienen voor 1 oktober doorgegeven te worden op de
sportdienst. Dit met volgende gegevens: wie, welk diploma, waar en wanneer (uur+dag) de training
doorgaat.
Kwaliteitscriterium 2: Volgen van een opleiding en bijscholing
1. Per gevolgde opleiding ingericht door het Bloso of de Provinciale of nationale of Vlaamse federatie
tijdens het werkingsjaar: 20 punten
De vereniging voegt bij de subsidieaanvraag het bewijs (attest en/of betalingsbewijs) van de
gevolgde cursussen.
2. Per gevolgde bijscholing in functie van het verbeteren van de clubwerking en ingericht door het
Bloso of de Provinciale of nationale of Vlaamse federatie: 10 punten
De vereniging moet bij haar subsidieaanvraag het bewijs voorleggen dat de betrokken trainer
de bijscholing gevolgd heeft. Dit kan bijv. door het voorleggen van een aanwezigheidsattest uitgereikt
door de instantie of federatie die de bijscholing organiseert.

1

of gelijkwaardig cfr. VTS-tabellen
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Kwaliteitscriterium 3: Werken met gespecialiseerde begeleiders voor specifieke doelgroepen
1. Per begeleider met specifieke kwalificaties voor specifieke doelgroepen2: 10 punten
De vereniging voegt bij de subsidieaanvraag het diploma van de begeleider.
2. Per gevolgde opleiding/bijscholing voor het begeleiden van specifieke doelgroepen tijdens het
kalenderjaar waarop dit reglement betrekking heeft : 10 punten
De vereniging voegt bij de subsidieaanvraag het bewijs (attest en/of betalingsbewijs) van de
gevolgde cursussen.

VOORWAARDEN MET HET OOG OP AANBOD EN DOELGROEPEN
Artikel 9 :
Dit artikel tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van het aanbod in de sportvereniging en
de diversiteit en toegankelijkheid van de doelgroepen.
De subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op het vlak van
de hieronder beschreven doelstelling. 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 om te zetten in
een subsidiebedrag.
Doelstelling :
Een regelmatig en aantrekkelijk activiteitenaanbod op de verschillende niveaus aanbieden
Kwaliteitscriterium 1: Meewerken/deelnemen aan organisaties van lokale en bovenlokale
initiatieven
Per deelname aan een activiteit van sportraad/sportdienst/sportfederatie/SVS/BLOSO/ Provincie en
waarbij de vereniging eigen trainers/vrijwilligers inzet om de activiteit mee te begeleiden: 10 punten.
Kwaliteitscriterium 2: Organisatie van sportieve activiteiten door de vereniging (buiten de reguliere
werking)
Per organisatie van een sportieve activiteit (naast het clubeigen sportaanbod) door de sportvereniging
die toegankelijk is voor de leden van de club en/of andere sportclubs (vb. tornooien,
kampioenschappen, …): 10 punten
Doelstelling :
Werken rond specifieke doelgroepen met het oog op het vergroten van toegankelijkheid
en diversiteit
Kwaliteitscriterium 1: Drempelverlagende initiatieven voor specifieke doelgroepen hebben, buiten
de reguliere werking

2

Onder bijzondere doelgroepen wordt verstaan: allochtonen, kansarmen, andersvaliden, senioren (tenzij de vereniging zelf voor
meer dan 50% uit senioren bestaat)
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Per nevenactiviteit of per structureel georganiseerd initiatief
buiten de reguliere werking: 10 punten

3

naar een bijzondere doelgroep toe

VOORWAARDEN MET HET OOG OP DE STRUCTUUR VAN DE SPORTVERENIGING
Artikel 10 :
Dit artikel tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de structuur van de sportvereniging.
De subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op het vlak van
de hieronder beschreven doelstelling. 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 om te zetten in
een subsidiebedrag.
Doelstelling :
De sportvereniging beschikt over een transparante structuur met duidelijk omschreven functies.
Kwaliteitscriterium 1: Beschikken over een duidelijke structuur
10 punten indien de vereniging over een organogram beschikt.
Kwaliteitscriterium 2: Beschikken over duidelijk omschreven functies van bestuurders en
werkgroepen
10 punten indien de sportvereniging over functieomschrijvingen beschikt..
Kwaliteitscriterium 3: Aangesloten zijn bij de gemeentelijke sportraad.
1.
5 punten indien de sportvereniging aangesloten is bij de gemeentelijke sportraad
2.
10 extra punten per bijgewoonde Algemene Vergadering van de sportraad door een
vertegenwoordiger van de sportvereniging.
Kwaliteitscriterium 4: Aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie
10 punten indien de sportvereniging lid is van een erkende Vlaamse sportfederatie.
Doelstelling :
De sportvereniging beschikt over een stabiel en deskundig sportkader.
Kwaliteitscriterium 1: De bestuurders volgen regelmatig bijscholingen in functie van de specifieke
clubwerking
Per gevolgde bijscholing door de bestuurders in functie van de specifieke clubwerking in het
werkingsjaar: 20 punten
De vereniging moet bij haar subsidieaanvraag het bewijs (aanwezigheidsattest uitgereikt door de
instantie/federatie die de bijscholing organiseert en/of betalingsbewijs van de gevolgde bijscholing)
voorleggen dat de betrokken bestuurder de bijscholing gevolgd heeft.
3

Mogelijke voorbeelden: seniorennamiddagen, integratie van allochtonen in initiatiereeksen of competities, inwoners met een
laag inkomen krijgen een reductiepasje voor lidgeld van de sportvereniging,…
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VOORWAARDEN MET HET OOG OP HET FINANCIEEL BELEID VAN DE SPORTVERENIGING
Doelstelling :
Een efficiënt financieel beleid voeren.
Kwaliteitscriterium 1: De sportverenigingen voeren een doordacht en transparant beheer
10 punten indien de verenging een kasverslag (inkomsten-uitgaven) voorlegt.

Artikel 2 :
Het gemeentelijk subsidiereglement Wellen zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van
24.06.2011 wordt opgeheven.

NAMENS DE GEMEENTERAAD
Op bevel :
De Secretaris
get. Mia Cuppens

De Voorzitter
get. Els Robeyns
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Mia Cuppens
Secretaris

Els Robeyns
Burgemeester-Voorzitter
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