Subsidiereglement sportverenigingen.
Artikel 1: Doel van het reglement
Het gemeentebestuur wil binnen de sport lokale verenigingen ondersteunen die een bijdrage leveren
tot sportbeoefening van de bevolking door het opzetten van een kwaliteitsvolle basis- en
jeugdsportwerking.

Artikel 2: Kader
Er worden subsidies verleend aan lokale sportverenigingen volgens de bepalingen van dit reglement.
Het te verdelen bedrag staat vermeld onder het beleidsveld 740 (sport) en onder rekening 649460
(sportverenigingen) in het document ‘toegestane werkings- en investeringssubsidies’, dat deel
uitmaakt van de toelichting bij het budget.

Artikel 3: Definities
1° Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren die nog geen 18 jaar zijn op 1 januari van
het werkjaar waarin het dossier ingediend moet worden.
2° Jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider voor jeugdsport actief in een erkende
sportvereniging.
3° Jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in
de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische
vlak.
4° Gediplomeerde trainer: een trainer die in het bezit is van een diploma van de opleidingsniveaus 0
tot en met 4, waarvan niveau 0 overeenstemt met het diploma aspirant-initiator en niveaus 1 tot en
met 4 terug te vinden zijn in de assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool.
5° Volwassenentraining: trainingen van ploegen in volwassenencompetitie (+ beloften + reserves).
6° Jeugdtraining: trainingen van ploegen in jeugdcompetities of van jongeren die nog geen 18 jaar
zijn (op 1 januari van het werkjaar waarin het dossier ingediend moet worden) die niet in
competitieverband sporten.
7° Competitie: organisatie van wedstrijden van de betreffende sporttak, georganiseerd door de
sportfederatie waarbij de betreffende sportvereniging is aangesloten.
8° Gestructureerde jeugdwerking (cumulatief):




De jeugdwerking moet gedurende het volledige seizoen doorgaan. Het mag dus met andere
woorden niet beperkt blijven tot vb. een éénmalige lessenreeks.
De jeugdwerking bestaat uit verschillende niveaus of leeftijdscategorieën.
De jeugdwerking mag geen deel zijn van een volwassenentraining.

9° Sportinfrastructuur: de infrastructuur, nodig tijdens de actieve sporttijd van de sportvereniging
voor het uitvoeren van de sport-specifieke activiteiten van de betreffende sportvereniging.

Artikel 4: Subsidievoorwaarden
§1. Algemene voorwaarden:
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moeten de betrokken sportverenigingen voldoen aan
volgende criteria:
1° opgericht zijn door een particulier initiatief als feitelijke vereniging of als vzw. De werking van de
sportvereniging is niet op dergelijke wijze georganiseerd dat zij als feitelijke primaire of secundaire
doelstelling winsten of baten genereert voor haarzelf of (één van) haar bestuurders of
verantwoordelijken. Het college van burgemeester en schepenen kan alle middelen aanwenden die
zij nodig acht om na te gaan of aan deze voorwaarden voldaan wordt. Desgevallend is het aan de
sportvereniging om het tegendeel aan te tonen;
2° een autonome werking ontwikkelen met een eigen bestuur, een aparte boekhouding voeren, haar
secretariaat of maatschappelijke zetel te Wevelgem hebben;
3° een regelmatige werking ontwikkelen op het grondgebied Wevelgem inzake sportbeoefening;
4° minstens de helft van haar activiteiten op het grondgebied Wevelgem organiseren of minstens de
helft van haar leden is gedomicilieerd in Wevelgem;
5° beschikken over een rekeningnummer op naam van de sportvereniging waarop de subsidie zal
gestort worden.
6° de sportvereniging kan voor hetzelfde doel geen werkingssubsidie(s) ontvangen via andere
gemeenten.
§2. Bijzondere voorwaarden:
1° Aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie of regelmatig sportactiviteiten inrichten,
minstens vier voor de eigen leden of minstens 1 voor het ruime publiek.
2° De werking hebben opgestart ten laatste op 1 september van het werkjaar (x-1) ten opzichte van
het jaar van indienen van de aanvraag (x).
3° de leden zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen (enkel lijsten of attesten afgeleverd door het
verzekeringsorgaan of de sportfederatie worden aanvaard als bewijs).
§3. De sportvereniging die een subsidie aanvraagt en/of ontvangt met toepassing van dit reglement
kan geen aanvraag meer indienen binnen volgende subsidiereglementen:
- sociaal-cultureel volwassenenwerk;
- lokaal jeugdwerk;
- lokale volwassenenorganisaties voor amateurkunsten..

Artikel 5: Onderscheid binnen de sportverenigingen
Er worden twee verschillende categorieën van sportverenigingen onderscheiden:
 Sportverenigingen binnen categorie 1 hebben een gestructureerde jeugdwerking.
 Sportverenigingen binnen categorie 2 hebben geen gestructureerde jeugdwerking .

Artikel 6: Aanvraagprocedure
§1. De aanvraag tot subsidie wordt door de sportvereniging ingediend bij het college van
burgemeester en schepenen voor 15 juni van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd (jaar
x). Met laattijdige aanvragen wordt geen rekening gehouden.
§2. De aanvraag gebeurt op het daartoe voorgeschreven aanvraagformulier (digitaal of op papier),
vergezeld met alle documenten:



die aantonen dat de sportvereniging voldoet aan de voorwaarden vermeld onder artikel 4;
nodig om te kunnen overgaan tot berekening en toekenning van de subsidie, zoals bepaald in
de artikelen 7 en 8.

Alle bewijsvoering is ten laste van de aanvrager. Het college van burgemeester en schepenen stelt
het aanvraagformulier op.
§3. Het college van burgemeester en schepenen kan steeds bijkomende informatie opvragen die
noodzakelijk is voor onderzoek van de aanvraag.
§4. Als referentieperiode voor werking en activiteiten voor berekening van de subsidie in het
werkjaar (x) geldt de periode van 1 augustus (x-1) tot 31 juli (x).

Artikel 7: Verdeling van het totale subsidiebedrag
§1.
1° Het subsidiebedrag dat wordt aangewend voor de directe financiële ondersteuning van de
sportverenigingen, bedraagt 57% van het voorziene bedrag binnen het gemeentelijk budget (cfr.
artikel 2).
2° Het berekende subsidiebedrag voor directe financiële ondersteuning (cfr. §1, 1°) wordt verder
versleuteld over de twee categorieën:
a) Voor sportverenigingen binnen categorie 2:
berekende subsidiebedrag * (totaal aantal leden sportverenigingen binnen categorie 2/totaal aantal
leden binnen alle sportverenigingen) * 0,8447. Het door deze berekening bekomen te verdelen
subsidiebedrag wordt in elk geval beperkt tot 7 500 euro.
b) Voor sportverenigingen binnen categorie 1:
Het berekende subsidiebedrag voor directe financiële ondersteuning (cfr. §1, 1°) verminderd met het
bedrag voor directe financiële ondersteuning van sportverenigingen binnen categorie 2 (cfr. §1, 2°,
a).

3° Verdere versleuteling:
Voor sportverenigingen binnen categorie 1:



40% van het berekende subsidiebedrag voor directe financiële ondersteuning (cfr. §1, 2°, b)
wordt verdeeld op basis van ledenaantal.
60% van het berekende subsidiebedrag voor directe financiële ondersteuning (cfr. §1, 2°, b)
wordt verdeeld op basis van trainingsuren en deelname competitie.

Voor sportverenigingen binnen categorie 2:


Het berekende subsidiebedrag voor directe financiële ondersteuning (cfr. §1, 2°, a) wordt
verdeeld op basis van ledenaantal en huurgelden.

Indien de sportvereniging op één onderdeel nalaat om de gegevens binnen de vooropgestelde
termijn te bezorgen, vervalt het recht op punten voor dit onderdeel.
§2.
1° Het subsidiebedrag voor het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een
bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding bedraagt 43% van het voorziene bedrag
binnen het gemeentelijk budget (cfr. artikel 2) en is enkel bestemd voor de sportverenigingen binnen
categorie 1.
2° Verdere versleuteling:




30% van het berekende subsidiebedrag voor het stimuleren tot professionalisering met een
bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding wordt bestemd voor de
ondersteuning van sportverenigingen die initiatieven nemen zoals omschreven in artikel 8,
§1, 2°.A. Indien dit bedrag niet volledig besteed wordt, wordt het resterend bedrag
toegevoegd aan het subsidiebedrag hieronder.
70% van het berekende subsidiebedrag voor het stimuleren tot professionalisering met een
bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding wordt bestemd voor de
ondersteuning van sportverenigingen die werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders
en/of jeugdsportcoördinatoren, conform het puntensysteem omschreven in artikel 8, §1,
2°.B.

§3. De versleutelde bedragen worden telkens gedeeld door het totaal van de respectievelijke punten,
bekomen in de respectievelijke puntentabellen onder artikel 8, waarbij de geldwaarde van één punt
wordt bekomen. Vervolgens worden de per sportvereniging bekomen respectievelijke punten
vermenigvuldigd met de respectievelijke geldwaarde van één punt om het subsidiebedrag per
sportvereniging te bekomen.

Artikel 8: Berekening en toekenning subsidies
§1. puntensysteem voor sportverenigingen binnen categorie 1:
1° directe financiële ondersteuning:
A. Subsidie ledenaantal


Puntenwaarde per verzekerd lid
o beneden 18 jaar: aantal x 2 punten
o vanaf 18 jaar: aantal x 1 punt
o Ter controle dient te worden bijgevoegd: aansluitingslijsten afkomstig van de
sportfederatie van de ingeschreven leden bij de sportvereniging of ledenlijst die
wordt gehanteerd door de verzekeringsmaatschappij (laatste officiële lijst).

Indien geen 50% van de leden gedomicilieerd is in Wevelgem, worden de bekomen punten voor dit
onderdeel gehalveerd voor deze vereniging.
Een sportvereniging kan maximaal 500 punten bekomen binnen de subsidie, gebaseerd op
ledenaantal.
B. Subsidie trainingsuren en competitie










Aantal uren jeugdtraining onder leiding van een gediplomeerde trainer, inbegrepen in het
basislidgeld.
o Aantal x 6 punten
o Opgave van trainingsschema met vermelding naam van gediplomeerde trainer en
kopie diploma.
Aantal uren volwassenentraining onder leiding van een gediplomeerde trainer, inbegrepen in
het basislidgeld.
o Aantal x 3,5 punten
o Opgave van trainingsschema met vermelding naam van gediplomeerde trainer en
kopie diploma.
Aantal uren jeugdtraining onder leiding van een niet-gediplomeerde trainer, inbegrepen in
het basislidgeld.
o Aantal x 2,5 punten
o Opgave van trainingsschema met vermelding naam van trainer.
Aantal uren volwassenentraining onder leiding van een niet-gediplomeerde trainer,
inbegrepen in het basislidgeld.
o Aantal x 1,5 punten
o Opgave van trainingsschema met vermelding naam van trainer.
Deelname aan competitie.
o Forfait van 50 punten.

Een sportvereniging kan maximaal 500 punten bekomen binnen de subsidie, gebaseerd op
trainingsuren en competitie.
2° subsidies voor het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder
accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding

A. Bijscholen van jeugdsportbegeleiders en/of jeugdsportcoördinatoren
In aanmerking komende initiatieven:




het bekomen door hun jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren van een sportspecifiek diploma of attest van de Vlaamse Trainersschool (VTS) of een ander getuigschrift
erkend door de VTS
o Volgende kosten komen in aanmerking: inschrijvingskosten.
o Volgende bewijsstukken zijn noodzakelijk voor terugbetaling: factuur,
betalingsbewijs, diploma/attest/getuigschrift/deelnamebewijs.
Het organiseren van een bovenstaand vermelde cursus of bijscholing
o Volgende kosten komen in aanmerking: organisatiekosten (catering komt niet in
aanmerking)
o Volgende bewijsstukken zijn noodzakelijk voor terugbetaling: facturen,
betalingsbewijzen.

De verdeling van het berekende subsidiebedrag (cfr. artikel 7, §2, 2°, 1ste punt) gebeurt a rato van
het aantal ingediende dossiers en a rato van de effectief ingediende kosten. Indien het maximale
budget ontoereikend is, wordt een procentuele verdeelsleutel toegepast.
B. Ondersteuning van sportverenigingen die werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders
en/of jeugdsportcoördinatoren




Werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders
o Sportverenigingen die werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders kunnen
hiervoor punten bekomen in functie van het opleidingsniveau van de gediplomeerde
jeugdsportbegeleider.
 Opleidingsniveau 0 (aspirant-initiator): 10 punten
 Opleidingsniveau 1: 15 punten
 Opleidingsniveau 2: 25 punten
 Opleidingsniveau 3: 30 punten
 Opleidingsniveau 4: 40 punten
Werken met gediplomeerde jeugdsportcoördinatoren
o Sportverenigingen die werken met een gediplomeerde jeugdsportcoördinator
kunnen hiervoor punten bekomen in functie van het opleidingsniveau van de
gediplomeerde jeugdsportcoördinator.
 Opleidingsniveau 1: 55 punten
 Opleidingsniveau 2: 65 punten
 Opleidingsniveau 3: 70 punten
 Opleidingsniveau 4: 80 punten
o Parameters:
 alle gegevens + functiebeschrijving en plaats binnen het organogram van de
jeugdsportcoördinator dienen bezorgd te worden.
 Deze persoon moet met naam, taak en contactgegevens expliciet vermeld
worden in de infobrochure of website (voor zover online) van de
sportvereniging.




Hij/zij moet de coördinatie van meerdere jeugdploegen voor zijn/haar
rekening nemen.
Hij/zij is de eerste contactpersoon voor ouders, trainers, spelers, …

§2. puntensysteem voor sportverenigingen binnen categorie 2:
1° directe financiële ondersteuning: subsidie ledenaantal en huurgelden




Ledenaantal:
o 1 punt per lid.
o Geplafonneerd op 100 punten.
o Indien geen 50 % van de leden gedomicilieerd is in Wevelgem, worden de bekomen
punten voor dit onderdeel gehalveerd voor deze vereniging.
Huur sportinfrastructuur:
o 1 punt per 25 euro betaalde huurgelden.
o Geplafonneerd op 200 punten.
o Bewijslast: enkel voor niet-gemeentelijke sportinfrastructuur.

Een sportvereniging binnen categorie 2 kan maximaal een subsidie van 800 euro bekomen.

