
Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede 
 
Dit reglement werd opgesteld in het kader van het decreet van 06.07.2012 houdende het stimuleren en 
subsidiëren van een lokaal sportbeleid. 
Dit reglement bestaat uit twee delen: enerzijds de criteria met betrekking tot subsidiëring volgens 
beleidsprioriteit 1 (BPS1) en anderzijds de criteria voor subsidiëring volgens beleidsprioriteit 2 (BPS2). 
 

ALGEMEEN 
Artikel 1: 
Binnen de perken van het budget, goedgekeurd op de gemeenteraad, worden subsidies uitgekeerd aan 
de sportverenigingen voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden op basis van de criteria 
opgenomen in dit reglement. 
 
Artikel 2: 
Onder sportvereniging wordt verstaan elke Asseneedse vereniging die zich structureel en duurzaam 
heeft georganiseerd rond het beoefenen van sport, zowel individueel als in ploegverband, en waarbij de 
fysieke inspanning centraal staat. De sportvereniging heeft een competitief of een recreatief karakter. 
 

De sportvereniging moet door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het 
erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden. 
 

De sportvereniging moet over een bankrekening beschikken op naam van de vereniging. 
 
Artikel 3: 
De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen. 
 
Artikel 4: 
Onder werkingsjaar wordt verstaan: de periode van 1 juli tot en met 30 juni. 
 
Artikel 5: 
Het reglement en het aanvraagformulier is beschikbaar op de gemeentelijke sportdienst en elektronisch 
via de gemeentelijke website. Dit dossier wordt jaarlijks ten laatste op 30 juni ter beschikking gesteld van 
de sportverenigingen.  
De subsidieaanvraag (met bewijsstukken) moet worden ingediend voor 8 september van het betrokken 
jaar bij de gemeentelijke sportdienst. De vereniging ontvangt bij indiening van het dossier een 
ontvangstbewijs. Dossiers die na 8 september worden ingediend, maken geen aanspraak op subsidies 
voor het betrokken werkingsjaar. 
 
Artikel 6:  
Alle opgenomen gegevens van de sportvereniging dienen met de nodige bewijsstukken te worden 
gestaafd. Het ontbreken van deze bewijsstukken heeft tot gevolg dat men ook geen punten kan halen op 
desbetreffend onderdeel. 
 
Artikel 7: 
Van elke vereniging wordt verwacht dat ze de subsidieaanvraag in eer en geweten invult. Bij vaststelling 
door de gemeentelijke sportdienst van foutieve gegevens vervalt het recht op subsidie voor het 
betreffende werkingsjaar. 
De gemeentelijke sportdienst behoudt zich het recht voor controles uit te voeren. 



Artikel 8: 
De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 14 
november 1983 die stelt dat de sportverenigingen de subsidie moeten gebruiken voor het doel waarvoor 
de subsidie werd toegekend. 
 
Artikel 9: 
De verdeling van de subsidies wordt ter advies voorgelegd aan de gemeentelijke sportraad. De subsidies 
worden vastgelegd door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 10: 
De bekendmaking van de subsidies vindt plaats voor 25 oktober van het betrokken jaar. 
Bij betwisting kan de sportvereniging bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. 
Dit kan tot 4 november van het betrokken jaar per aangetekend schrijven of afgifte tegen 
ontvangstbewijs. 
 
Artikel 11: 
De uitbetaling van de subsidies gebeurt voor het einde van het kalenderjaar door overschrijving op de 
rekening van de aanvragende vereniging. 

 
BPS1: HET ONDERSTEUNEN VAN DE KWALITATIEVE UITBOUW VAN DE SPORTVERENIGINGEN 
VIA EEN DOELGERICHT SUBSIDIEBELEID. 
 
Artikel 12: 
De puntenverdeling wordt opgedeeld in een aantal kwantiteitscriteria (40% van het totale budget) en 
een aantal kwaliteitscriteria (60% van het totale budget). 
 

Deel 1: kwantiteitscriteria (40% van het totale budget) 
 
KN1: Aantal leden 
REGEL: Enkel de sportende leden tellen mee die aangesloten en verzekerd zijn (bij de overkoepelende 
federatie). De leeftijd die geldt, is deze bij het begin van het werkingsjaar. 
BEOORDELING: 

 Jeugdleden < 18 jaar uit Assenede   4 punten / lid (max. 1000 punten) 

 Jeugdleden < 18 jaar niet uit Assenede   4 punten / lid (max. 400 punten) 

 Leden ≥ 18 jaar uit Assenede    2 punten / lid (max. 400 punten) 

 Leden ≥ 18 jaar niet uit Assenede   2 punten / lid (max. 100 punten) 
BEWIJS: De aansluitingslijst bij de federatie / bond met minimaal volgende gegevens: naam, woonplaats, 
geboortedatum. 
 
KN2: Aantal trainingsuren 
REGEL: Per uur training per week. Onder training wordt verstaan: op vooraf bepaalde data onder leiding 
van een trainer / begeleider in clubverband trainen. 
BEOORDELING: 

 Training voor jeugd     4 punten / uur  

 Training voor volwassenen    2 punten / uur 
BEWIJS: Volledige opgave van de trainingsuren per dag met minimaal volgende gegevens: tijdstip, 
doelgroep / niveau, plaats, trainer. 



Deel 2: kwaliteitscriteria (60% van het totale budget) 
 
KL1: Structuur van de vereniging 
REGEL + BEOORDELING: 

 Juridische vorm: vzw       5 punten 

 Bestuursfuncties: aanwezigheid van een duidelijk organogram  5 punten 
met functiebeschrijvingen 

 Deskundig bestuurskader: volgen van bestuursgerichte bijscholingen  10 punten / attest 
(max. 5) 

 Aansluiting bij een erkende Vlaamse sportfederatie   20 punten 

 Lidmaatschap gemeentelijke sportraad     25 punten 

 Aanwezigheid op Algemene Vergadering gemeentelijke sportraad 25 punten / vereniging 

 Actief lid van de Raad van Bestuur van de gemeentelijke sportraad 150 punten / vereniging 

 Aanwezigheid op maandelijkse vergadering van de Raad van Bestuur 35 punten / vergadering 
van de gemeentelijke sportraad 

BEWIJS:  

 Bewijs van juridische vorm 

 Neergeschreven organogram met functiebeschrijvingen op naam 

 Bewijs van deelname aan bestuursgerichte bijscholingen 

 Bewijs van aansluiting bij een erkende Vlaamse sportfederatie 
 
KL2: Sporttechnisch kader 
REGEL + BEOORDELING: 

 Aantal gekwalificeerde trainers met diploma: 
- VTS bewegingsanimator      3 punten  
- VTS-initiator / ≥ 5 jaar lesgeverservaring binnen de    5 punten   

specifieke sportdiscipline 
- VTS-instructeur B        8 punten 
- VTS-trainer B of bachelor LO     10 punten 
- VTS-trainer A of master LO      15 punten 
- VTS-toptrainer        20 punten 
of diploma’s overeenkomstig met de assimilatietabel van de VTS 

 Volgen van sporttechnische opleidingen, bijscholingen voor trainers 5 punten / opleiding 
vb. bijscholingen van erkende Vlaamse sportfederaties, Sportac,  
Dynamo Project… (max. 10 opleidingen) 

 Aantal gediplomeerde scheidsrechters/juryleden in actieve dienst 3 punten 
aangesloten bij de vereniging (max. 5) 

BEWIJS:  

 Kopie van relevante diploma’s 

 Bewijs van deelname aan sporttechnische opleidingen, bijscholingen 

 Kopie van attesten / officiële diploma’s + bewijs van actieve dienst scheidsrechters/juryleden 
 
KL3: Sportpromotie 
REGEL + BEOORDELING: 

 Drempelverlagende sportinitiatieven, initiaties vb. opendeurdagen, 3 punten / activiteit 
gratis initiatielessen, acties naar scholen… 

 Meewerken of deelnemen aan organisaties van (boven)lokale  5 punten / activiteit 



initiatieven vb. van de gemeentelijke sportdienst/sportraad,  
Stichting Vlaamse Schoolsport, Meetjeslandse Burensportdienst… 

 Sportinitiatieven gericht naar specifieke doelgroepen    5 punten / activiteit 
               vb. gehandicapten (G-sport), kansarmen, allochtonen… 
BEWIJS: Oplijsting van de initiatieven met minstens de vermelding van datum+tijdstip, plaats, doelgroep, 
activiteit… 
 
KL4: Communicatie 
REGEL + BEOORDELING: 

 Eigen actuele website       25 punten 

 Clubblad en/of nieuwsbrief, min. 3x per jaar    20 punten 

 Onthaalbrochure voor nieuwe leden     10 punten 

 Communicatieverantwoordelijke + functieomschrijving   5 punten 
BEWIJS:  

 Opgave website 

 Laatste versie van clubblad en/of nieuwsbrief + lijst van de edities 

 Onthaalbrochure  

 Gegevens communicatieverantwoordelijke + functieomschrijving 
 
 

BPS2: HET STIMULEREN VAN SPORTVERENIGINGEN TOT PROFESSIONALISERING MET EEN 
BIJZONDER ACCENT OP KWALITEITSVOLLE JEUGDSPORTBEGELEIDING EN EVENTUEEL TOT 
ONDERLINGE SAMENWERKING. 
 
Artikel 13: 
Elke erkende sportvereniging (zie erkenningsreglement) die een jeugdopleiding aan zijn leden aanbiedt 
EN aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie, kan subsidies ontvangen volgens de normen 
en voorwaarden die hierna worden vastgesteld. 

 Jeugdopleiding: het ontwikkelen van een kwalitatief begeleid sportaanbod binnen de 
sportvereniging voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met het oog op het verfijnen van de 
sporttechnische en sporttactische eigenschappen. 

 Jeugdsportbegeleider (JSB): een sporttechnische begeleider voor jeugdsport actief in een 
erkende sportvereniging. 

 Jeugdsportcoördinator (JSC): een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het 
jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, 
beleidsmatige en organisatorische vlak. 

 
Artikel 14: 
Basisvoorwaarden opdat sportverenigingen in aanmerking komen voor deze subsidie: 

 De jeugdleden bestaan uit min. 50% inwoners van Assenede. 

 Elke sportvereniging heeft minstens 5 jeugdleden die de sport binnen de sportvereniging 
beoefenen. 

 Elke sportvereniging kan min. 1 jaar werking bewijzen. 

 De sportvereniging is geen club van beroepssporters of heeft geen commercieel oogmerk. 
 
 
 



Artikel 15: 
De subsidie wordt verdeeld op basis van onderstaand puntensysteem. Het krediet dat rest na de 
terugbetaling van de inschrijfgelden voor de sportspecifieke opleidingen wordt volgens onderstaand 
puntensysteem verdeeld. Vooreerst wordt de waarde in geld van één punt berekend door het totale 
bedrag van de werkingstoelagen te delen door de som van het totale aantal punten behaald door de 
rechthebbende sportverenigingen. Daarna wordt het totale aantal punten per vereniging 
vermenigvuldigd met de waarde van één punt. 
 
 
KL1: Terugbetaling inschrijvingsgeld sportspecifieke opleiding 
REGEL: Elke sportspecifieke opleiding, georganiseerd of erkend door de Vlaamse trainersschool, gevolgd 
door een in het huidig werkingsjaar in de vereniging actief JSB of JSC, wordt 100% terugbetaald. 
Voorwaarde is wel dat het inschrijvingsgeld door de sportvereniging wordt betaald. Het inschrijvingsgeld 
wordt samen met de subsidie door het gemeentebestuur op de rekening van de sportvereniging gestort. 
Max. 5 diploma’s per sportvereniging. 
BEWIJS:  

 Betalingsbewijs inschrijving (kopie overschrijving door de sportvereniging) 

 Kopie van behaald diploma of voorlopig attest van slagen 
 
KL2: Gediplomeerde jeugdsportbegeleiders (JSB) 
REGEL: Voor het aantal in de vereniging actieve sportgekwalificeerde JSB (uitgezonder JSC) 
BEOORDELING: 

 VTS bewegingsanimator       3 punten  

 VTS-initiator / ≥ 5 jaar lesgeverservaring binnen de    5 punten   
specifieke sportdiscipline   

 VTS-instructeur B        8 punten 

 VTS-trainer B of bachelor LO      10 punten 

 VTS-trainer A of master LO      15 punten 

 VTS-toptrainer         20 punten 
BEWIJS:  

 Officiële jeugdledenlijst met min. vermelding van naam, woonplaats en geboortedatum 

 Diploma’s JSB 
 
KL3: Gediplomeerde jeugdsportcoördinatoren (JSC) 
REGEL + BEOORDELING:  

 Door de vereniging aangestelde JSC (min. initiator) zonder specifiek diploma JSC            30 punten 

 Door de vereniging aangestelde JSC (min. initiator) met diploma JSC             50 punten 
BEWIJS:  

 Gegevens van de JSC (naam en contactgegevens) en plaats binnen organogram 

 Diploma’s JSC 
 
KL4: Stimuleren van JSB en JSC om zich bij te scholen 
REGEL:  

 Bijscholingen gevolgd door JSB of JSC waarvan de eventuele kosten door de sportvereniging 
werden gedragen. 

 Organisatie door de sportvereniging van erkende VTS opleidingen / bijscholingen om de kwaliteit 
van de JSB en JSC te verhogen. 



BEOORDELING: 

 Het volgen van sportspecifieke erkende opleidingen voor JSB           5 punten / opleiding / JSB 

 Het volgen van sportspecifieke erkende opleidingen voor JSC           10 punten / opleiding / JSC 

 Het aantal opleidingen georganiseerd door de sportvereniging voor     15 punten / opleiding 
de eigen JSB 

 Het aantal opleidingen georganiseerd door de sportvereniging voor     20 punten / opleiding 
de eigen JSC 

BEWIJS:  

 Bewijs van deelname aan bijscholingen 

 Bewijs van organisatie van bijscholingen 

 Bewijs van betaling door de sportvereniging 
 
KL5: Duurzame samenwerking 
REGEL: De sportvereniging gaat een duurzame samenwerking aan met andere sportvereniging(en) met 
het oog op de uitbouw van een ruimere en kwaliteitsvolle werkingsbasis voor de betrokken 
sportverenigingen. 
BEOORDELING: 
Per deelnemende club max. 50 punten met een totaal van 250 punten voor al de deelnemende clubs. 
BEWIJS:  

 Ondertekend akkoord tussen de partners met vermelding van: naam van beide clubs, overzicht 
van de samenstelling van het bestuur, duur van de samenwerking, doel en modaliteiten van de 
samenwerking. 

 Omstandig verslag van de behaalde resultaten waaruit duidelijk de meerwaarde van de 
samenwerking blijkt. 

 

 

 

 

 

 

 


