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Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen 
gemeente Assenede 2017 

 

 

 Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement erkende 
sportverenigingen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 29.04.2015. 

 Enkel gemeentelijk ERKENDE sportverenigingen kunnen aanspraak maken op subsidies. 

 Het dossier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden, vergezeld van de nodige 
bijlagen. 

 Alle gegevens dienen gebaseerd te zijn op de periode van 1.07.2016 t.e.m. 30.06.2017. 

 Het dossier moet ingediend worden op de sportdienst (Kapelledreef 4) of doorgestuurd 
worden (sport@assenede.be) ten laatste op DONDERDAG 7 SEPTEMBER 2017. 

 Een elektronische versie is beschikbaar via de sportdienst. 

 
 

Naam sportvereniging: …………………………………………………………………………............................................ 
 

Erkenningsnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Accommodatie: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
(gemeentelijke accommodatie, accommodatie school, indoor / outdoor, andere…) 
 

Contactpersoon voor het dossier: 
 

Naam: ………………………………………………………………………………………………................................................. 
 

Functie in de vereniging: ………………………………………………………………………….......................................... 
 

Adres: ………………………………………………………………………………………………................................................. 
 

Emailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Tel / gsm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Rekeningnummer sportvereniging: …………………………………………………………………………………………………. 
 

 
BPS1: HET ONDERSTEUNEN VAN DE KWALITATIEVE UITBOUW VAN DE SPORTVERENIGINGEN VIA 
EEN DOELGERICHT SUBSIDIEBELEID. 
 

KWANTITEITSCRITERIA 
 

KN1: Aantal leden 
 

SPORTENDE 
leden 

uit Assenede niet uit Assenede totaal 

 mannen vrouwen mannen vrouwen  

 18 jaar 
 

     

18 jaar 
 

     

totaal 
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Totaal aantal SPORTENDE leden: …………………………………………………………………………………………………….. 
Totaal aantal SPORTENDE leden uit Assenede: ……………………………………………………………………………….. 
Totaal aantal SPORTENDE leden niet uit Assenede: ………………………………………………………………………… 
Datum van de telling: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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:   
Bijlage 1: aansluitingslijst bij de federatie / bond met minimaal vermelding van naam, woonplaats 
en geboortedatum van de leden 

 
KN2: Aantal trainingsuren 
 

Trainingsuren per week voor jeugd: ……………………………………………………………………………………………… 
Trainingsuren per week voor volwassenen: ………………………………………………………………………………….. 
 

Beoordeling: 
Training voor jeugd    4 punten / uur 
Training voor volwassenen   2 punten / uur 
 

Bewijs:   
Bijlage 2: lijst met opgave van de trainingsuren per dag met minimaal volgende gegevens: tijdstip, 
doelgroep / niveau, plaats, trainer 
 
 
KWALITEITSCRITERIA 
 

KL1: Structuur van de vereniging 
 

Juridische vorm: vzw             JA / NEEN  
Bestuursfuncties: organogram met functiebeschrijvingen       JA / NEEN 
Deskundig bestuurskader: bestuursgerichte bijscholingen (max. 5)      JA / NEEN   aantal: …….. 
Aansluiting bij een erkende Vlaamse sportfederatie       JA / NEEN 
 Naam Sportfederatie: ………………………………………………………………………………………………………….. 
Lidmaatschap gemeentelijke sportraad (GSA)        JA / NEEN   jaartal: …….. 
Aanwezigheid op algemene vergadering GSA        JA / NEEN 
Actief lid van de Raad van Bestuur GSA         JA / NEEN 
Aanwezigheid op maandelijkse vergadering van de Raad van Bestuur GSA   JA / NEEN   aantal: …….. 
 

Beoordeling: 
Juridische vorm: vzw            5 punten  
Bestuursfuncties: organogram met functiebeschrijvingen      5 punten 
Deskundig bestuurskader: bestuursgerichte bijscholingen (max. 5)     10 punten / attest 
Aansluiting bij een erkende Vlaamse sportfederatie      20 punten 
Lidmaatschap gemeentelijke sportraad (GSA)       25 punten 
Aanwezigheid op algemene vergadering GSA       25 punten / vereniging 
Actief lid van de Raad van Bestuur GSA        150 punten / vereniging 
Aanwezigheid op maandelijkse vergadering van de Raad van Bestuur GSA  35 punten / vergadering 
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Bewijs: 
Bijlage 3: bewijs van juridische vorm 
Bijlage 4: neergeschreven organogram met functiebeschrijvingen op  naam 
Bijlage 5: bewijs van deelname aan bestuursgerichte bijscholingen 
Bijlage 6: bewijs van aansluiting bij een erkende Vlaamse Sportfederatie 

 
KL2: Sporttechnisch kader 
 

Gekwalificeerde trainers met diploma:       Aantal 
     VTS bewegingsanimator         ………… 
     VTS initiator / ≥ 5 jaar lesgeverervaring binnen de specifieke sportdiscipline   ………… 
     VTS instructeur B           …………  
     VTS trainer B of bachelor LO        …………  
     VTS trainer A of master LO        …………   
     VTS toptrainer           …………  
     (of diploma’s overeenkomstig met de assimilatietabel van de VTS) 
Niet gekwalificeerde trainers         ………… 
 

Volgen van sporttechnische opleidingen, bijscholingen voor trainers… (max. 10)  ………… 
 

Gediplomeerde scheidsrechters/juryleden in actieve dienst aangesloten bij de   ………… 
vereniging (max. 5) 
 

Beoordeling: 
VTS bewegingsanimator                   3 punten  
VTS initiator / ≥ 5 jaar lesgeverservaring binnen de specifieke sportdiscipline      5 punten  
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 
Sporttechnische opleidingen, bijscholingen voor trainers… (max. 10)             5 punten/opleiding 
Gediplomeerde scheidsrechters/juryleden (max. 5)               3 punten 
 

Bewijs: 
Bijlage 7: kopie van relevante diploma’s / bewijsstukken gelijkstelling met diploma’s VTS 
      + lijst met namen van de niet-gediplomeerde trainers 
Bijlage 8: bewijs van deelname aan sporttechnische opleidingen, bijscholingen 
Bijlage 9: kopie van attesten / officiële diploma’s + bewijs van actieve dienst scheidsrechters /                
                 juryleden 

 
KL3: Sportpromotie 
 

Drempelverlagende sportinitiatieven, initiaties vb. opendeurdagen, JA / NEEN     aantal: ………. 
gratis initiatielessen, acties naar scholen… 
 

Meewerken of deelnemen aan organisaties van (boven)lokale   JA / NEEN     aantal: ………. 
initiatieven vb. van de gemeentelijke sportdienst/sportraad, SVS,  
Meetjeslandse Burensportdienst… 
 

Sportinitiatieven gericht naar specifieke doelgroepen    JA / NEEN     aantal: ………. 
vb. gehandicapten, kansarmen, allochtonen… 
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Beoordeling: 
Drempelverlagende sportinitiatieven, initiaties              3 punten / activiteit 
Meewerken of deelnemen aan organisaties van (boven)lokale initiatieven        5 punten / activiteit 
Sportinitiatieven gericht naar specifieke doelgroepen             5 punten / activiteit 
 

Bewijs: 
Bijlage 10: oplijsting van de initiatieven met minstens de vermelding van datum+tijdstip, plaats, 
doelgroep, activiteit, aantal deelnemers… + vorm van promotiemateriaal (folder…) 

 
KL4: Communicatie 
 

Eigen actuele website:       JA / NEEN    
Webadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Clubblad / nieuwsbrief (min. 3x / jaar):     JA / NEEN 
Frequentie van verschijnen: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Onthaalbrochure voor nieuwe leden:    JA / NEEN 
 

Communicatieverantwoordelijke:     JA / NEEN 
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tel / gsm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Email: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Functieomschrijving: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Beoordeling: 
Eigen actuele website       25 punten 
Clubblad / nieuwsbrief (min. 3x / jaar)    20 punten 
Onthaalbrochure voor nieuwe leden    10 punten 
Communicatieverantwoordelijke     5 punten 
 

Bewijs: 
Bijlage 11: laatste versie clubblad / nieuwsbrief + lijst van de edities 
Bijlage 12: onthaalbrochure 
 
 
BPS2: HET STIMULEREN VAN SPORTVERENIGINGEN TOT PROFESSIONALISERING MET EEN 
BIJZONDER ACCENT OP KWALITEITSVOLLE JEUGDSPORTBEGELEIDING EN EVENTUEEL TOT 
ONDERLINGE SAMENWERKING. 
 

VOORWAARDEN: 
Erkende sportvereniging 
Sportvereniging is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie 
Sportvereniging biedt een jeugdopleiding aan zijn leden aan 
De jeugdleden bestaan uit min. 50% inwoners van Assenede 
De sportvereniging heeft minstens 5 jeugdleden die de sport binnen de vereniging beoefenen 
De sportvereniging kan min. 1 jaar werking aantonen 
De sportvereniging is geen club van beroepssporters of heeft geen commercieel oogmerk 
 
Bewijs: 
Bijlage 13: officiële jeugdledenlijst met min. vermelding van naam, woonplaats en geboortedatum 
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KL1: Terugbetaling inschrijvingsgeld sportspecifieke opleiding 
 

Volgen van een sportspecifieke opleiding (max. 5)   JA / NEEN     aantal: ……………. 
Omschrijving opleiding(en): ……………………………………………………………………………………………………………. 
              …………………………………………………………………………………………………………….. 
              …………………………………………………………………………………………………………….. 
Bewijs: 
Bijlage 14: betalingsbewijs inschrijving (kopie overschrijving door de sportvereniging) 
Bijlage 15: kopie van behaald diploma of voorlopig attest van slagen 

 
KL2: Gediplomeerde jeugdsportbegeleiders (JSB) 
(uitgezonderd jeugdsportcoördinator) 
 

VTS bewegingsanimator   aantal: …………….   3 punten 
VTS initiator /  ≥ 5 jaar lesgeverservaring aantal: …………….   5 punten 
VTS instructeur B    aantal: …………….   8 punten 
VTS trainer B of bachelor LO   aantal: …………….   10 punten 
VTS trainer A of master LO   aantal: …………….   15 punten 
VTS toptrainer     aantal: …………….   20 punten 
 

Niet gediplomeerde JSB   aantal: ……………. 
 

Bewijs: 
Bijlage 16: diploma’s JSB 

 
KL3: Gediplomeerde jeugdsportcoördinatoren (JSC) 
 

Door de vereniging aangestelde JSC (min. initiator) zonder specifiek diploma JSC  30 punten 
Aantal: ……………… 
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tel / gsm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Email: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Plaats binnen organogram: …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Door de vereniging aangestelde JSC (min. initiator) met diploma JSC   50 punten 
Aantal: ……………… 
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tel / gsm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Email: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Plaats binnen organogram: …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Bewijs: 
Bijlage 17: diploma’s JSC 

 
KL4: Stimuleren van JSB en JSC om zich bij te scholen 
 

Volgen van sportspecifieke erkende opleidingen voor JSB   JA / NEEN     aantal: ……… 
Omschrijving opleiding(en): ……………………………………………………………………………………………………………. 
              ……………………………………………………………………………………………………………. 
              ……………………………………………………………………………………………………………. 
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Volgen van sportspecifieke erkende opleidingen voor JSC   JA / NEEN     aantal: ……… 
Omschrijving opleiding(en): ……………………………………………………………………………………………………………. 
              ……………………………………………………………………………………………………………. 
              ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Organisatie door de sportvereniging van opleidingen voor de eigen JSB JA / NEEN     aantal: ……… 
Omschrijving opleiding(en): ……………………………………………………………………………………………………………. 
              ……………………………………………………………………………………………………………. 
              ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Organisatie door de sportvereniging van opleidingen voor de eigen JSC JA / NEEN     aantal: ……… 
Omschrijving opleiding(en): ……………………………………………………………………………………………………………. 
              ……………………………………………………………………………………………………………. 
              ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Beoordeling: 
Volgen van sportspecifieke erkende opleidingen voor JSB             5 punten / opleiding / JSB 
Volgen van sportspecifieke erkende opleidingen voor JSC             10 punten / opleiding / JSC 
Opleidingen georganiseerd door de sportvereniging voor eigen JSB         15 punten / opleiding 
Opleidingen georganiseerd door de sportvereniging voor eigen JSC         20 punten / opleiding 
 

Bewijs: 
Bijlage 18: bewijs van deelname aan bijscholingen door JSB / JSC 
Bijlage 19: bewijs van organisatie van bijscholingen 
Bijlage 20: bewijs van betaling door de sportvereniging 

 
KL5: Duurzame samenwerking 
 

Duurzame samenwerking met een andere sportvereniging(en)  JA / NEEN 
 

Beoordeling: 
Per deelnemende vereniging max. 50 punten 
 

Bewijs: 
Bijlage 21: ondertekend akkoord tussen de partners met vermelding van naam van de 
verenigingen, overzicht samenstelling bestuur, duur van de samenwerking, doel en modaliteiten 
van de samenwerking 
Bijlage 22: omstandig verslag van behaalde resultaten waaruit duidelijk de meerwaarde van de 
samenwerking blijkt 
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Overzicht bijlagen: 

 

bijlagen omschrijving 
Bijgevoegd 

(kruis aan) 

bijlage 1 BPS1     KN1: aantal leden  

bijlage 2 BPS1     KN2: aantal trainingsuren  

bijlage 3 

BPS1     KL1: structuur van de vereniging 

 

bijlage 4  

bijlage 5  

bijlage 6  

bijlage 7 

BPS1     KL2: sporttechnisch kader 

 

bijlage 8  

bijlage 9  

bijlage 10 BPS1     KL3: sportpromotie  

bijlage 11 
BPS1     KL4: communicatie 

 

bijlage 12  

bijlage 13 BPS2     Jeugdledenlijst   

bijlage 14 BPS2     KL1: terugbetaling inschrijvingsgeld     

              sportspecifieke opleiding 

 

bijlage 15  

bijlage 16 BPS2     KL2: gediplomeerde JSB  

bijlage 17 BPS2     KL3: gediplomeerde JSC  

bijlage 18 
BPS2     KL4: stimuleren van JSB en JSC om zich   

              bij te scholen 

 

bijlage 19  

bijlage 20  

bijlage 21 
BPS2     KL5: duurzame samenwerking 

 

bijlage 22  

 
 
Datum: 
 
 
 

de voorzitter         de secretaris 
(naam en handtekening)      (naam en handtekening) 

 


