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Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende
Opwijkse sportverenigingen
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
Art. 1

Het doel van dit reglement is de erkende Opwijkse vereniging financieel te ondersteunen in haar
werking op basis van hoofdzakelijk kwaliteitscriteria.

Art. 2

Binnen de perken van de kredieten ingeschreven in het jaarlijks budget worden door het college
van burgemeester en schepenen subsidies beschikbaar gesteld na advies van de gemeentelijke
sportraad, volgens procedures en normen die hierna vastgesteld zijn.

Art. 3

Een erkende Opwijkse sportvereniging kan slechts één reguliere gemeentelijke subsidie
ontvangen in kader van dit reglement.

Art. 4

Er gebeurt geen uitbetaling van de subsidies aan sportverenigingen die in ontbinding zijn, die
ontbonden zijn of die geen werking hebben.

Art. 5

Een actuele ledenlijst dient bijgevoegd te worden van sportbond waar de betrokken
sportvereniging aangesloten is. Op elk blad moet de stempel, datum en handtekening van de
sportbond vermeld staan of de vereniging bezorgt de link naar de website van de sportbond waar
de ledenlijst terug te vinden is.

Art. 6

Definities
sportvereniging: een vereniging die activiteiten aanbiedt die individueel of in ploegverband
beoefend worden, dit met een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke
inspanning centraal staat
jeugdsport: sportparticipatie voor jongeren tot 18 jaar
jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerd jeugdsportbegeleider die het
jeugdsportbeleid coördineert in een erkende sportvereniging (minimum VTS-initiator)
jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider voor jeugdsport die actief is in een
erkende sportvereniging
jeugdlid met beperking: lid tot 18 jaar die buiten de reguliere clubwerking valt en die een
extra inspanning vraagt van de club om binnen de clubwerking te integreren
actieve leden zijn leden die lidgeld betalen, verzekerd zijn via de vereniging en met
regelmaat actief deelnemen

Art. 7

De reguliere gemeentelijke subsidie is ingedeeld in 3 categorieën:
1. De basissubsidie: wordt toegekend in functie van medewerking door de sportvereniging
aan een sportactiviteit dat de gemeente organiseert of waar de gemeente zeer nauw bij
betrokken is
2. De ledensubsidie: wordt toegekend op basis van het aantal volwassenen en op basis van
het aantal jeugdleden van de sportvereniging, ook diegenen met beperking
3. De kwaliteitssubsidie: wordt toegekend op basis van de kwaliteit van de clubwerking, de
kwaliteit van de technische staf en de gevolgde opleidingen
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HOOFDSTUK II: PROCEDURE
Art. 8

De sportdienst verzendt elk jaar in april het aanvraagformulier en het subsidiereglement voor
sportverenigingen naar de secretaris van de vereniging of naar de daartoe door de vereniging
aangestelde persoon. De aanvraagformulieren zijn ook af te halen op de sportdienst, Heiveld 65,
1745 Opwijk, en te downloaden op de gemeentelijke website.

Art. 9

Via het gemeentelijk informatieblad en de website zal men ingelicht worden over de
indieningsperiode van de aanvraagformulieren.

Art. 10

De sportvereniging dient de aanvraagformulieren te gebruiken die ter beschikking gesteld worden
bij de gemeentelijke sportdienst.

Art. 11

Verenigingen die wensen in aanmerking te komen voor subsidiëring, moeten hun
aanvraagformulier volledig ingevuld, vergezeld van de nodige bewijsstukken en ondertekend
opsturen naar de gemeentelijke sportdienst per mail of ter plaatse, telkens tegen
ontvangstbevestiging (Heiveld 65 -1745 Opwijk – sportdienst@opwijk.be).

Art. 12

De sportvereniging moet gestructureerd werken. De gegevens van de voorzitter, secretaris,
penningmeester en de contactpersoon dienen, jaarlijks en telkens als deze veranderen,
meegedeeld te worden in het aanvraagformulier aan de sportdienst.

Art. 13

De verdeling gebeurt via een verdeelsleutel. Het voorziene subsidiebedrag wordt verdeeld in
evenredigheid met het door de sportvereniging behaalde punten.

Art. 14

De sportvereniging ontvangt een subsidie:
subsidiebedrag x de door de sportvereniging behaalde punten
het aantal punten behaald door alle sportverenigingen samen

Art. 15

De sportvereniging dient tijdig alle op het aanvraagformulier vermelde documenten alsmede het
volledig ingevulde aanvraagformulier over te maken aan de sportdienst vóór 1 augustus van het
subsidiejaar.
De ingevulde aanvraagformulieren alsmede de gevraagde documenten worden op ”verklaring op
eer” overgemaakt.

Art. 16

De sportvereniging die een aanvraag indient, aanvaardt de controle van het college van
burgemeester en schepenen betreffende de op de subsidieaanvragen vermelde gegevens. Indien
blijkt dat onjuiste gegevens verstrekt werden, of indien de subsidievoorwaarden niet worden
nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen, op advies van de sportdienst de
toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk weigeren of terugvorderen van de vereniging in
kwestie.

Art. 17

De berekening van de subsidies per vereniging wordt naar de secretaris of naar de daartoe door
de vereniging aangestelde persoon gestuurd ter verificatie.
De bevoegde gemeentelijke dienst agendeert het verslag van de berekening van de subsidies
van alle verenigingen op een algemene vergadering van de sportraad. Na bespreking door de
gemeentelijke sportraad kunnen de verenigingen het berekende bedrag niet meer contesteren.

Art. 18

Een overzicht van de subsidieverdeling zal jaarlijks voor advies voorgelegd worden aan de
betrokken sportverenigingen en aan de sportraad. Daarna wordt de subsidieverdeling ter
goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Art. 19

De subsidies hebben betrekking op de gegevens van:
Voor 2017 op het sportjaar 2016-2017: 1/06/2016-31/05/2017
Voor 2018 op het sportjaar 2017-2018: 1/06/2017-31/05/2018
Voor 2019 op het sportjaar 2018-2019: 1/06/2018-31/05/2019

Art. 20

Dit subsidiereglement wordt vanaf het begrotingsjaar 2017 toegepast in het gemeentelijke
beleidsplan 2014-2019.
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Art. 21

Indien dossiers onvolledig zijn of te laat worden ingediend worden deze niet meer aanvaard.
Dossiers dienen bij indiening volledig te zijn. Indien er gegevens ontbreken kan dit een aanleiding
zijn om geen punten toe te kennen voor de vraag waartoe de gegevens betrekking hebben.

Hoofdstuk 3. Subsidies
Afdeling 1. De basissubsidie
Art. 22

De basistoelage bedraagt 15% van het totaal te verdelen subsidiebedrag door de gemeentelijke
sportdienst.

Art. 23

De punten worden op de volgende manier toegekend:
1.1 Per algemene vergadering van de sportraad dat een sportvereniging vertegenwoordigd is (1
punt per algemene vergadering)
(data algemene vergadering noteren)
1.2 De sportvereniging helpt mee aan een sportevenement of -activiteit (uitz. art 35 punt 16)
georganiseerd door de sportdienst, de sportraad of door de gemeente, of waar de gemeente zeer
nauw bij betrokken is. De vereniging mag op dat moment niet enkel een commerciële functie op
het evenement of de activiteit uitoefenen, of vanuit de gemeente enige vorm van vergoeding
ontvangen.
(1 punt per vrijwilliger, maximum 2 punten te behalen)
(gegevens medewerker noteren, naam en datum evenement)

Afdeling 2. De ledensubsidie
Art. 24

De basistoelage bedraagt 30% van het totaal te verdelen subsidiebedrag door de gemeentelijke
sportdienst. Deze wordt verdeeld onder de volwassenen (10%) en jeugdige (20%) leden.

Onderafdeling 2.1 De volwassenensubsidie
Art. 25

De volwassenensubsidie bedraagt 10/30 van de totale ledensubsidie.

Art. 26

Leden die in aanmerking komen voor deze subsidie:
- actieve leden van de sportvereniging vanaf 18 jaar op 1 januari van het werkingsjaar
- zowel Opwijkse als niet-Opwijkse leden komen in aanmerking

Art. 27

Bij de subsidieaanvraag moet een verklaring op eer betreffende het aantal leden met een
beperking bijgevoegd worden.

Art. 28

Leden die voldoen aan de voorwaarden gesteld in art. 26 worden gehonoreerd met 1 punt.
Leden met een beperking worden gehonoreerd met 2 punten.

Onderafdeling 2.2 De jeugdsubsidie
Art. 29

De jeugdsubsidie bedraagt 20/30 van de totale ledensubsidie.

Art. 30

Leden die in aanmerking komen voor deze subsidie:
- actieve leden van de sportvereniging onder de 18 jaar op 1 januari van het werkingsjaar
- zowel Opwijkse als niet-Opwijkse leden komen in aanmerking

Art. 31

Bij de subsidieaanvraag moet een verklaring op eer betreffende het aantal leden met een
beperking bijgevoegd worden.
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Art. 32

Leden die voldoen aan de voorwaarden gesteld in art. 30 worden gehonoreerd met 2 punten.
Leden met een beperking worden gehonoreerd met 4 punten.

Afdeling 3. De kwaliteitssubsidie
Art. 33 De kwaliteitssubsidie bedraagt 55% van het totaal te verdelen subsidiebedrag door de
gemeentelijke sportdienst.
Onderafdeling 3.1 Kwaliteit van de clubwerking
Art. 34

Deze subsidie bedraagt 15/55 van de totale kwaliteitssubsidie.

Art. 35

De punten worden op de volgende manier toegekend:
1.1 de sportvereniging heeft een rechtspersoonlijkheid (VZW) (1 punt)
(bewijs bijvoegen)
1.2 de sportvereniging heeft een huishoudelijk reglement (1 punt)
(huishoudelijk reglement bijvoegen)
1.3 de sportvereniging beschikt over een organogram (1 punt)
(organogram bijvoegen)
1.4 Sportvereniging is verzekerd voor:
Aansprakelijkheid bestuurders (1 punt)
Ongevalverzekering voor de vrijwilligers (1 punt)
(voor beide bewijs verzekering bijvoegen)
1.5 De sportvereniging heeft minstens twee actieve scheidsrechters/ juryleden onder de
aangesloten leden (2 punten)
(naam en functie bijvoegen)
1.6 De sportvereniging werkt mee aan de gemeentelijke ‘maand van de sportclub’ (1 punt)
1.7 De sportvereniging organiseert sportkampen in eigen beheer (min. 3 dagen, min. 4u per dag,
onder begeleiding van sportgekwalificeerde trainers) (1 punt per kamp)
(informatie, deelnemerslijst, naam en diploma gediplomeerde lesgever bijvoegen)
1.8 De sportvereniging beschikt over een eigen actuele website (1 punt)
(naam website bijvoegen)

Onderafdeling 3.2 Technische staf
Art. 36

Deze subsidie bedraagt 30/55 van de totale kwaliteitssubsidie.

Art. 37

Trainersdiploma’s komen hiervoor in aanmerking indien deze behaald zijn vóór 1 januari van het
desbetreffende subsidiejaar.
De punten worden op de volgende manier toegekend:

Art. 38

1.1. Aantal uren training per week gegeven door een trainer met de volgende opleiding:
Geldige diploma’s zijn VTS-diploma’s of diploma’s volgens de officiële VTS-assimilatietabel.
a) trainers met VTS- diploma Toptrainers, VTS- diploma Trainer A, met getuigschrift A v/d
KBVB (8 punten/ uur)
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b) trainers met VTS- diploma Trainer B of Instructeur B, getuigschrift UEFA-B v/d KBVB (4
punten/ uur)
c) trainers met diploma getuigschrift C v/d KBVB, met universitair diploma lichamelijke
opvoeding en bewegingswetenschappen (master/licentiaat), diploma lichamelijke opvoeding van
het niet-universitaire hoger onderwijs (bachelor/regent), VTS-diploma instructeur B, VTS- diploma
Initiator, VTS- diploma Bewegingsanimator, VTS opleiding “Aspirant- Initiator” (2 punten/uur)
d) trainer zonder kaderopleiding (1 punt/uur)
(Bij te voegen: diploma’s die de sportdienst nog niet in het bezit heeft + een door de trainer
ondertekende verklaring dat hij/ zij training geeft binnen de sportvereniging)
Voor de berekening van het aantal uren training zal met het volgende rekening gehouden worden:
 Het aantal uur per week training
 Het aantal weken training
 Het aantal weken in een sportjaar
1.2 De club beschikt over een jeugdsportcoördinator (JSC)
(Bewijzen bijvoegen: taakomschrijving, vermelding op de website of officiële communicatie van de
club)
1.2.1 Diploma
- VTS- diploma Toptrainers, VTS- diploma Trainer A, VTS-diploma Trainer B, VTS-diploma
Jeugdsportcoördinator, getuigschrift UEFA B v/d KBVB of Instructeur B (50 punten)
- Universitair diploma lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen (master/licentiaat),
Diploma lichamelijke opvoeding van het niet-universitaire hoger onderwijs (bachelor/regent), VTSdiploma instructeur B, VTS- diploma Initiator, VTS- diploma Bewegingsanimator, VTS-opleiding
Aspirant- Initiator, getuigschrift C v/d KBVB (25 punten)
1.2.2 De jeugdsportcoördinator beschikt over een up-to-date sportief plan (10 punten)
(bewijs van sportief plan bijvoegen)
1.2.3 De jeugdsportcoördinator evalueert trainingen en/ of wedstrijden (10 punten)
(bewijs bijvoegen d.m.v. minstens enkele evaluatiedocumenten)
Onderafdeling 3.3 Opleidingen
Art. 39

Deze subsidie bedraagt 10/55 van de totale kwaliteitssubsidie.

Art. 40

De punten worden op de volgende manier toegekend:
1.1. De sportvereniging promoot effectieve opleiding/ bijscholing door minstens 50 % van het
inschrijvingsgeld voor haar rekening te nemen (1 punt/ opleiding)
(naam deelnemer, cursusnaam, bewijs van terugbetaling bijvoegen)
1.2. De sportvereniging laat jaarlijks minstens 1 lid een EHBO-opleiding volgen (1 punt)
(naam deelnemer, bewijs van deelname bijvoegen)
1.3. De sportvereniging laat haar bestuurders opleidingen/ bijscholingen volgen. Er komen enkel
bijscholingen in aanmerking die worden aangeboden door de sporttakoverkoepelende
organisatie (1 punt/ opleiding)
(naam deelnemer, cursusnaam, bewijs van deelname bijvoegen)
1.4. De sportvereniging laat haar trainers opleidingen/ bijscholingen volgen aangeboden door de
sporttakoverkoepelende organisatie (1 punt/ opleiding/ trainer, Bloso-opleiding: 3 punten/
opleiding/ trainer)
(naam deelnemer, cursusnaam, bewijs van deelname bijvoegen)

