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GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIERING VAN DE 
BEVERSE SPORTVERENIGINGEN 

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIERING VAN PEPINGSE 
SPORTVERENIGINGEN 

• Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact; 

• Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van gemeentelijke subsidies, inzonderheid artikel 3, artikel 7,1° en artikel 9, 
eerste lid; 

• Gelet op het Decreet van 06 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een 
lokaal sportbeleid (BS 16/08/2012). 

• Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16/11/2012 betreffende de uitvoering van 
het decreet van 06/07/2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal 
sportbeleid.  

• Gelet op de jaarlijkse omzendbrief van het agentschap voor Binnenlands Bestuur 
houdende instructies voor het opstellen van de budgetten en meerjarenplannen van de 
gemeenten; 

• Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het Gemeentedecreet; 

• Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad van 13 november 2013. 

• Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013. 
 
1. DEFINITIES 
Jeugdsport: sportparticipatie voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar 
Jeugdsportbegeleider: een sporttechnisch begeleider voor jeugdsport actief in een erkende 
sportvereniging 
Jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerd jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid 
in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnisch, beleidsmatige en 
organisatorische vlak 
Erkende sportvereniging: een sportvereniging aangesloten bij een erkende Vlaamse 
Sportfederatie en/of erkend door het gemeentebestuur 
 
2. ALGEMENE VOORWAARDEN 
2.1 Algemeen 
Art. 1.  
Jaarlijks voorziet de gemeenteraad een vooraf vastgelegd bedrag op het gemeentelijk budget 
voor de subsidies aan de erkende Beverse sportverenigingen. 
De sportsubsidie bestaat uit: 

o een werkingssubsidie: voor het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de 
sportvereniging 

o een jeugdsportsubsidie: voor het stimuleren van de sportverenigingen tot 
professionalisering  

Art. 2. Dit reglement is van toepassing op de toekenning van de subsidies aan de plaatselijke, 
erkende sportverenigingen die  

o ofwel op recreatief ofwel op competitief vlak sportieve activiteiten inrichten ten 
bate van de inwoners van Bever 

o die jeugdsport aanbieden en aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse 
Sportfederatie 

Art. 3. Sportverenigingen die door andere adviesraden gesubsidieerd worden (jeugd, 
cultuur,…) of erkend zijn in een andere gemeente komen niet in aanmerking voor een subsidie. 
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Art.4. Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde bedragen, 
wordt een subsidie uitgekeerd door de gemeente, aan erkende sportverenigingen. 
Art. 5. Als werkingsjaar geldt de periode van 1 september tot 31 augustus. 
 

2.2 Voorwaarden 
Art. 6. Om een subsidie te bekomen dient een vereniging erkend te zijn (aangesloten bij een 
Vlaamse Sportfederatie en door de gemeente erkend) en dus te voldoen aan de voorwaarden 
uit het erkenningsreglement voor sportverenigingen. 

Daarnaast gelden ook nog volgende voorwaarden: 
o de beoefening voor sport in de vereniging voor iedereen mogelijk maken 
o aanbieden van sport 
o aanvaarden verantwoording af te leggen aan het gemeentebestuur voor de 

aanwending van de subsidies 
o indienen van een activiteitenverslag 

 
2.3 Aanvraag 
Art. 7. De clubsecretaris van de erkende sportvereniging ontvangt jaarlijks begin augustus een 
oproepingsbrief voor het aanvragen van een activiteitenverslag. 
Enkel de erkende sportverenigingen die 30 dagen na ontvangst van de oproepingsbrief, hun 
activiteitenverslag ingediend hebben op de gemeentelijke sportdienst komen in aanmerking 
voor de verdere behandeling ervan. 
De vereniging die 30 dagen na ontvangst van de oproepingsbrief nog geen verslag heeft 
ingediend, zal geen aanspraak kunnen maken op de subsidie voor het betrokken werkingsjaar. 
De aanvrager dient, indien opgevraagd door de gemeentelijke sportdienst, bijkomende 
informatie over de ingestuurde gegevens 14 dagen na de vraag van de sportdienst te 
verstrekken. 
 
2.4 Beslissingen 
Art. 8. De jaarlijkse activiteitenverslagen worden ingediend bij en verwerkt door de 
gemeentelijke sportdienst. De sportraad geeft advies en/of feedback binnen de dertig dagen 
aan het college van burgemeester en schepenen. 
 
2.5 Uitbetaling 
Art. 9. De uitbetaling van de subsidies zal gebeuren door een overschrijving op de rekening van 
de aanvragers. 
 
2.6 Betwisting 
Art. 10. Bij betwisting over de toekenning van subsidies kan de sportvereniging een bezwaar 
indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  
De bevoegde instantie regelt alle niet voorziene gevallen en beslist bij betwisting telkens na 
advies van de sportraad. 
 
2.7 Controle en sancties 
Art. 11. Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht de gegeven 
informatie en bewijsstukken te verifiëren. 
Indien blijkt dat: 

o aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid of 
o de aanvrager de gevraagde inlichtingen weigert te verschaffen of 
o  de aanvrager de inlichtingen niet tijdig verschaft of 
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o de verklaringen onjuist zijn  
vervalt de desbetreffende sportvereniging het recht op subsidiering voor het betrokken jaar. 
 
2.8 Verantwoordelijkheid 
Art. 12. Dit reglement regelt alleen de financiële tussenkomst van het gemeentebestuur in de 
werking van de plaatselijke sportverenigingen. Het gemeentebestuur kan geenszins 
verantwoordelijk gesteld worden voor afhandelingen van contracten, eventuele ongevallen, 
schade, wanbetaling en de daaruit voortvloeiende kosten. De betrokken vereniging blijft 
volledig zelf verantwoordelijk voor haar werking, activiteiten en manifestaties. 
 
2.9 Akkoordverklaring 
Art. 13. Verenigingen die beroep doen op dit subsidiereglement verklaren zich hierdoor 
akkoord met alle voorgaande bepalingen. 
 
 
3. SUBSIDIES 
Art. 14. In de gemeente Bever kunnen de door de erkende of door een federatie erkende 
sportverenigingen beroep doen op 4 soorten subsidies en tegemoetkomingen. 

1. Werkingssubsidie (LSB VBP01) 
2. Jeugdsportsubsidies (LSB VBP02) 
3. Logistieke ondersteuning 
4. Gratis publicatie via gemeentelijke infokanalen 

 

3.1.  Werkingssubsidie (LSB VBP01) 
Art. 15. De Werkingssubsidie wordt verdeeld in kwantiteitscriteria (40%) en kwaliteitscriteria 
(60%) zoals hieronder onderverdeeld.   
 
Kwantiteitscriteria (40%) 
Art. 16. De basissubsidie is een forfaitair bedrag dat jaarlijks wordt toegekend aan elke 
erkende sportvereniging die voldoet aan de algemene bepalingen beschreven in artikel 2. 
De basissubsidie bedraagt 20% te verdelen onder de verenigingen die een activiteitenverslag 
indient. 
Art. 17. Per aangesloten lid  
 

Aantal actieve verzekerde leden jonger of ouder 18 jaar 
De subsidie bedraagt 20%. 

1 punt per lid 

 
Bijlage 1: officiële ledenlijst van de federatie of namenlijst van de verzekeringsmaatschappij.  
 
Kwaliteitscriteria (60%) 
 
Art. 18. De werkingssubsidie is een subsidie die toegekend wordt op basis van een 
puntensysteem aan de erkende sportverenigingen die voldoen aan de onder artikel 6 
beschreven voorwaarden tot subsidiering. 
De werkingssubsidie is het product van de subsidiewaarde van een punt en het behaalde 
puntentotaal van de sportvereniging. 
 
Art. 19. Kwaliteitsvolle begeleiding (10%) van de leden van de sportvereniging. Per 
gediplomeerde trainer erkend door de Vlaamse trainersschool  
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Begeleider / trainer heeft VTS diploma 0-niveau of afwijkend attest 
sportfederatie 

2 punten per trainer 

Begeleider / trainer heeft VTS diploma initiator  4 punten per trainer 

Leerkracht LO Bachelor of Master  6 punten per trainer 

Begeleider / trainer heeft VTS diploma trainer B  6 punten per trainer 

Begeleider / trainer heeft VTS diploma trainer A  8 punten per trainer 

 
De punten worden verdubbeld bij specifiek gediplomeerde jeugdtrainers. 
Enkel het hoogste diploma per trainer komt in aanmerking. 
Mogelijkheid tot afwijking mits schriftelijke erkenning van de sportfederatie.  
 
Bijlage 2: nominatieve lijst van de actieve trainers met vermelding van hun diploma (+ een kopie 
van het hoogste diploma met betrekking tot de beoefende sporttak) en/of schriftelijke 
afwijking van de sportfederatie. 
 
Art. 20. Vormingen / bijscholingen (10%) 

 

Deelname van bestuurlijk en technisch kader aan 
bijscholingen/vormingen uitgaande van een overkoepelende 
organisatie of erkende federatie. 
Met een maximum van 5 bijscholingen per persoon. 

1 punt per 
bijscholing 

 
Bijlage 3: Diploma’s / getuigschriften  
 
Art. 21. Structuur van de sportvereniging (5%)  

 

De sportvereniging heeft een organogram. 1 punt 

De sportvereniging is een vzw. 1 punt 

De sportvereniging gebruikt het logo van de gemeente Bever en 
sportraad Bever in hun promotie 

1 punt 

 
Art. 22. Communicatie / uitstraling (5%) 

 

De sportvereniging beschikt over een website die up to date is + een 
link naar de gemeentelijke website. 

1 punt 

De sportvereniging beschikt over een (elektronische) nieuwsbrief (min. 
2x/jaar). 

1 punt 

De sportvereniging heeft een eigen logo. 1 punt 

 
Art. 23. Sportpromotie (25%) 

 

De sportvereniging organiseert sportpromotionele activiteiten die 
openstaan voor iedereen. Met een maximum van 5 punten per 
sportvereniging.  

1 punt/activiteit 

De sportvereniging organiseert stages of sportkampen voor de jeugd. 1 punt/dag 

De sportvereniging organiseert gratis initiaties voor de jeugd. 1 punt/dag 

De sportvereniging werkt mee of neemt deel aan activiteiten van de 
sportdienst / sportregio / gemeentelijke activiteiten. 

1 punt/activiteit 
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Bijlage 4: flyer(s), affiche(s), brochure(s) van de activiteiten. 
 
Art. 24. Financieel beleid (5%) 

 

De sportvereniging hanteert een gedifferentieerd lidgeld (per leeftijd 
en per categorie). 

1 punt 

De sportvereniging organiseert nevenactiviteiten voor het werven van 
financiële middelen. 

1 punt/activiteit 

 
Bijlage 5: Kopie van de inschrijvingsformulieren – flyer/uitnodiging van de nevenactiviteiten. 
 
Berekening 
Art. 25. Het bedrag per sportvereniging wordt berekend volgens volgende formule: 
 
Beschikbaar bedrag kwaliteit (60%, onderverdeeld in 10% kwaliteitsvolle begeleiding, 10% 
vorming/bijscholing, 5% structuur sportvereniging, 5 % communicatie/uitstraling, 25% 
Sportpromotie en 5% financieel beleid die worden verdeeld volgens het puntentotaal per 
onderdeel per sportvereniging) 
+ 
Beschikbaar bedrag kwantiteit (40%, onderverdeeld in 20% basissubsidie en 20% aangesloten 
leden)  
 
3.2. Jeugdsportsubsidie (LSB VBP02) 
Deze subsidie heeft tot doel de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders binnen de 
sportverenigingen te verhogen en om de professionele omkadering te verhogen via 
coördinerende functies in de sportvereniging. 
 
Art. 26. De jeugdsportsubsidie bestaat uit 2 criteria: 

o Criterium 1 (= 30%): een subsidie voor gevolgde opleidingen in het jaar voorafgaand 
aan de subsidieaanvraag (op basis van reële kosten) 

o Criterium 2 (= 70%): een subsidie voor de diploma’s van de jeugdsportbegeleiders en 
jeugdsportcoördinatoren (op basis van punten) 

 
Criterium 1 (30%) 
Art. 27. Het criterium heeft als doel het verhogen van het aantal en de kwalificatie van de 
diploma’s van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren. 
 
Voorwaarden tot het bekomen van deze criteriumsubsidie: 

o De gevolgde opleiding is erkend door de Vlaamse Trainersschool en kadert in de 
sportdiscipline van de sportvereniging.  

o Voor jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren van de club 
o Slagen in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag (jaar X – 1) 

 
Indien het budget niet voldoet aan de aanvragen, zal het terugbetaalde bedrag verminderd 
worden a rato van het aantal ingediende dossiers. 
Indien het aangevraagde bedrag lager is dan het bedrag dat overeenstemt het percentage, 
wordt de rest aan de subsidie voor criterium 2 toegevoegd. 
 
Bijlage 6: Kopie van de deelnameattesten  
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Criterium 2 (70 %) 
Art. 28. Het criterium heeft als doel het stimuleren van werken met jeugdsportbegeleiders en 
jeugdsportcoördinatoren. 
 
Voorwaarden tot het bekomen van deze criteriumsubsidie: 

o De sportvereniging is aangesloten bij een erkende Vlaamse Sportfederatie 
o De diploma’s zijn erkend door de Vlaamse Trainersschool 

 

Aspirant-initiator, bewegingsanimator, wegkapitein,… 2 punten 

Initiator (Trainer C) 4 punten 

Instructeur B, trainer B 6 punten 

Jeugdsportcoördinator 6 punten 

Trainer A 8 punten 

LO niet-universitair (bachelor) en universitair (master) 6 punten 

 
Bijlage 7: Kopie van de diploma’s 
 
3.3. Logistieke ondersteuning 
Het gemeentebestuur kan voor bijzondere activiteiten logistieke ondersteuning bieden. De 
aanvraag voor de logistieke ondersteuning gebeurt via het aanvraagformulier en wordt gericht 
aan het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag bevat een nauwkeurige 
omschrijving van de gevraagde materiele ondersteuning, een motivatie en een prognose van 
kosten en opbrengsten van de bedoelde activiteit. Binnen de zestig dagen, na ontvangst van 
de aanvraag en na het advies van de sportraad ingewonnen te hebben, zal het 
gemeentebestuur zijn beslissing aan de vereniging meedelen. 
 
3.4.  Gratis publicatie via de gemeentelijke kanalen 
Elke Bevernaar en elke erkende sportvereniging van Bever kan gratis gebruik maken van de 
gemeentelijke communicatiekanalen voor het publiceren van artikels en het aankondigen van 
activiteiten. 
Met gemeentelijke communicatiemiddelen wordt onder andere bedoeld: 

o het gemeentelijk informatieblad ‘Info Bever’ 
o de gemeentelijke website 
o de gemeentelijke inschuifborden 

De aanvraag gebeurt bij voorkeur via het aanvraagformulier. Alle artikels dienen tijdig 
binnengebracht te worden bij het gemeentebestuur. Het college van burgemeester en 
schepenen, de sportdienst en de sportraad behouden zich het recht om artikels te weigeren. 


