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Toelichting nieuw sportdecreet 

Vanaf 01 januari 2014 vervalt het huidige sportdecreet (dus geen verenigingssportbeleidsplan) en geldt het decreet 

houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid (dd. 06 juli 2012). 

 

Gemeenten die willen aanspraak maken op subsidies van de Vlaamse Overheid, dienen bijgevolg een beleidsplan 

(meerjarenplan) op te stellen volgens de voorwaarden uit het nieuwe decreet. 

 

Hierna vindt U een korte samenvatting van het nieuwe sportdecreet: 

 

Vlaamse subsidie:      € 2,4 per inwoner 

Verplichte cofinanciering gemeente Bever:  + 30% 

 

Voorbeeld: 4000 inwoners 

→ Vlaamse subsidie = € 9600 

→ Cofinanciering van de gemeente = € 2880 

 

Aan volgende 4 Vlaamse Beleidsprioriteiten moet deze subsidie besteed worden: 

1.  25%  Beleidsprioriteit 1: Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de  

  sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid. 

2.  35%  Beleidsprioriteit 2: Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met  

   een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot  

   onderlinge samenwerking. 

3.  10%  Beleidsprioriteit 3: Het uitvoeren van een activeringsbeleid met het oog op een  

   levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg-  

   en sportaanbod. 

4.  10% Beleidsprioriteit 4: Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor  

   transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te  

   participeren in sport 

_______________________________________________________________________________________ 

20%  Restpercentage, vrij te besteden aan beleidsprioriteiten 

30%  Cofinancieringspercentage, ook vrij te besteden aan beleidsprioriteiten 

 

 

  



Info omtrent de Vlaamse beleidsprioriteiten: 

1. Beleidsprioriteit 1: Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht 

subsidiebeleid - 25% 

• Directe financiële ondersteuning (d.m.v. een subsidiereglement); 

• Voor de sportwerking: structuur, organisatie en omkadering of voor de aankoop van sportmateriaal; 

•  NIET voor infrastructuur of evenementen; 

• Voor sportverenigingen die sport aanbieden van sporttakkenlijst of erkende Vlaamse sportfederaties. 

 

2. Beleidsprioriteit 2: Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op 

kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking - 35% 

• Kwaliteitsverhoging van jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren; 

• Sportverengingen die aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse Sportfederatie; 

• Structurele samenwerkingsverbanden of fusies tussen sportverenigingen; 

• Professionele omkadering verhogen door coördinerende functies; 

• NIET voor materiaal, infrastructuur en evenementen; 

• Komen in aanmerking: 

− Subsidiëring van sportverenigingen; 

− Kosten voor organisatie van gemeentelijke initiatieven uitgevoerd in de sportvereniging; 

− Jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren: kwaliteitsverhoging op sporttechnisch, tactisch of 

sociaal-pedagogisch vlak; 

− Verhoging aantal jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren; 

− Verhoging sportkwalificatie (VTS of Geassimileerd) van jeugdsportbegeleiders en 

jeugdsportcoördinatoren; 

− Jeugdsportcoördinatoren: ook op beleidsmatig en organisatorisch vlak; 

− Gehele of gedeeltelijke vergoeding van loonkosten voor coördinerende functies van het beleid op 

sporttechnisch, beleidsmatig, sociaal-pedagogisch of organisatorisch vlak in de sportvereniging (functie 

mag in een- of meerdere sportverenigingen uitgevoerd worden - coördinator beschikt over de nodige 

competenties); 

− Kosten bij fusies of structurele samenwerking tussen sportverenigingen 

 

3. Beleidsprioriteit 3: Het uitvoeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via 

een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod - 10% 

• Bevolking activeren tot levenslang sporten door laagdrempelig beweeg- en sportaanbod te organiseren of te 

ondersteunen; 

• Fysieke inspanning staat centraal; 

• NIET voor bouw, renovatie en uitbatingskosten van infrastructuur; 

• Komen in aanmerking: 

− Kosten voor gemeentelijke organisatie; 

− Subsidiëring van derden; 

•  

 

4. Beleidsprioriteit 4: Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking 

zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport - 10% 

• Beweeg- en sportbeleid voor personen die wegens sociaal zwakkere positie minder kans hebben om te 

participeren in sport; 

• Aandacht voor transversale samenwerking (bv. met welzijn, integratie, gezondheid). De sportsector 

garandeert daarbij een kwaliteitsvol sportaanbod; 

• Wegwerken van drempels, gelijke sportparticipatie van kansengroepen nastreven; 



• NIET voor bouw, renovatie en uitbatingskosten van infrastructuur. 

• Komen in aanmerking voor subsidie: 

− Kosten voor gemeentelijke organisatie; 

− Subsidiëring van derden; 

Meerjarenplanning 2014 - 2019 

2013 is een planningsjaar. De gemeenteraad dient tegen eind 2013 het meerjarenplan voor 2014 – 2019 goed te 

keuren. Voortaan is er dus slechts 1 beleidsplan meer voor de gehele gemeente in plaats van de sectorale plannen 

van vroeger. 

Andere sectoren (jeugd, milieu, cultuur) tekenen niet in op hun specifiek pakket. 

Alvorens we doelstellingen, indicatoren en budgetten gaan opstellen, lijsten we ons huidig aanbod op. Dit is een 

vertrekpunt die kan uitgebreid worden met andere en/of extra ideeën. Deze kunnen leiden tot doelstellingen, 

actieplannen of acties. 

1. Beleidsprioriteit 1: Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht 

subsidiebeleid - 25% 

Doel: Het stimuleren van sportverenigingen via directe financiële ondersteuning (via een subsidiereglement) in de 

uitbouw van een kwaliteitsvolle permanente inhoudelijke sportwerking door de kwalitatieve uitbouw van de 

structuur, de organisatie en de omkadering van de sportvereniging te verhogen. De sportverenigingen bieden 

sporten aan die vermeld staan op de sporttakkenlijst of die aangeboden worden door erkende Vlaamse 

sportfederaties of door erkende Vlaamse organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding.  

Wel: 

• Ondersteuning inhoudelijke duurzame sportwerking; 

• Aankoop materiaal 

Niet: 

• Infrastructuur 

• Evenementen 

Voorbeelden: 

• Kwaliteitsvolle begeleiding van leden van de sportvereniging: trainers en scheidsrechters,…; 

• Financieel beleid: transparantie, sponsoring,… ; 

• Aanbod en doelgroepen: gediversifieerd, aangepaste trainingsmethodieken, competitie en recreatie, 

specifieke doelgroepen met begeleiding op maat,… ; 

• Structuur van de sportvereniging: bestuur, commissies, vrijwilligers,… ; 

• Management van de sportvereniging: beleid, kwaliteitszorg, samenwerking, … ; 

• Communicatie 

• Klantgerichtheid: nieuwe leden, klachten, aanpak doelgroepen,… ; 

• Ethisch-medisch verantwoord sporten 

 

Men hecht vooral belang bij de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de sportvereniging, deelname aan 

vormingen/bijscholingen en sportpromotie. 

 

2. Beleidsprioriteit 2: Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op 

kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking - 35% 

Doel: Enerzijds de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders binnen de sportverenigingen verhogen en anderzijds de 

mogelijkheid bieden om de professionele omkadering te verhogen via coördinerende functies in de 

sportverenigingen. Deze beleidsprioriteit heeft ook tot doel de structurele samenwerking of fusies tussen 

sportverenigingen te ondersteunen met het oog op de uitbouw van een bredere en kwaliteitsvolle werking. De 

sportverenigingen zijn aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.   

Wel: 



• Subsidiëring aan sportverenigingen of via eigen initiatieven van de gemeente 

• Loonkosten voor functies inzake coördinatie 

Niet: 

• Materiaal, infrastructuur en evenementen 

Voorbeelden: 

• Subsidies voor het volgen van opleidingen of bijscholingen door jeugdtrainers; 

• Aanstellen van een jeugdsportcoördinator voor verschillende sportverenigingen; 

• Subsidie aan sportverenigingen voor de aanwerving en officiële tewerkstelling van een jeugdsportcoördinator 

in sportverenigingen. 

 

Hierin past het vroegere impulssubsidiereglement. Men beslist om dit in te lassen en er wordt geopteerd voor 

een subsidiereglement, dit wordt geïmplementeerd in een algemeen subsidiereglement. 

 

3. Beleidsprioriteit 3: Het uitvoeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via 

een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg-  en sportaanbod - 10% 

Doel: Een lokaal beweeg- en sportbeleid stimuleren dat erop gericht is de bevolking te activeren tot levenslang 

sporten door een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod te organiseren of te 

ondersteunen. Bij dit beweeg- en sportaanbod moet de fysieke inspanning centraal staan.  

Wel: 

• Gemeentelijke initiatieven 

• Subsidiëring van derden 

• Activeren of levenslang sporten 

• Laagdrempelig 

Niet: 

• Bouw, renovatie, uitbatingskosten infrastructuur 

Voorbeelden 

• Initiatielessen 

• Start- to- … - projecten 

• Naschoolse sportactiviteiten 

• Sportkampen 

• Fitheidstesten 

• Regionale initiatieven 

• Sportelactiviteiten 

 

Vooral interesse voor start-  to- projecten, sportelactiviteiten en naschoolse sport. 

 

4. Beleidsprioriteit 4: Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking 

zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport - 10% 

Doel: Een lokaal beweeg- en sportbeleid stimuleren dat personen die wegens hun sociaal zwakkere positie 

minder kans hebben om te participeren in sport, aanzet tot bewegen en sporten waarbij de fysieke inspanning 

centraal staat. Binnen het beweeg- en sportbeleid is er aandacht voor transversale samenwerking en wordt het 

wegwerken van drempels die resulteren in gelijke sportparticipatie van kansengroepen beoogd.  

Wel: 

• Samenwerkingsprojecten tussen sport en andere relevante beleidssectoren gelinkt aan welzijn, integratie, 

gezondheid 

• Gemeentelijke initiatieven of subsidiëring van derden 

Niet: 

• Bouw, renovatie, uitbatingskosten infrastructuur 

Voorbeelden: 



• Vrijetijdspas voor kansarmen 

• Sportinitiatieven voor mensen met een beperking 

• Beweegaanbod voor mensen in armoede 

• Individuele bewegingstrajecten met bewegingsconsulenten voor sedentaire senioren 

• Regionale initiatieven voor kansengroepen 

• Projecten voor vrouwen/senioren van etnisch-culturele minderheden 

 

Hier acht men het nodig om samen te werken met het O.C.M.W wat betreft van sportcheques voor 

kansarmen en/of het aanbieden van sportinitiatieven voor mensen met een beperking.  

 


