Gemeentelijk subsidiereglement sport – Voeren
Algemene voorwaarden
Art.1. Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op het gemeentebudget, worden door het College
van Burgemeester en Schepenen subsidies beschikbaar gesteld volgens procedures en normen die hierna
vastgelegd worden.
Art.2. Alleen de door het College van Burgemeester en Schepenen, erkende sportverenigingen kunnen subsidie
ontvangen. Ze moeten dus voldoen aan de in het erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden.
Art.3. Deze subsidies dienen gebruikt te worden om de sportieve doelstellingen van de sportvereniging te bevorderen
en het subsidiereglement draagt bij tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de
sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging.
Art.4. De werkingssubsidies sport worden toegekend op grond van de vereisten gesteld in artikel 2 van dit reglement
van de door de sportvereniging ontwikkelde activiteiten. De werkingssubsidies worden berekend in overeenstemming
met de in art. 10 voorgestelde normen.
Art.5. Prestaties uitgevoerd op voorstel van het gemeentebestuur en door deze vergoed, komen niet in aanmerking
voor de berekening van de werkingssubsidies.
Art.6. Gemeentelijke of paragemeentelijke organen of verenigingen en alle andere organisaties waarvoor in het
gemeentebudget al een subsidie is voorzien op een ander artikel, worden uitgesloten voor subsidiëring volgens
onderhavig reglement.
Art.7. Het College van Burgemeester en Schepenen regelt de niet voorziene gevallen en beslecht alle betwistingen.
Art.8. Alle sportverenigingen dienen het nummer van hun bank- of postrekening met de juiste benaming bekend te
maken teneinde langs deze weg subsidies te ontvangen. Er worden geen betalingen gedaan op privé rekeningen.
Een attest van het correcte bankrekeningnummer moet aangeleverd worden bij de subsidieaanvraag.
Aanvraagprocedure
Art. 9. De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:
a) De subsidies worden verleend per sportseizoen en zijn steeds toelagen voor gepresteerde activiteiten.
b) De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde formulieren
ingediend bij de dienst Vrije Tijd. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op het
secretariaat van de dienst Vrije Tijd en op de website van de gemeente.
c) Het bestuur zal, in overeenstemming met de voorgestelde normen, de subsidies per jaar berekenen.
d) Controle op de naleving van de voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op
ieder ogenblik uitgevoerd worden door een afgevaardigde of gevolmachtigde van het College van
Burgemeester en Schepenen. Het vaststellen van misbruiken kan leiden tot de uitsluiting van de
betreffende vereniging voor alle toelagen van het betreffende dienstjaar.
Art.10. De werkingssubsidies sport worden verdeeld volgens een puntensysteem onder alle sportverenigingen die
aan de onder artikel 2 opgesomde voorwaarden voldoen.
Berekeningswijze: de punten worden per sportvereniging opgeteld. De waarde per punt komt uit de deling van het
beschikbare subsidiebedrag door het totale aantal punten. (alle dossiers samen)
•

Aanvraag: moet binnen zijn vóór 1 september bij het College van Burgemeester en Schepenen van de
gemeente. De subsidies worden uitgereikt op basis van de verstrekte informatie over het voorbije
sportseizoen.

•

Deze aanvraag dient te gebeuren op het daartoe voorziene aanvraagformulier subsidies sport.

•

De sportverenigingen dienen minstens 1 jaar een erkenning te hebben of subsidies genoten hebben volgens
de voorwaarden van het vorige subsidiereglement, alvorens werkingssubsidies sport te kunnen aanvragen.

•

De facturen en betalingsbewijzen moeten ingediend worden samen met het aanvraagformulier.
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•

De uitbetalingen gebeuren in de loop van het jaar waarin de aanvraag ingediend werd.

Normen
a) aantal actieve verzekerde leden:
b) aantal jeugdleden (-18 jaar):
c) aantal jeugdleden (-18) behorende tot
bepaalde minderheidsgroep: vb jongeren
met
-gezichtsstoornis
-gehoorstoornis
-mentale beperkingen
-motorische beperkingen

x 0,5 punt
x 1 punt

Tot 100 u
Van 101 tot 250 u
Van 251 tot 500 u
Van 501 tot 1000 u
Meer dan 1000 u

= 0.5 punt
= 1 punt
= 1.5 punten
= 2 punten
= 2.5 punten

B.2 Interne KWALITATIEVE
prestatie-uren
* trainingsuren o.l.v. gediplomeerde
sporttechnische begeleiders

Tot 100 u
Van 101 tot 250 u
Van 251 u tot 500 u
Van 501 u tot 1000 u
Meer dan 1000 u

= 1 punt
= 2 punten
= 3 punten
= 4 punten
= 5 punten

* sportpromotende activiteiten
(demonstraties, initiaties,…)
* deelname van effectief
ingeschakelde begeleiders, aan
sporttechnische / sportspecifieke
bijscholingen
* organisatie van sporttechnische /
sportspecifieke bijscholingen

/uur/seizoen

= 1 punt

/uur/seizoen

= 1 punt

/uur/seizoen

= 1 punt

A. Ledenaantal

X 1 punt
Max 5 punten

B. Interne prestatie-uren per jaar
in clubverband
B.1 Interne KWANTITATIEVE
prestatie-uren
* trainingsuren o.l.v. niet
gediplomeerde sporttechnische
begeleiders
* deelname aan tornooien,
kampioenschappen (provinciaal,
nationaal of internationaal)

C. Niet-gediplomeerde
begeleiding
Het gaat hier wel om personen die
effectief als begeleider ingeschakeld
zijn in de sportvereniging en niet om
actieve leden.
D1. Niet sporttechnisch gediplomeerde begeleiding
Het gaat hier wel om personen die
effectief als begeleider ingeschakeld

- aantal niet
gediplomeerde begeleiders met minstens X 1 punt
2 jaar activiteit in de betrokken sport
aantal gediplomeerde opvoedkundige
begeleiders met minstens 2 jaar activiteit X 2 punten
in de betrokken sport
Tot max. 4 punten
(opvoeders of leerkracht )
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zijn in de sportvereniging en niet om
actieve leden.

D.2. Sporttechnische
gediplomeerde begeleiding
Dit kunnen de diploma’s zijn van
VTS of gelijkwaardige diploma’s
uitgereikt door sportfederaties
(nationaal of internationaal)
*Eenzelfde persoon die meerdere
diploma’s heeft op sporttechnisch
vlak, daarvan telt het hoogste
diploma.
*Eenzelfde persoon die een
sporttechnisch diploma heeft EN een
opvoedkundig of verzorgend diploma
mag de cumul maken
(bv. clubtrainer is tezelfdertijd
verpleegkundige of opvoeder = 3 + 2
= 5 punten)
E. Gediplomeerde scheidsrechters
of juryleden
Het gaat hier om personen die deel
uit maken van de sportvereniging en
effectief ingeschakeld worden als
scheidsrechter/ jurylid bij wedstrijden
.
* Mag enkel gecumuleerd worden
met sporttechnisch, verzorgend of
opvoedend diploma als het gaat om
een persoon die ook actief in de
begeleiding ingeschakeld is
Bv. clubtrainer is kinesist +
scheidsrechter niveau 1 = 3 + 2+ 3
=8 punten)
MAX 3 diploma’s cumuleren!
F. Aankoop sportmateriaal
noodzakelijk om de sport te
beoefenen
G. Verzekeringsgebonden uitgaven:
brandverzekering
sportongevallenverzekering en
verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid komen niet in
aanmerking omdat deze een
erkenningsvoorwaarde zijn!
H. Lidgeld

I. Publiciteit gericht op het
informeren van de mensen van
Voeren en omstreken i.v.m. de
sportmogelijkheden van de
vereniging

aantal gediplomeerde verzorgende
begeleiders met minstens 2 jaar activiteit
in de betrokken sport (verpleegkundige,
kinesist of arts)
- aantal gediplomeerde sporttechnisch
begeleiders (3 niveaus)
1) initiator of gelijkgesteld
(clubtrainer, hulptrainer)
2) trainer niveau B of gelijkgesteld
(regent LO)
3) trainer niveau A of gelijkgesteld
(toptrainer, licentiaat LO )

- aantal gediplomeerde
scheidsrechters/juryleden
1)Niveau 1( regionaal)
2)Niveau 2( nationaal)
3)Niveau 3( internationaal)

( 3 niveaus)

X 2 punten
Tot max. 4 punten

X 3punten
X 4 punten
X 5 punten
Tot max. 15 punten

X 3 punten
X 4 punten
X 5 punten
Tot max. 15 punten

- tot €100 per seizoen
- van €100 tot €250 per seizoen
- meer dan €250 per seizoen

= 2 punten
= 3 punten
= 5 punten

- tot €250 per seizoen

= 2 punten

- van €250 tot €500 per seizoen

= 4 punten

- van €501 tot €1250 per seizoen

= 6 punten

Meer dan €1250 per seizoen

= 8 punten

- vast lidgeld vanaf €10 per persoon
- gedifferentieerd lidgeld voor bepaalde
doelgroepen (kansarmen, grote
gezinnen,..)
- het hebben van een eigen actieve
website of social media pagina van de
sportvereniging
- jaarlijks minstens 3 x adverteren in
plaatselijke pers

= 3 punten (= forfait)
= 5 punten (= forfait)
= 3 punten
= 2 punten
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Art. 11. Als een sportvereniging twee opeenvolgende sportseizoenen geen activiteiten kan voorleggen verliest ze
haar erkenning. Bij een eventuele heropstart van de vereniging zal ze opnieuw een erkenningsaanvraag moeten
indienen.
Art. 12. Iedere vereniging is verplicht om bij publicaties het gemeentelijk logo te vermelden. Er moet minimum 1
bewijsstuk bij de aanvraag ingediend worden.
Art.13. Dit subsidiereglement vervangt het voorgaande en treedt in werking vanaf 26 november 2020.
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