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REGLEMENT VOOR  BETOELAGING 

VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE 

SPORTVERENIGINGEN 
 
 

 
 

- Gelet op het advies van de gemeentelijke Sportraad in zitting van 06 september‘16; 

- Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad in zitting van 29 september ‘16 

HOOFDSTUK I. - ALGEMENE BEPALINGEN 
 

Artikel 1. 

Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd in het gemeentebudget en rekening 

houdende met de geboden mogelijkheden om welbepaalde gemeentelijke 

voorzieningen zoals gebouwen, terreinen en diensten te gebruiken, worden aan de 

door het college van burgemeester en schepenen erkende sportverenigingen, 

subsidies verleend volgens de normen en voorwaarden die hierna worden vastgesteld. 

 

Artikel 2. 

Dit reglement is van toepassing op de toekenning van subsidies aan gemeentelijk 

erkende sportverenigingen. 

 

Artikel 3. 

3.1.- Algemeen 

De subsidies zijn financiële tegemoetkomingen vanwege de gemeente en kunnen 

volgende vormen aannemen : 

 

  3.1.1.- Basissubsidies 

Met de toekenning van basissubsidies wordt beoogd de erkende sportverenigingen 

ertoe aan te zetten hun sportactiviteiten voornamelijk te richten naar de inwoners van 

Sint-Pieters-Leeuw, met extra aandacht voor jeugd (-18j), om de jeugdwerking binnen 

de sportverenigingen aan te moedigen. 

 

  

  3.1.2.- Bijzondere subsidies  

Kunnen toegekend worden: 

a) voor gekwalificeerde sportbegeleiding; 

b) voor vakantiestages; 

c) voor sportinitiatieven voor personen met een handicap; 

d) voor 25-jarig bestaan, of een veelvoud van 25. 

 

Artikel 4. 

Overeenkomstig de bepalingen van dit reglement gaat het college van burgemeester 

en schepenen over tot de vaststelling van de subsidies en de toekenning ervan. 

 

Artikel 5. 

Het college van burgemeester en schepenen wint het advies in van de sportraad 

alvorens een beslissing te nemen. 
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HOOFDSTUK II. - SUBSIDIES 
 

 

Afdeling 1.- Aanvragen van subsidies 

 

Artikel 6. 

De subsidies, verleent op basis van de kredieten ingeschreven in het budget van het 

lopende dienstjaar, worden berekend aan de hand van gegevens van het lopende 

jaar en conform afdeling 2 art. 8 

 

Artikel 7. 

7.1.- De vereniging is jaarlijks verplicht uiterlijk 1 november volgende bewijsstukken voor 

te 

  leggen : 

a) het correct ingevulde en ondertekende subsidieaanvraagformulier uitgereikt  

     door de sportdienst; 

b) een bewijs van hun sportwerking van het afgelopen werkjaar ; 

c) de opgave van het aantal leden met naam, adres en geboortedatum; 

d) bewijs van betaalde verzekeringspolissen; 

e) de verantwoording van de bijzondere subsidies. 

 

7.2.- Met laattijdig en onvolledig ingediende aanvragen wordt geen rekening 

 gehouden. 

 

 

Afdeling 2.- Bedrag van de subsidies 

 

Artikel 8. 

Indien voldaan aan de bepalingen betreffende de erkenning en deze betreffende de 

aanvragen worden de subsidies voor de verschillende sportverenigingen als volgt 

vastgesteld: 

 

8.1.- Basissubsidie  

 

a. Binnen de perken van het budget krijgen sportverenigingen ondersteuning omdat ze 

  inwoners van Sint-Pieters-Leeuw aanzetten tot sporten. 

 

b. Voorwaarden : 

- een officiële ledenlijst (of een op eer ondertekende ledenlijst voor  

  sportverenigingen die niet zijn aangesloten bij een federatie) met vermelding van  

  naam, adres en geboortedatum. 

 

c. In het budget is  €20000 voorzien als basissubsidie.Om het bedrag per sportvereniging  

te bepalen, wordt het totaalbedrag van de basissubsidie gedeeld door het totaal 

aantal leden woonachtig te Sint-Pieters-Leeuw van alle erkende sportverenigingen. 

Leden tot 18 jaar (inbegrepen het jaar waarop het lid 18 jaar wordt) worden dubbel 

geteld. Dit laatste getal wordt vermenigvuldigd met het aantal leden woonachtig in 

Sint-Pieters-Leeuw van de respectievelijke sportvereniging, waarbij ook leden tot 18 

jaar (inbegrepen het jaar waarop het lid 18 jaar wordt) dubbel worden geteld. 
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8.2.- Bijzondere subsidies  

 

8.2.1. Gekwalificeerde sportbegeleiding 

 

8.2.1.1. Opleidingen 

a. Binnen de perken van het budget gebeurt een terugbetaling van de 

  inschrijvingsgelden voor het volgen van, door VTS en de erkende sportfederaties, 

  erkende trainersopleidingen -en bijscholingen. 

 

b. Voorwaarden : 

- bewijs van betaling van de opleiding of bijscholing; 

- bewijs van deelname. 

-deelnemer is lid of trainer van de sportvereniging 

 

8.2.1.2. Gekwalificeerde trainers 

a. Binnen de perken van het budget ontvangt de sportvereniging middelen indien ze 

 kwaliteitsvolle sportbegeleiders aanstelt. 

 

b. Voorwaarden : 

- bewijs van diploma van de gekwalificeerde trainer. 

 

c. De subsidie voor deze gekwalificeerde trainers bedraagt €31000, min het bedrag  

 uitgekeerd aan terugbetaling van opleidingen, vermeld in art 2.1.1 

 

60% van dit bedrag gaat naar verenigingen die sportbegeleiders hebben die 

waarderingsschaal 4 of meer van de ‘Referentietabel voor sportkwalificaties van de 

VTS’ bezitten. 

Dit bedrag wordt gedeeld door alle gekwalificeerde trainers en dan 

vermenigvuldigd met het aantal gekwalificeerde trainers per sportvereniging. 

 

40% van dit bedrag gaat naar verenigingen die sportbegeleiders hebben die 

waarderingsschaal 1 tot 3 van de ‘Referentietabel voor sportkwalificaties van de 

VTS’ bezitten. 

 

Dit bedrag wordt gedeeld door alle gekwalificeerde trainers en dan 

vermenigvuldigd met het aantal gekwalificeerde trainers per sportvereniging. 

 

8.2.1.3. Gekwalificeerde jeugdcoördinators 

a. Binnen de perken van het budget ontvangt de vereniging middelen indien ze een  

 sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider (min. diploma initiator ) aanstelt, die het  

 jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op sporttechnisch,  

 beleidsmatig en organisatorisch vlak. 

 

b. Voorwaarden : 

- diploma van de jeugdsportcoördinator (min. diploma initiator); 

- organogram van de vereniging met plaats van de jeugdsportcoördinator in de 

vereniging; 

- minimaal 5 jeugdploegen in de vereniging hebben. 

 

c. In het  budget is €5000 voorzien, die pro rata wordt verdeeld onder de 

 sportverenigingen die jeugdcoördinators aangesteld hebben. 
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8.2.1.4. Charter voor trainers 

a. Om in aanmerking te komen voor de subsidies dient de club een ‘Charter voor 

 trainers’ af te sluiten met elke trainer van zijn vereniging. Dit charter dient  

 bijgevoegd  te worden bij de subsidieaanvraag. 

 

b. Indien een inbreuk op het naleven van het ‘Charter voor trainers’ wordt vastgesteld, 

 zal de vereniging hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht worden. 

 Bij een tweede inbreuk binnen de 6 maanden na de eerste, wordt de subsidie van 

 deze vereniging voor het lopende jaar beperkt tot 50% van het bedrag waar de  

 vereniging recht op had. 

 Bij een derde inbreuk binnen de 6 maand na de schriftelijke bevestiging van de 

 tweede inbreuk, ontvangt de club dat jaar geen subsidies. 

 Bij een volgende inbreuk verliest de vereniging zijn erkenning. 

 

 

8.2.2. Vakantiestages 

a. Binnen de perken van het budget ontvangen verenigingen middelen voor het 

  organiseren van jeugdsportinitiatieven tijdens schoolvakanties. 

 

 b. Voorwaarden : 

- 60% van de deelnemers moeten inwoner zijn van Sint-Pieters-Leeuw; 

- de stages gaan door onder leiding van een gekwalificeerde trainer van de 

 erkende sportvereniging; 

- de stage duurt minimaal 3 dagen, met een minimum van 4 uur per dag 

- het thema van de stage is de  sport beoefend in de vereniging en een 

promotievan sport in het algemeen. 

- de promotie, de voertaal en de stage gebeuren uitsluitend in het Nederlands; 

- bewijs leveren van de georganiseerde stage d.m.v. adressenlijst deelnemers  

   (met geboortedatum), diploma’s trainers, promotiemateriaal en gedetailleerd 

 programma. 

 

c. Het budget van €7500 zal worden verdeeld als volgt: 

- 50% conform het aantal stagedagen (min. 4 uur/dag) vermenigvuldigd met het 

aantal gediplomeerde jeugdsportbegeleiders, die minimaal 1 dag (4 uur) hebben 

training gegeven 

- 50% conform het aantal gediplomeerde jeugdsportbegeleiders ten opzichte 

  van het aantal deelnemers aan de  stages. 

 

8.2.3. Sportinitiatieven voor personen met een beperking 

 

a. Binnen de perken van het budget ontvangen verenigingen die een actieve  

G-sportafdeling binnen de club hebben, een financiële steun. 

 

b. Voorwaarden : 

- dit initiatief gebeurt onder begeleiding van een sportgekwalificeerde trainer; 

- de sport moet aangepast zijn aan de personen met een beperking; 

- de continuïteit van het initiatief moet worden nagestreefd. Dit betekent dat een 

  reguliere, kwaliteitsvolle sportparticipatie  moet georganiseerd worden; 

- de promotie en de activiteit moeten uitsluitend in het Nederlands gebeuren; 

 

c. Het budget van €2000 zal worden verdeeld conform het aantal sportverenigingen 

 die een G-sportafdeling hebben. 
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8.2.4. 25 jarig bestaan of een veelvoud ervan 

 

a. Een erkende sportvereniging kan op deze toelage aanspraak maken door uiterlijk  

 1 juli voorafgaand aan het jaar waarin het 25 jaar, of een veelvoud ervan, bestaat 

  haar aanvraag in te dienen bij het gemeentebestuur . 

 Indien de aanvraag laattijdig geschiedt, zal de subsidie slechts op het budget van 

 het daaropvolgende dienstjaar kunnen worden ingeschreven. 

 

b. Bij de viering naar aanleiding van het 25-jarig bestaan of een veelvoud van 25, kan  

 de vereniging kiezen tussen : 

-  een ontvangst op het gemeentehuis met receptie; 

-  een subsidie van €250,00. 

 

c. Het voorziene budget zal apart en nominatief worden voorzien in het budget van  

 het jaar na de aanvraag. 

 

Artikel 9. 

Overkoepelende organisaties en organisatoren van wedstrijden of competities hebben 

geen recht op subsidies. 

 

Afdeling 3.- Uitbetaling van de subsidies 

Artikel 10. 

De uitbetaling van de financiële toelage gebeurt overeenkomstig de wettelijke 

bepalingen op bevel van het college van burgemeester en schepenen, door 

overschrijving op de bankrekening van de sportvereniging. 

 

Artikel 11. 

De uitbetaling kan pas gebeuren indien het aanvraagformulier en de verklaring op eer, 

waarin staat dat de subsidies zullen aangewend worden voor de algemene werking 

van de club, ondertekend is door de voorzitter en ofwel de secretaris ofwel de 

penningmeester van de vereniging. 

 

Artikel 12. 

Indien blijkt dat door de sportverenigingen onjuiste gegevens werden verstrekt of indien 

de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, zal het college van 

burgemeester en schepenen na advies van de sportraad de op grond van dit 

reglement toegekende subsidies geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de 

betrokken verenigingen. 

 

Afdeling 4 - Slotbepalingen 

 

Artikel 13. 

Het reglement treedt in werking op 01 oktober 2016. 
 


