
 

SUBSIDIEREGLEMENT EN PUNTENSTELSEL  

WERKINGSSUBSIDIES SPORTCLUBS 

1. Algemene bepalingen 

Artikel 1.1  

Het gemeentebestuur van Zedelgem kan, binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien in het 

door de gemeenteraad goedgekeurde gemeentebudget, werkingssubsidies verlenen aan plaatselijke 

sportclubs, erkend door het gemeentebestuur, volgens de voorwaarden en normen die hierna 

worden vastgelegd.   

Artikel 1.2 

Dit reglement is van toepassing op de toekenning van subsidies aan de erkende gemeentelijke 

verenigingen zoals bepaald in het erkenningsreglement. Hierbij wordt, volgens het Sport voor Allen 

decreet, onder sport verstaan; “activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend met 

een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat”. Zonder 

afbreuk te doen aan het feit dat de clubwerking toegankelijk moet zijn voor alle bevolkingsgroepen, 

zal de jeugdwerking van de clubs bijzonder gevaloriseerd worden. 

Artikel 1.3 

Het gemeentebestuur verbindt er zich toe alle sportclubs, die onder de één of andere vorm 

gemeentelijke subsidies willen ontvangen, te activeren om zich aan te sluiten bij de gemeentelijke 

sportraad. De gemeentelijke sportraad verbindt er zich jaarlijks toe over de subsidieaanvragen advies 

uit te brengen en door te spelen aan het gemeentebestuur. 

2. Begunstigden 

Artikel 2.1 

De vermelde subsidies zijn facultatieve, direct geldelijke tegemoetkomingen vanwege het 

gemeentebestuur voor sportclubs die competitieve en/of recreatieve sportactiviteiten ontwikkelen 

en die voldoen aan alle voorwaarden zoals vermeld in dit subsidiereglement. 

Artikel 2.2 

Een club, opgericht in de schoot van een sportclub, wordt beschouwd als deeluitmakend van deze 

laatste en kan dus niet afzonderlijk worden gesubsidieerd. Een club met meervoudige activiteiten kan 

slechts één enkele subsidie ontvangen. Indien een sportclub meerdere activiteiten beoefend, kan zij 

voor elk van deze activiteiten slechts betoelaagd worden indien er per activiteit een onafhankelijk 

bestuur functioneert en zij voor elk van hun activiteiten aangesloten zijn bij de desbetreffende, 

erkende federatie. 

Een sportclub waarvan haar werking wordt gesubsidieerd volgens dit subsidiereglement, kan onder 

geen enkele voorwaarde subsidies verkrijgen van een ander gemeentelijke dienst of adviesraad. 

Artikel 2.3 

Deze toelage wordt uitbetaald op basis van het ingediende werkingsverslag van alle ontwikkelde 

sportieve activiteiten van de erkende sportclub gedurende het seizoen voorafgaand aan het jaar van 

uitbetaling van de subsidie.  Seizoen = augustus tot juni.  

Artikel 2.4 

Sportclubs die gewin hebben via een cafetaria of kantine, evenals sportfederaties en 

organisatiecomités, komen niet in aanmerking voor subsidiëring via dit reglement.  

Artikel 2.5 

Wielertoeristenclubs, evenals wandelclubs en hondenclubs kunnen enkel in aanmerking komen voor 

subsidiëring via dit reglement voor de basistoelage zoals vermeld in artikel 3.2.  
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3. Toelagen 

Artikel 3.1 

Het bedrag voorzien op het gemeentebudget, meer bepaald onder artikel 764/332-02 subartikel 

76405, wordt integraal gebruikt ter ondersteuning van de Zedelgemse sportclubs met als doel hun 

werking en de kwaliteit te optimaliseren. Het bedrag werkingssubsidies wordt daarnaast verhoogd 

met het bedrag voorzien op artikel 764/332-02 subartikel 76425 van de gemeentebegroting. 

 

Artikel 3.2 Basistoelage 

Deze toelage wordt toegekend aan alle erkende gemeentelijke sportclubs die voldoen aan de 

erkenningsvoorwaarden zoals bepaald in het erkenningsreglement én aan alle voorwaarden zoals 

opgesteld in dit reglement. 

 

Artikel 3.3 Werkingstoelage 

Deze toelage wordt toegekend aan de erkende gemeentelijke sportclubs op basis van de door hen 

ontwikkelde sportieve activiteiten in het voorbije dienstjaar, zowel voor de algemene als de 

jeugdwerking. Daarnaast dient de sportclub te voldoen aan de basisvoorwaarden zoals bepaald in dit 

reglement. De berekening voor de werkingstoelage wordt gemaakt aan de hand van objectiveerbare 

criteria zoals bepaald in deel 4. 

Om een werkingstoelage te kunnen ontvangen, moet de sportclub het lidmaatschap van minstens 25 

leden aantonen. Daarnaast moet minstens veertig procent van het totaal aantal leden van de 

sportclub ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente Zedelgem om in aanmerking te 

komen voor een werkingstoelage. De ledenlijst met aanduiding van woonplaats en leeftijd van de 

actieve leden moet bij het subsidiedossier gevoegd worden.  

 

Artikel 3.4 Toelage voor de gemeentelijke sportraad  

De werkingstoelage voor de gemeentelijke sportraad wordt jaarlijks vastgesteld door het college van 

burgemeester en schepenen en wordt gestort op de rekening van de gemeentelijke sportraad. Deze 

toelage is voldoende groot zodat een degelijke sportraadwerking mogelijk is. De toelage voor de 

sportraad wordt vastgelegd op het begrotingsartikel 764/332-02 subartikel 76407. 

 

Artikel 3.5 

Het totale bedrag voorzien op het gemeentebudget voor de werkingssubsidies wordt als volgt 

verdeeld: 

- 20 procent van het totale bedrag wordt voorbehouden voor de basistoelage; 

- 25 procent van het totale bedrag wordt voorbehouden voor artikel 4.3 van de voorwaarden; 

- 55 procent van het totale bedrag wordt voorbehouden voor alle kwaliteitsvoorwaarden; 

 

Eventuele noodzakelijke aanpassingen van deze toelagen is het voorwerp van bespreking tussen de 

gemeentelijke sportraad en het gemeentebestuur. 

4. Voorwaarden tot subsidiëring 

De grootte van de subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportclub op 

het vlak van de hieronder beschreven doelstellingen. In bijlage wordt het puntenstelsel weergegeven 

met een overzicht het aantal punten per criterium. De beoordeling voor de werkingstoelage wordt 

gemaakt aan de hand van objectiveerbare criteria: 

Artikel 4.1 Kwaliteitsvolle werking binnen de sportclub 

 Volgende kwaliteitscriteria worden geobjectiveerd door parameters teneinde de beoordeling om te 

zetten in een subsidiebedrag; 

a. De sportclub heeft een VZW-structuur. 

b. De sportclub is aangesloten bij de gemeentelijke sportraad. 

c. Er is een vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de sportraad. 

d. De taakomschrijving van de bestuursleden in de sportclub is duidelijk omschreven. 
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e. De sportclub beschikt over een meerjarenplan voor hun sportieve werking. 

- Het meerjarenplan dient te beschikken over volgende elementen. 

- Een inventaris van het huidig aanbod (aantal ploegen en leden, bestuur,  trainers,...) 

- De doelstellingen die de sportclub wenst te bereiken op korte (1 jaar) en lange 

termijn (3 jaar).  

- De wijze waarop de doelstellingen verwezenlijkt zullen worden. 

- Het meerjarenplan dient duidelijk gecommuniceerd te worden naar trainers en  

leden. 

- Een jaarlijkse evaluatie van de doelstellingen en eventuele aanpassingen aan de 

vooropgestelde doelstellingen.  

- Driejaarlijkse grondige evaluatie van het meerjarenplan door het bestuur én alle 

trainers van de club. 

f. Er wordt een jaarlijkse evaluatie van het meerjarenplan ingediend waarbij een evaluatie gemaakt 

wordt van alle doelstellingen. 

g. De sportclub beschikt over een eigen website die maandelijks geüpdatet wordt. 

h. De website van de sportclub heeft een link op de gemeentelijke website. 

i. De sportclub geeft per kwartaal een eigen clubblad uit van minstens 4 pagina’s. 

j De sportclub verleent medewerking aan gemeentelijke sportinitiatieven. 

Onder medewerking wordt verstaan: het geven van initiaties van de eigen sporttak, het geven 

van logistieke ondersteuning en het inzetten van de trainers of leden tijdens gemeentelijke 

sportinitiatieven. 

Artikel 4.2 Technische begeleiding:  

 Volgende voorwaarden omtrent de technische begeleiding worden in rekening genomen; 

a. De sportclub heeft een afzonderlijk aanbod met specifieke begeleiding. 

- De sportclub heeft een afzonderlijk aanbod voor jongeren en voor volwassenen.  

- De sportclub heeft een afzonderlijk aanbod voor recreatie en competitie. 

- De sportclub heeft een afzonderlijk recreatief en competitief aanbod én voor jeugd 

én voor volwassenen. 

b. De sportclub beschikt over gekwalificeerde trainers met een specifiek diploma. 

d. De sportclub beschikt over gediplomeerde scheidsrechters of juryleden. 

Artikel 4.3 Kwantiteitscriteria  

a. De sportclub heeft een regelmatige werking voor verschillende leeftijden. Er is een aanbod met 

specifieke begeleiding naar jeugd én volwassenen. De leden die onder punt b gesubsidieerd 

worden, dienen hun domicilie in Zedelgem te hebben. 

b. De sportclub beschikt over trainers zonder diploma. 

c. Totaal aantal uren training van alle ploegen / leeftijdscategorieën gedurende het seizoen. 

5. Procedure 

De vereniging dient aan alle onderstaande procedurevoorwaarden van dit reglement te voldoen. 

1. De aanvragen voor subsidiëring moeten, op de daartoe bestemde formulieren,  vóór de door 

het gemeentebestuur vastgestelde datum (30 juni) ingediend worden;  

2. Bij het indienen van de vraag om subsidiëring dient een verslag van de werking van de 

sportclub op het vlak van voorgeschreven doelstellingen ter staving te worden bijgevoegd. 

De betreffende formulieren zijn te bekomen bij de sportdienst; 

3. Laattijdige, onvolledige of fout ingevulde aanvraagformulieren komen niet in aanmerking. 

Voor de sportclubs die verzuimen hun subsidieaanvraag in te dienen voor de vastgestelde 

datum, wordt geen reserve voor dit begrotingsjaar voorbehouden. Zij verliezen alle 

aanspraak op de uitbetaling van de subsidie voor de jaar; 

4. Iedere sportclub aanvaardt door het indienen van de aanvraag om subsidie, alle eventuele 

controles van het gemeentebestuur, met inbegrip van het onderzoek ter plaatse; 



- 4 - 

5. De sportclubs kunnen door de sportfunctionaris verzocht worden om bijkomende informatie 

te verstrekken als blijkt dat onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor het degelijk 

berekenen van de subsidie op basis van dit subsidiereglement; 

6. Indien blijkt dat door een sportclub onjuiste gegevens verstrekt of indien de voorwaarden 

van dit reglement niet nageleefd worden, kan het gemeentebestuur de, op grond van dit 

reglement toegekende subsidies, geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de betrokken 

sportclub en deze van verdere subsidiëring uitsluiten; 

7. De uitbetaling van de subsidies aan sportclubs gebeurt uiterlijk voor 30 november van het 

betrokken jaar; 

8. Tussen 1 december en 31 december van het betrokken jaar kan beroep aangetekend worden 

bij het college van burgemeester en schepenen. De klacht moet volgende elementen 

bevatten: 

a. een motivatie van de klacht (aanduiden van de feiten) 

b. duidelijk vermelden waartoe ze strekt (vernietiging van bepaalde beslissing, …) 

c. ondertekend zijn door voorzitter én van secretaris. 

d. aangetekend verzonden worden post. 

6. Subsidiebedrag 

- Het globaal bedrag van het pakket werkingssubsidies wordt jaarlijks vastgesteld door het 

gemeentebestuur in overleg met de gemeentelijke sportraad; 

- Het bedrag van de subsidie aan iedere club of vereniging wordt berekend volgens het 

puntenstelsel, toegevoegd in bijlage aan dit reglement. 

- Het gemeentebestuur verbindt er zich toe advies in te winnen bij de gemeentelijke sportraad 

inzake alle uit te betalen subsidies aan sportclubs. 

7. Slotbepalingen 

- Het subsidiereglement en puntenstelsel zijn jaarlijks voor wijzigingen vatbaar. Alle wijzigingen 

worden door de gemeenteraad na advies van de sportraad goedgekeurd. De wijziging en 

goedkeuring is mogelijk per artikel. 

- Dit subsidiereglement en puntenstelsel werd positief geadviseerd door de gemeentelijke 

sportraad op 23 oktober 2008. 

- Dit subsidiereglement en puntenstelsel werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 

november 2008. 

- Dit subsidiereglement en puntenstelsel treedt in werking vanaf het seizoen 2008 - 2009. 
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PUNTENSTELSEL  

Artikel 5.1. Kwaliteitsvolle werking binnen de sportclub  

 Volgende kwaliteitscriteria worden geobjectiveerd om de beoordeling te kunnen omzetten in een 

subsidiebedrag; 

Punten 

a. De sportclub heeft een VZW-structuur. 200 

b. De sportclub is aangesloten bij de gemeentelijke sportraad. 100 

c. Er is een vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de sportraad. 200 

d. De taakomschrijving van de diverse bestuursleden in de sportclub is duidelijk omschreven. 200 

e. De sportclub beschikt over een meerjarenplan voor hun sportieve werking. 400 

f. Er wordt een jaarlijkse evaluatie van het meerjarenplan ingediend waarbij een evaluatie gemaakt 

wordt van alle doelstellingen. 

200 

g. De sportclub beschikt over een eigen website die maandelijks geüpdatet wordt. 200 

h. De website van de sportclub heeft een link op de gemeentelijke website. 150 

i. De sportclub geeft per kwartaal een eigen clubblad uit van minstens 4 pagina’s. 100 

j. De sportclub verleent medewerking aan gemeentelijke sportinitiatieven: per medewerking. 300 

Artikel 5.2. Technische begeleiding  

 Volgende kwaliteitscriteria worden geobjectiveerd om de beoordeling te kunnen omzetten in een 

subsidiebedrag; 

Punten 

a. De sportclub heeft een afzonderlijk aanbod met specifieke begeleiding. 

- De sportclub heeft een afzonderlijk aanbod voor jongeren en voor volwassenen. 

- De sportclub heeft een afzonderlijk aanbod voor recreatie en competitie. 

- De sportclub heeft een afzonderlijk recreatief en competitief aanbod én voor jeugd én 

voor volwassenen. 

 

150 

200 

250 

b. De sportclub beschikt over gekwalificeerde trainers met een specifiek diploma. 

 a) Trainer met brevet (zie tabel in bijlage) 

 Opleidingsniveau 1;    

 Opleidingsniveau 2;     

 Opleidingsniveau 3;       

 Opleidingsniveau 4;  

 Opleidingsniveau 5;  

 

 

100 

150 

200 

250 

500 

d. De sportclub beschikt over gediplomeerde scheidsrechters of juryleden. 

per scheidsrechter of jurylid 

 

100 

Artikel 5.3. Kwantiteitscriteria  

 Volgende kwantiteitscriteria worden geobjectiveerd om de beoordeling te kunnen omzetten in een 

subsidiebedrag; 

Punten  

a. De sportclub heeft een regelmatige werking voor verschillende leeftijden. Er is een aanbod met 

specifieke begeleiding naar jeugd én volwassenen. 

De leden die onder dit punt gesubsidieerd worden, dienen hun domicilie in Zedelgem te hebben; 

a) aantal leden in leeftijdscategorie tot 12 jaar onder begeleiding van een trainer. 

b) aantal leden in leeftijdscategorie van 12 tot 16 jaar onder begeleiding van een trainer. 

c) aantal leden in leeftijdscategorie van 17 tot 18 jaar onder begeleiding van een trainer. 

d) aantal leden in leeftijdscategorie +18 jaar onder begeleiding van een trainer. 

 

 

 

100 

150 

75 

25 

b. De sportclub beschikt over gekwalificeerde trainers zonder diploma. 

a) Trainer zonder brevet of diploma. 

 Trainer zonder brevet of diploma met minstens 1 jaar ervaring. 

 Trainer zonder brevet of diploma met minstens 10 jaar ervaring. 

 

 

25 

75 

c. Totaal aantal uren training van alle ploegen of leeftijdscategorieën. 10 

 


