SUBSIDIEREGLEMENT EN PUNTENSTELSEL
WERKINGSSUBSIDIES SPORTCLUBS
Het gemeentebestuur wil via dit reglement volgende prioriteiten bij de sportclubs aanmoedigen:
1. Optimaliseren van de organisatie, de werking en de kwaliteit van de sportclub
2. De jeugdwerking van de sportclub
1. Begunstigden
1. Enkel erkende Zedelgemse sportclubs komen in aanmerking voor deze subsidie.
2. De sportclub moet een werking van 2 jaar voorleggen. Een sportclub wordt pas het seizoen
volgend op de erkenning gesubsidieerd.
3. Minstens de helft van de sportactiviteiten moet plaatsvinden op het grondgebied van
Zedelgem.
4. Sportclubs met een kantine komen enkel in aanmerking voor deel 1 en 4. Sportclubs met
een clubhuis komen in aanmerking voor alle delen.
5. Wielertoeristenclubs,
amateurvoetbalploegen,
wandelclubs,
folkloresportclubs,
hengelclubs en clubs vastgesteld door het college, na advies van de sportraad, komen
enkel in aanmerking voor de basissubsidie.
6. Een sportclub, die de voorgaande jaren reeds voldeed aan de voorwaarden van het
reglement, maar die het huidig jaar niet voldoet aan de criteria mbt (jeugd)leden,
kan éénmaal per 6 jaar een uitzondering krijgen. In dat jaar wordt er 75 procent van de
subsidie uitbetaald. Indien de sportclub ook de daaropvolgende jaren niet voldoet aan de
voorwaarden, dan kan de club geen aanspraak maken op deze subsidie.
2. Subsidie
De werkingssubsidie bestaat uit volgende vier delen. Om in aanmerking te komen voor een deel
moet de sportclub voldoen aan de volgende aanvullende voorwaarden:
1. Basissubsidie
a. Alle clubs die erkend zijn door het gemeentebestuur en die voldoen aan de
voorwaarden.
2. Cluborganisatie en werking
a. De sportclub telt minstens 25 leden.
b. Minstens 40 procent van het totaal aantal leden van de sportclub woont in
Zedelgem.
3. Trainers
a. De club telt minstens 40 leden.
b. De club heeft minstens 1 actieve gediplomeerde trainer. Vanaf 50 leden beschikt de
club over 2 actieve gediplomeerde trainers.
c. De club organiseert minstens 20 weken per jaar clubtrainingen.
4. Jeugdwerking en vorming
Rubriek jeugdwerking
a. De club telt minstens 20 jeugdleden (tot en met 18 jaar).
b. De club heeft een afzonderlijke jeugdwerking
c. De club heeft minstens 1 actieve gediplomeerde jeugdtrainer. Vanaf 40 jeugdleden
beschikt de club over 2 actieve gediplomeerde jeugdtrainers .
Rubriek vorming
d. Alle clubs komen in aanmerking voor de rubriek vorming
e. De trainer volgt een technische of pedagogische bijscholing van minstens 2u.
f. De trainer volgt een VTS cursus van minstens 20 u.

3. Puntenstelsel
Het subsidiebedrag per sportclub wordt berekend volgens het volgend puntenstelsel.
1. BASISSUBSIDIE
a.
b.
c.
d.

e.

De sportclub organiseert tijdens het seizoen minstens 20 weken wekelijkse
sportactiviteiten
De sportclub is aanwezig op een infosessie voor sportclubs
De sportclub werkt mee aan gemeentelijke sportactiviteiten – per activiteit
De sportclub doet mee aan lokale, nationale of Vlaamse sportcampagnes (maand van de
sportclub, dag van de sportclub, afvalbeperking, grensoverschrijdend gedrag…) – per
campagne
Totaal aantal Zedelgemse leden vs niet Zedelgemse leden – per procent

25
25
100
25
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2. CLUBORGANISATIE EN WERKING
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.

j.

k.

De sportclub heeft een VZW-structuur
De sportclub is aangesloten bij een officieel, door Sport.Vlaanderen, erkende federatie
De leden betalen lidgeld waarbij de aansluiting en de deelname aan wekelijkse
trainingen is inbegrepen (minstens 2u per week gedurende minimaal 20 weken) …
De sportclub organiseert bestuursvergaderingen – minstens 4 verslagen
De sportclub verstuurt een elektronische nieuwsbrief, heeft een website met
maandelijkse updates of gebruikt sociale media (facebook, twitter, etc) - per item
(max 75 punten)
De gemeente wordt vermeld als sponsor op de website, op nieuwsbrieven, …
De club informeert actief ouders en/of leden over de clubvisie en waarden
Aantal ploegen in officiële competitie - per ploeg (ploegsporten)
Aantal spelers in officiële competitie – per atleet (individuele sporten)
Hoogste selectie voor een eindronde of kampioenschap bij de federatie van een ploeg of
lid van de sportclub. Dit kan zowel om een team als individuele selectie gaan
 Lokaal
 Provinciaal
 Vlaams / Divisie
 Nationaal
Totaal aantal Zedelgemse leden
 -12jr
 12- 16jr
 17-18jr
 +18 jr
De sportclub beschikt over erkende gediplomeerde scheidsrechters of juryleden – vanaf
5 wedstrijden per seizoen – per persoon

25
100
50
50
25

25
75
25

25
50
100
150
75
100
50
25
50

3. TRAINERS
a.

De sportclub beschikt over gekwalificeerde trainers met een specifiek diploma.
a) Overzicht trainers (zie tabel in bijlage)*
 Opleidingsniveau 1 = 0,5 x (uren/per week) x (aantal weken/per jaar)
 Opleidingsniveau 2 = 1 x (uren/per week) x (aantal weken/per jaar)
 Opleidingsniveau 3 = 2 x (uren/per week) x (aantal weken/per jaar)
 Opleidingsniveau 4 = 2,5 x (uren/per week) x (aantal weken/per jaar)
 Opleidingsniveau 5 = 3 x (uren/per week) x (aantal weken/per jaar)
 Opleidingsniveau 6 = 3,5 x (uren/per week) x (aantal weken/per jaar)
De uren van de trainers tellen enkel mee als er voor de trainingen geen extra kostprijs wordt gevraagd.

-2-

4. JEUGDWERKING EN VORMING
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
a.
b.

RUBRIEK JEUGDWERKING
Aantal Zedelgemse jeugdleden (tot en met 18 jaar) – per lid
Aantal gediplomeerde jeugdtrainers (minstens aspirant initiator)
Aantal jeugdploegen / leeftijdscategorieën (-18) / jeugdniveau met een gediplomeerde
trainer
De club heeft een afzonderlijk jeugdbestuur
De jeugdcoördinator organiseert vergaderingen met de jeugdtrainers - per verslag max
5
De club promoot actief hun sport in de Zedelgemse scholen – per school
De club organiseert samen met andere lokale clubs een sportkamp van minstens 3
dagen voor Zedelgemse jongeren – per jaar
De club organiseert gratis initiatietrainingen voor niet-leden van minstens 4u
Totaal aantal jeugdtrainingsuren van alle ploegen / leeftijdscategorieën / niveaus.
Onder trainingen wordt verstaan: trainingen zonder extra deelnamegeld
De club organiseert een jeugdtornooi (geen clubkampioenschap) met minstens 3
andere clubs of minstens 30 deelnemers – per jaar
De club werkt mee aan gemeentelijke jeugdsportinitiatieven – per medewerking
RUBRIEK VORMING
De trainers volgen een technische / pedagogische bijscholing van minstens 2u – per
persoon / bijscholing
De trainers volgen een VTS cursus van minstens 20u – per attest

10
50
50
100
25
50
150
100
5
150
100
25
200

4. Procedure
De sportclub dient aan alle onderstaande procedurevoorwaarden van dit reglement te voldoen.
1. Het subsidiedossier heeft betrekking op het voorbije seizoen. Een seizoen loopt van
augustus tot juni van het daaropvolgende jaar.
2. De subsidieaanvraag moet vóór de jaarlijks vastgestelde datum ingediend worden.
Sportclubs die hun subsidieaanvraag niet indienen voor de vastgestelde datum verliezen
alle aanspraak op de uitbetaling van de subsidie voor dat jaar.
3. Iedere sportclub aanvaardt bij de subsidieaanvraag alle controles van het
gemeentebestuur. Jaarlijkse voeren de sportdienst en sportraad controles uit. Dit gebeurt
door middel van lottrekking.
4. De sportclubs kunnen door de sportdienst verzocht worden om bijkomende informatie te
verstrekken als blijkt dat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn.
5. Indien blijkt dat door een sportclub onjuiste gegevens verstrekt of indien de voorwaarden
van dit reglement niet nageleefd worden, kan het gemeentebestuur de toegekende
subsidies geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de betrokken sportclub en deze van
verdere subsidiëring uitsluiten.
6. Het gemeentebestuur verbindt er zich toe om jaarlijks advies aan de gemeentelijke
sportraad te vragen.
7. De uitbetaling van de subsidies aan sportclubs gebeurt uiterlijk voor 30 november van het
betrokken jaar.
8. Tussen 1 december en 20 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 en secretaris.
d. aangetekend verzonden worden of afgeven tegen ontvangssbewijs.
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5. Slotbepalingen
-

-

-

-

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
voor hun werking geen subsidies verkrijgen van een ander gemeentelijke dienst of adviesraad.
Een club, opgericht in de schoot van een sportclub, kan niet afzonderlijk worden
gesubsidieerd.
Als de werking van de sportclub is gestopt voor het einde van het subsidiejaar wordt er geen
subsidie meer uitbetaald.
Als de sportclub wordt overgenomen waardoor de sportclub niet meer voldoet aan de
voorwaarden van het erkenningsreglement, dan wordt er geen subsidie meer uitbetaald.
Voor een clubhuis gelden volgende criteria:
 Maximaal 50m2 groot
 Wegneembare, losse constructie die niet aangebouwd is aan een bestaande
accommodatie
 Geen sanitair (toiletten) en verwarming aanwezig
 Geen vaste tapinstallatie aanwezig
 Het clubhuis wordt enkel geopend tijdens wedstrijden
 Het clubhuis wordt niet verhuurd aan derden (private feesten, andere sportclubs).
Commerciële organisaties, sportfederaties, organisatiecomités of organisaties/clubs
vastgesteld door het college, na advies van de sportraad, komen niet in aanmerking voor
subsidiëring volgens dit reglement. Commerciële organisatie: Commerciële organisaties
hebben in tegenstelling tot niet-commerciële organisaties het doel om winst te maken (nv,
bvba, etc).
Alle wijzigingen worden door de gemeenteraad na advies van de sportraad goedgekeurd. De
wijziging en goedkeuring per artikel is mogelijk.
Dit subsidiereglement en puntenstelsel werd positief geadviseerd door de gemeentelijke
sportraad op 3 oktober 2019.
Dit subsidiereglement en puntenstelsel werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 28
novemeber 2019
Dit subsidiereglement en puntenstelsel treedt in werking vanaf het seizoen 2019 – 2020.
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ASSIMILATIETABEL VOOR TRAINERS IN SPORTCLUBS
Opleidingsniveau 1
Niet gediplomeerde
trainers
Opleidingsniveau 2

Opleidingsniveau 3

Opleidingsniveau 4

Aspirant initiator

Initiator

Instructeur B

2de jaar geslaagde
student LO

Instructeur omnisport voor
personen met een handicap

Bachelor LO

Begeleider met
pedagogische opleiding
Zwarte gordel

Opleidingsniveau 5

Opleidingsniveau 6

Trainer B

Trainer A

Master LO

UEFA A

UEFA B

 Diploma’s die niet voorkomen op deze lijst kunnen na overleg met de sportraad jaarlijks
toegevoegd worden aan het schema. Als leidraad wordt de VTS assimilatietabel gebruikt.
 Een trainersdiploma komt slechts in aanmerking voor de betrokken sporttak.
 Enkel trainersdiploma’s van erkende sportfederaties of van de VTS komen in aanmerking.
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