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Subsidiereglement sportverenigingen Alken
Hoofdstuk 1 : Algemene bepalingen.
Artikel 1 :
Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten,
kan het gemeentebestuur subsidies verlenen aan de door de gemeente erkende
sportverenigingen (in niveau 2) volgens normen en voorwaarden vastgelegd in dit
subsidiereglement.
Artikel 2 :
Dit reglement is van toepassing op de Nederlandstalige sportverenigingen die door het
gemeentebestuur zijn erkend in niveau 2.
Artikel 3 :
De subsidieverdeling wordt berekend op basis van een vastgesteld puntenaantal per
subsidieerbaar onderwerp. Het totaal aantal punten en dus ook de subsidieverdeling
wordt herberekend tot de coëfficiënt van 100, waarbij 100 het subsidiebedrag weergeeft.
Artikel 4 :
De bedragen van de toelagen worden gekoppeld aan het cijfer 162,34. Dit cijfer wordt
jaarlijks, voor aanvang van het werkjaar, vergeleken met het gezondheidsindexcijfer van
augustus van dat jaar (met als basis 1988). Wanneer er een stijging of daling van 10
punten of meer worden vastgesteld, worden de subsidiebedragen met 10 %
vermeerderd of verminderd. Deze mogelijke aanpassing van het subsidiebedrag wordt
telkens opgenomen in het daaropvolgende begrotingsjaar.
Hoofdstuk 2 : Subsidiebepalingen.
Artikel 5 :
De subsidies bedragen :
1. Kwaliteitsvolle bestuurssubsidies.
Doelstelling :
De sportieve bevolking wenst tegenwoordig meer en meer een kwalitatieve
sportbegeleiding te genieten. Ook op het vlak van de structuur, de sturing en de werking
van de vereniging, worden hoe langer hoe meer kwaliteitseisen gesteld.
De werkingssubsidie op basis van het niveau van de bestuurders heeft tot doel om
enerzijds de besturen te waarderen voor hun inspanningen op vlak van professionalisme
en om anderzijds de bestuurders aan te sporen zich constant bij te scholen om de
vereniging weerbaar te maken in deze maatschappij.
Er worden bestuurspunten toegekend op basis van de opleidingen en bijscholingen van
de bestuurders. Deze subsidie heeft tot doel de kwaliteit van het bestuurskader te
verhogen.
Elk bestuurslid dat deelneemt aan bijscholingen specifiek voor bestuurders en waarvan
de bijscholing de kwaliteitsvolle werking van de club verhoogt en welke ingericht wordt
door Sport Vlaanderen, de provincie, de federatie, het gemeentebestuur of een andere
organisatie, hiervoor ontvangt de vereniging 25 subsidiepunten per deelname en per
persoon onder de volgende voorwaarden :
 De vereniging moet bij haar subsidieaanvraag het bewijs voorleggen dat het
betrokken bestuurslid de bijscholing gevolgd heeft. Dit kan bijv. door het voorleggen van
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een aanwezigheidsattest uitgereikt door de instantie of federatie die de bijscholing
organiseert.
 De punten worden berekend ongeacht of de bijscholing betalend of gratis wordt
aangeboden door de organisatie.
2. Kwaliteitsvolle werkingssubsidie.
Doelstelling :
Het aanbod en de werking symboliseert voor een deel de kwaliteit van de vereniging.
Hoe groter en ruimer het aanbod, hoe gemakkelijker de leden binnen de vereniging actief
blijven en minder geneigd zijn om te vlinderen tussen diverse verenigingen van de eigen
gemeente en tussen gelijkaardige verenigingen in naburige gemeenten met een ruimer
aanbod.
De promotionele werking en de wijze van communiceren hieromtrent is een belangrijk
aandachtspunt voor een vereniging. Onbekend is onbemind en leidt tot een gemis aan
kansen.
a. Kwaliteitsvol aanbod :
 Het gemeentebestuur kent een puntensubsidie toe op basis van het kwaliteitsvol
aanbod dat de vereniging aanbiedt aan de Alkense bevolking.
 Onder kwaliteitsvol aanbod wordt verstaan elk sportuur dat plaatsvindt onder de
leiding van een gediplomeerde begeleider. Een gediplomeerde begeleider heeft een
opleiding genoten via de sportkaderopleidingen van de Vlaamse trainersschool en de
door de Vlaamse trainersschool erkende opleidingen.
 Er worden naargelang het aanbod subsidiepunten voorzien per sportuur en dit wordt
berekend op 1 weekbasis.
Aanbod
Sportaanbod senioren onder leiding van
gediplomeerde trainers
Recreatieaanbod aan G-sporters

Subsidiepunten
10
10

* Sportaanbod aan jongeren onder leiding van gediplomeerde trainers zit vervat in het
subsidiereglement voor kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding – Alken.
b. Kwaliteitsvol promotioneel aanbod :
 Het gemeentebestuur kent een puntensubsidie toe op basis van het promotioneel
aanbod dat de vereniging aanbiedt aan de Alkense bevolking.
 Onder promotioneel aanbod wordt verstaan elke actie of organisatie die plaatsvindt
onder de leiding van gebrevetteerde begeleiders en die georganiseerd wordt buiten de
normale clubwerking en die openstaat voor alle inwoners van Alken of alle mogelijke
deelnemers die tot de doelgroep-activiteit behoren.
 Er worden naargelang het soort aanbod subsidiepunten voorzien. Als men in de
betreffende categorie 1 activiteit organiseert, is dit voldoende om de betreffende
subsidiepunten te ontvangen. Meerdere organisaties binnen éénzelfde aanbod zorgen niet
voor een hogere subsidie.
 Het moet steeds gaan om een kwaliteitsvolle organisatie. Het bedelen van flyers,
brochures, … hoort hier niet in thuis.
Aanbod
De volgende organisaties moeten door een

Subsidie
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gediplomeerde begeleider die een opleiding genoten
heeft via de sportkaderopleidingen van de Vlaamse
trainersschool en de door de Vlaamse trainersschool
erkende opleidingen, begeleid worden.
Sportkampen begeleid door gediplomeerde
50
trainers (minstens 3 dagen na elkaar)
Actieve ledenwervingsactie begeleid door
25
gediplomeerde begeleiders
Andere organisaties waar de vereniging aan deelneemt
of zich kandidaat voor stelt en waar geen specifieke
begeleiding voor nodig is. De organisatie van …
Provinciaal kampioenschap
150
Show, happening, … om de clubwerking te
100
promoten bij elke inwoner van Alken
Deelname aan een gemeentelijke activiteit
50
c. Communicatief aanbod :
 Het gemeentebestuur kent een puntensubsidie toe op basis van het communicatief
aanbod dat de vereniging aanbiedt aan de Alkense bevolking.
Aanbod
SCHRIFTELIJK AANBOD
De aanwezigheid en verspreiding van een
informatiebrochure met uitleg over de
werking, de tarieven, de clubstructuur, de
ploegen, …
DIGITAAL AANBOD
Een website die up to date is en de
mogelijkheid tot mailverkeer.

Subsidiepunten
20

30

3. Participatie-verhogende initiatieven
Doelstelling :
Het gemeentebestuur heeft begrip voor de moeilijkere financiële situatie waar sommige
personen of gezinnen in kunnen verkeren. Daarom wilt ze stimuleren en aanmoedigen
dat sportverenigingen een gespreide betalingsmogelijkheid aanbieden aan hun leden.
Verenigingen die een gespreide betalingsmogelijkheid aanbieden aan hun leden,
ontvangen hiervoor een forfaitair puntenaantal van 200.
Het aanbieden van een gespreide betalingsmogelijkheid dient de vereniging te bewijzen
door bijv. het voorleggen van een brochure, vermelding op website, … van het systeem
van mogelijkheid tot gespreide betaling.
4. Kwaliteitsvolle vrijwilligerswerking.
Doelstelling :
De essentie van een sportvereniging zijn de sportende mensen. Deze vormen het
bestaan en het voortbestaan van de sportclub. Maar, zonder de vele vrijwilligers die
(meestal) onbezoldigd en uit vrije wil tal van taken ter harte nemen, is ook de sportclub
gedoemd te verdwijnen. Ook, en misschien meer nog, houden deze vrijwilligers de
sportclub draaiende.
Op regelmatige basis aandacht hebben voor deze vrijwilligers, deze pijlers van de
verenigingen, zorgt voor het voortbestaan van de vereniging. Deze mensen verdienen
waardering en hiervoor mogen we de ogen niet sluiten.
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a. Bestuurders en vrijwilligers :
 Het gemeentebestuur kent subsidiepunten toe aan de vereniging indien zij aandacht
hebben voor het waarderen van hun bestuursmensen en het vrijwilligerskorps.
 Onder ‘aandacht hebben voor het vrijwilligerskorps’ wordt verstaan elke actie die
plaatsvindt en waarbij het voltallige vrijwilligerskorps binnen de vereniging gewaardeerd
wordt.
 Onder ‘aandacht hebben voor de bestuursmensen’ wordt verstaan elke actie die
plaatsvindt en waarbij de voltallige bestuurstop binnen de vereniging gewaardeerd wordt.
Het moet gaan om een activiteit, … die buiten de normale bestuurs-werking
(vergaderingen, …) georganiseerd wordt.
 Als men in de betreffende categorie 1 activiteit organiseert, is dit voldoende om de
betreffende subsidiepunten te ontvangen. Meerdere organisaties binnen éénzelfde
aanbod zorgen niet voor een hogere subsidie.
 De vereniging moet duidelijk motiveren en aantonen dat het gaat om een specifieke
actie gaat. Dit kan aan de hand van foto’s, uitgavenstaat, …
Vrijwilligerswerking
BESTUURSMENSEN
De organisatie van een specifieke actie
buiten de normale bestuurswerking en ter
waardering van de bestuursmensen.
VRIJWILLIGERSKORPS
De organisatie van een specifieke actie
buiten de normale clubwerking en ter
waardering van het voltallige
vrijwilligerskorps.

Subsidiepunten
100

200

b. Lid van de sportraad :
Het gemeentebestuur kent een subsidie toe aan de vereniging indien een lid van de
vereniging deel uitmaakt van de algemene vergadering en/of het dagelijks bestuur van
de sportraad. De subsidie wordt berekend op basis van de aanwezigheid op de
vergadering.
Aanwezigheid op de sportraad
ALGEMENE VERGADERING
De volledige aanwezigheid op de algemene
vergadering van de sportraad en de
aftekening van het aanwezigheidsregister.
DAGELIJKS BESTUUR
De volledige aanwezigheid op de
vergadering van het dagelijks bestuur van
de sportraad en de aftekening van het
aanwezigheidsregister.

Subsidiepunten
100 punten per
vergadering
20 punten per
vergadering

Hoofdstuk 3 : Aanvraag subsidies.
artikel 6 :
 De formulieren voor het aanvragen van de werkingssubsidies worden verstrekt door
het gemeentebestuur en zijn terug te vinden op de gemeentelijke website.
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 Sportverenigingen die een gedrukte versie van het aanvraagformulier wensen, kunnen
dit bekomen op de dienst vrije tijd.
 De aanvraag voor subsidies, inclusief bij te voegen stukken, moeten uiterlijk op 15
september worden ingediend op de gemeentelijk dienst vrije tijd.
 De gevraagde gegevens hebben betrekking op het voorbije werkingsjaar dat loopt van
1 augustus tot 31 juli.
 Elke vereniging moet de gemeentelijke dienst vrije tijd onmiddellijk in kennis stellen
van eventuele bestuurswijzigingen.
Artikel 7 :
De aanvraag om toelage dient bijkomend de volgende bijlagen te bevatten :
 De samenstelling van het bestuur van de vereniging met de vermelding van de naam,
voornaam en adres van de bestuursleden.
 De opgave van het aantal actieve en verzekerde sportbeoefenaars, met adres en
geboortedatum.
 De opgave van de activiteitenkalender of jaarprogramma van het komende
werkingsjaar van alle ploegen en afdelingen. Kalenders die voor deze datum niet bekend
zijn, dienen door de vereniging zo vlug mogelijk nagestuurd te worden.
 Een overzicht van de trainers, hun trainersniveau en de gevolgde, met vrucht
beëindigde bijscholingen en desgevallend ook het bewijs van betaalde inschrijvingsgelden
van de gevolgde cursussen.
 Een overzicht van de bestuurders en de gevolgde, met vrucht beëindigde bijscholingen
en desgevallend ook het bewijs van betaalde inschrijvingsgelden van de gevolgde
cursussen.
 Een overzicht van alle relevante stukken voor de subsidieberekening ter staving van
de promotionele werking, de participatieverhogende initiatieven en op vlak van de
vrijwilligerswerking.
 Voor het komende seizoen, de juiste ploegindeling in leeftijd en daaraan gekoppeld de
trainingsuren, de inschrijvingsgelden en de trainers per ploeg met naam en adres.
 Verenigingen die permanent beschikken over lokalen of deze huren, moeten bij hun
aanvraag om toelagen een duplicaat voegen van de kwitantie van een afgesloten
verzekeringspolis tegen brand, ontploffing en verhaal van derden.
 De verenigingen moeten tevens het bewijs leveren dat zij verzekerd zijn voor
burgerlijke aansprakelijkheid en voor lichamelijke ongevallen van hun leden.
Hoofdstuk 4 : Verantwoording van de toelagen.
artikel 8 :
Het gemeentebestuur kan te allen tijde overgaan tot de controle van de verstrekte
gegevens. Het afleggen van onjuiste verklaringen zal aanleiding geven tot het treffen van
maatregelen tegen de desbetreffende vereniging, zoals weigering of terugvordering van
toelagen.
artikel 9 :
 De toegekende forfaitaire subsidie moet worden aangewend voor de werking van de
sportvereniging.
 De verenigingen moeten binnen de perken van dit reglement steeds bereid zijn
verantwoording af te leggen over de aanwending van de toelagen. Om het gebruik van
de subsidies te verantwoorden, moet de vereniging de nodige verantwoordingsstukken
voorleggen.
 De vereniging die het gebruik van de haar toegekende subsidie niet kan
verantwoorden, dient het niet verantwoorde deel terug te betalen.
 Verenigingen die de V.Z.W. structuur bezitten en die een toelage van meer dan
€ 1.240,- ontvangen, worden vrijgesteld van het overmaken van een balans, een
resultatenrekening en een financieel verslag.
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artikel 10 :
Voor de toepassing van dit reglement en het onderzoek der aanvraag om toelagen, zal de
gemeenteraad het advies inwinnen van de gemeentelijke sportraad.
artikel 11 :
Indien een vereniging ophoudt te bestaan heeft zij geen recht meer op subsidie. Fusies of
splitsingen van verenigingen zullen na advies van de sportraad behandeld worden.
artikel 12 :
Betwiste gevallen zullen door het dagelijks bestuur van de sportraad onderzocht worden
en met advies overgemaakt worden aan de gemeenteraad.
artikel 13 :
De subsidies zijn een financiële tegemoetkoming vanwege het gemeentebestuur en
overeenkomstig de bepalingen van dit reglement gaat de gemeenteraad jaarlijks, na
advies van de sportraad, over tot de vaststelling en de toekenning van de toelagen aan
de sportverenigingen.
artikel 14 :
Dit reglement treedt in werking vanaf het subsidiejaar 2018 - 2019.

