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DE GEMEENTERAAD: 
 

Goedkeuring van het 

reglement houdende 

de subsidiëring van 

kwaliteitsvolle sport-

verenigingen. 

_________ 

 

Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; 

Gelet op de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning 

en op de aanwending van gemeentelijke toelagen; die stelt dat de sportverenigingen 

de subsidies moeten gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie werd toege-

kend; 

Gelet op het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebe-

sturen, provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren 

van een Sport voor Allen-beleid; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2007 ter uitvoering van 

het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen, 

provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van 

een Sport voor Allen-beleid – algemene bepalingen en bepalingen tot het verkrij-

gen van de beleidssubsidie; 

Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport, die de rechten van 

het kind in de sport centraal stelt; 

Gelet op het belang dat de gemeenteraad hecht aan het vrijwilligerswerk in de 

sport; 

Gelet op het raadsbesluit van 11 mei 1998 houdende de vaststelling van het regle-

ment voor betoelaging van sportverenigingen en het besluit van 16 juni 2003 hou-

dende de aanpassing van de puntenverdeling; 

Gelet op het erkenningsreglement voor sportverenigingen goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting van 15 december 2008; 

Gelet op het advies van de sportraad van 3 november 2008; 

Gelet op het goedgekeurde beleidsplan 2008-2013; 

 

Overwegende dat bij raadsbesluit van 20 december 1977 de stedelijke sportraad 

werd erkend en de statuten aanvaard alsook de latere wijzigingen, zoals goedge-

keurd in de algemene vergadering van 26 april 1977; 
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Gelet op de wetgeving ter zake; 

Op voorstel van de bevoegde Schepen; 

 

BESLUIT met algemene stemmen: 

 

Artikel 1. 

Navolgend reglement houdende de subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigin-

gen goed te keuren: 

 

REGLEMENT TOT SUBSIDIERING VAN KWALITEITSVOLLE SPORTVERE-

NIGINGEN  
 

HOOFDSTUK I  ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 1 

Het toelagereglement voor sportverenigingen van 11 mei 1998 waarvan het pun-

tensysteem werd gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 16 juni 2003 in te trekken 

en te vervangen door navolgend reglement; 

 

Op basis van de in de begroting goedgekeurde kredieten geeft de gemeenteraad 

machtiging aan het schepencollege om volgens de vooropgestelde criteria in dit 

reglement jaarlijks en individueel per vereniging de subsidies vast te stellen en uit 

te keren, dit op voorstel van de sportdienst en na advies van de sportraad; 

 

De subsidies zijn bedoeld als ondersteuning voor de kwaliteitsvolle werking van de 

door de gemeente erkende sportverenigingen (cfr. het goedgekeurde erkenningsre-

glement voor sportverenigingen) die zich toeleggen op sportbeoefening, sportpro-

motie of jeugdvorming in de sport. 

Hierbij heeft de gemeente speciale aandacht voor de kwaliteit van de jeugdoplei-

ding in de sport. 

 

Aldus vallen alle toelagen buiten dit stelsel die het stadbestuur verstrekt: 

 aan liefdadigheidswerken binnen en buiten de stad; 

 aan buitenstedelijke initiatieven in de culturele, sportieve en jeugdsector; 

 in de vorm van aparte toelagen door het stadsbestuur voorzien voor de vereni-

gingen; 

 als vergoeding, lonen of salarissen voor prestaties in verband met aangelegen-

heden in  opdracht van het stadsbestuur; 

 onderhoudstoelagen voor accommodaties 

 als investeringstoelagen, verleend door het stadsbestuur. 

 

Vallen evenmin onder de bedoelde subsidiëringsregeling : 

 de werkingskosten van het adviesorgaan. 

 

Artikel 2 

Voor de toepassing van het reglement wordt verstaan onder: 

a) Betoelagingsjaar:  jaar waarin de betoelaging wordt uitbetaald.  

b) Werkjaar:  het jaar van de werking van de vereniging waarop de 

   betoelaging gebaseerd is.  

c) Beleidssubsidies: die subsidies bedoeld voor de ondersteuning van de 
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   kwalitatieve werking van de clubs. 

d) Vlaamse beleidssubsidies: de subsidies door de Vlaamse regering toe 

   gekend aan gemeenten voor het voeren van een Sport 

   voor Allen-beleid 

e) Gediplomeerde trainers: hiervoor wordt de referentietabel van de VTS 

   en de assimilatielijst van het Bloso gehanteerd. 

* Trainers die een diploma LO (licentiaat, master of 

regent, bacheler) hebben behaald. 

    * Trainers die een diploma van de VTS hebben be 

    haald. 

    * Trainers die een diploma van de betrokken sportfe

    deratie hebben behaald dat gelijkgesteld wordt cfr.  

    referentietabel van de VTS en/of de assimilatielijst  

   van het Bloso gehanteerd. 

 

HOOFDSTUK II  BELEIDSSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN 

 

Artikel 3 

Het krediet wordt samengesteld uit enerzijds minimum 50% van de Vlaamse be-

leidssubsidies en anderzijds uit gemeentelijke middelen. 

 

Erkende verenigingen kunnen in aanmerking komen voor directe financiële onder-

steuning naargelang voldaan wordt aan de voorwaarden opgesomd in navolgende 

subcategorieën  

(artikel 3, A-B-C).  

Volgende subcategorieën worden voorzien: 

A. Toelage voor sportpromotionele activiteiten. 

De toelage is bedoeld voor de ondersteuning van erkende verenigingen 

die speciale of uitzonderlijke sportpromotionele activiteiten organiseren.  

Het krediet op jaarbasis is beperkt tot max. 1239 EUR.   

Het voor dit reglement, subcat. A, effectief uitbetaalde krediet wordt 

van het totale budget - voorzien voor het toelagereglement voor subsidi-

ering van kwaliteitsvolle sportverenigingen - afgehouden; 

 

B. Toelagen voor erkende verenigingen die geen jeugdwerking hebben. 

De toelage is bedoeld als ondersteuning van sportverenigingen die geen 

jeugdwerking aanbieden maar die in hun werking een bepaalde basis-

kwaliteit willen integreren. 

Het krediet op jaarbasis is beperkt tot 13% van het budget voor subsidi-

ering van kwaliteitsvolle sportverenigingen - en tot max. 75 EUR per 

vereniging per jaar.  

Het voor dit reglement, subcat. B, effectief uitbetaalde krediet wordt 

van het resterende budget ( budget voorzien voor het toelagereglement 

voor subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen min het uitbe-

taalde krediet voor subcat A) afgehouden;  

 

C. Toelagen voor erkende sportverenigingen met jeugdwerking. 

De toelage is bedoeld als ondersteuning van de werking van clubs die 

werken aan een kwaliteitsvolle begeleiding van hun jeugdleden.  

Het krediet wordt verdeeld op basis van de werking van het voorbije 

werkjaar en 
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gebeurt op basis van een meerderheid van kwaliteitscriteria volgens een 

puntensysteem.  

Het krediet voor dit reglement bestaat uit het totale budget - voorzien 

voor het toelagereglement voor subsidiëring van kwaliteitsvolle sport-

verenigingen - min de effectief uitbetaalde toelagen voor subcat. A en 

subcat. B 

 

Op advies van de sportraad kan het schepencollege jaarlijks de percen-

tages die leiden tot de verdeling van de kredieten over de verschillende 

kwaliteitscriteria  aanpassen dit naargelang de noden en behoeften die 

zich aandienen. 

  

HOOFDSTUK III OMSCHRIJVING REGLEMENTEN EN CRITERIA VOOR SUBSIDIËRING 

 

Artikel 4 

A. Toelagen voor uitzonderlijke, sportpromotionele activiteiten  

 

§ 1  Met dit reglement kan het schepencollege toelagen verlenen om uitzon-

derlijke sportpromotionele activiteiten van erkende verenigingen te 

ondersteunen. 

De sportdienst wordt belast met het nazicht en de beoordeling van de toela-

ge -aanvraagdossiers. De sportraad zal een advies verlenen ivm de dossiers 

aan het College van Burgemeester en Schepenen.  

 

Doelstelling:  sportverenigingen organiseren buitengewone, nieuwe sport-

activiteiten voor allen. 

 

§ 2  Inhoudelijke bepalingen.  

 

1. Algemeen 

 Het initiatief dient in te spelen op actuele vragen, ontwikkelingen en be-

hoeften binnen de sportsector.    

2. Criteria 

Het initiatief moet: 

 vernieuwend en/of uitzonderlijk zijn binnen het gemeentelijke sportgebeu-

ren of; 

 een extra uitstraling geven aan de club, vereniging of de gemeente. 

3. Krediet 

 Het krediet is beperkt tot max. 1239 EUR per jaar.  

 Indien er meerdere aanvragen per jaar worden ingediend, wordt het bedrag 

proportioneel verdeeld over de initiatieven.  

4. Duur 

 Eenzelfde initiatief kan slechts één keer het voorwerp uitmaken van een be-

toelagingsaanvraag.  

 Mits een grondige motivering van de aanvrager kan het schepencollege op 

advies van de sportraad eenzelfde initiatief voor een 2
de

 keer betoelagen. 

 

§ 3  Procedure 

 

1. Initiatiefnemers die in aanmerking willen komen voor een toelage dienen: 
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 Een aanvraag schriftelijk en 3 maanden voorafgaandelijk aan de activiteit 

binnen te brengen op het secretariaat van de sportdienst. Wanneer de activi-

teit plaatsvindt tussen 1 oktober en 31 december van het betrokken jaar 

wordt de betoelaging uitbetaald in het jaar volgend op het aanvraagjaar; 

 Hun aanvraag te doen op de daartoe bestemde formulieren.  

o De formulieren zijn te verkrijgen op het secretariaat van de sport-

dienst of te downloaden via de website: www.herk-de-stad.be / vrije 

tijd en toerisme / sport / toelagereglementen;  

o De aanvraag omvat volgende gegevens: 

* de omschrijving, de duur en de verantwoording van het initiatief; 

* een begroting (=nauwkeurige raming van alle uitgaven en inkom-

sten); 

* identificatiegegevens van de aanvrager; 

 

 Op ieder ogenblik alle gevraagde inlichtingen over het initiatief te verschaf-

fen. 

 

2. De aanvragen worden voor advies voorgelegd aan de raad van bestuur van de 

sportraad. 

 

3. Het schepencollege beslist na advies van de sportraad of het initiatief in aan-

merking komt voor subsidiëring op basis van dit reglement. 

Het schepencollege verleent eerst principiële goedkeuring aan het initiatief en 

stelt de maximale toelage vast. Na afloop van het initiatief wordt binnen de 

twee maanden een evaluatiedossier bezorgd aan de sportdienst. Dit dossier be-

vat een beknopt evaluatieverslag en de financiële afrekening. Op basis van het 

evaluatiedossier kan dan de definitieve toelage bepaald worden door het sche-

pencollege op advies van de sportraad. 

 

Het voor dit reglement, subcat. A, effectief uitbetaalde krediet wordt van het totale 

toelagebudget - voorzien voor het toelagereglement voor subsidiëring van kwali-

teitsvolle sportverenigingen - in mindering gebracht; 

 

B. Toelagen voor erkende verenigingen die geen jeugdwerking hebben. 

 

§ 1  Met dit reglement wil het gemeentebestuur een basiskwaliteitsubsidie 

verlenen aan verenigingen die geen jeugdwerking aanbieden en die 

voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria opgenomen in B, §2, 2.  

 

Doelstelling: Herkse sportverenigingen verhogen de kwaliteit van hun wer-

king. 

 

 

§ 2 Inhoudelijke bepalingen 

 

1. Algemeen 

 Verenigingen die geen jeugdwerking aanbieden maar een kwalitatieve wer-

king nastreven en voldoen aan de gestelde criteria kunnen aanspraak maken 

op een basiskwaliteitssubsidie. 

 

2. Criteria 
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 Verenigingen die een score halen van minimum 6 punten op onderstaande 

kwaliteitscriteria komen in aanmerking voor subsidiëring. Vanaf het betoe-

lagingsjaar 2011 dient de score 7 punten te bedragen om in aanmerking te 

komen voor subsidiëring. 

 Kwaliteitscriteria:  

a) Statuut van de vereniging: 

 Feitelijke vereniging (F.V.)    0 punten 

 F. V. aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie 1 punt 

 VZW-structuur      2 punten 

b) Structuur van de vereniging 

 Ingediend schematisch organogram met vermelding      1 punt 

van functies en verantwoordelijkheden. 

 Werken met commissies         1 punt 

 Lidmaatschap van de sportraad        1 punt 

 Effectieve aanwezigheid AV van de sportraad  

(jaarbasis)       2 punten 

c) Communicatie  

 Vereniging beschikt over een geactualiseerde website     1 punt 

 Aansluitingsvoorwaarden voor nieuwe leden staan      1 punt 

vermeld op website  

d) Doelgroepen en activiteitenaanbod 

 Organisatie van minstens 1 activiteit buiten       1 punt 

de normale activiteiten die openstaat voor allen 

 

3. Krediet 

 Voor dit reglement wordt een krediet van 13 % van het totale krediet  - 

voorzien voor het toelagereglement voor subsidiëring van kwaliteitsvolle 

sportverenigingen - voorzien. 

 Elke vereniging die voldoet aan de voorwaarden kan maximaal 75 euro 

subsidie ontvangen. 

 Indien bij de toekenning blijkt dat het maximale bedrag van 13 

% overschreden wordt, wordt het subsidiebedrag verdeeld over 

het aantal clubs die aan de basiskwaliteitsvoorwaarden voldoen 

(score 6/10).  

Vanaf 2011: (score 7/10)  

 Indien het maximale bedrag van 13% niet overschreden wordt, 

krijgt elke vereniging die voldoet aan de voorwaarden het 

maximale toelagebedrag van 75 euro. 

 

§ 3 Procedure 

 

1. Sportverenigingen die in aanmerking wil komen voor deze toelage dienen: 

 De aanvragen schriftelijk en vóór 1 oktober van het jaar binnen te brengen 

op het secretariaat van de sportdienst.  Aanvragen na 1 oktober komen niet 

meer in aanmerking voor betoelaging. Een aanvraag handelt over de wer-

king van het voorbije sportseizoen. 

 Hun aanvraag te doen op de daartoe bestemde formulieren.  

 De formulieren en het reglement zijn te verkrijgen op het secretari-

aat van de sportdienst of te downloaden via de website: www.herk-
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de-stad.be / vrije tijd en toerisme / sport / toelagereglementen;  

 De aanvraag omvat de in §2, punt 2 genoemde criteria en dient vol-

ledig  ingevuld en ondertekend te worden en vergezeld te zijn van 

de nodige bewijsstukken. Bij het ontbreken van de nodige bewijs-

stukken kunnen voor de desbetreffende criteria geen punten ge-

scoord worden. 

 

2. De aanvragen worden voor advies voorgelegd aan de raad van bestuur van de 

sportraad. 

 

3. De uitbetaling van de subsidies zal gebeuren na goedkeuring door het schepen-

college en vóór 31 december van het betrokken jaar. 

 

Het voor dit reglement, subcat. B, effectief uitbetaalde krediet wordt van het reste-

rende toelagebudget ( budget voorzien voor het toelagereglement voor subsidiëring 

van kwaliteitsvolle sportverenigingen min het uitbetaalde krediet voor subcat A) in 

mindering gebracht;  

 

C. Toelagen voor erkende sportverenigingen met jeugdwerking. 

 

§ 1  Met dit reglement wil het gemeentebestuur ondersteuning bieden aan 

erkende sportverenigingen die zich toeleggen op een kwalitatieve oplei-

ding en begeleiding van jeugdleden op basis van kwaliteits- en kwanti-

teitscriteria opgenomen in C. §2, 3 Criteria. 

 

Doelstelling: sportverenigingen verhogen de kwaliteit van de algemene 

werking en in het bijzonder van de jeugdopleiding binnen de 

club. 

 

§ 2 Inhoudelijke bepalingen 

 

1. Algemeen 

 De subsidie van het huidige werkjaar wordt bepaald op basis van de in het 

aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportverenigingen m.b.t. het 

voorgaande werkingsjaar. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht 

voor de gegeven informatie en bewijsstukken te laten verifiëren. Indien 

blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt 

desbetreffende vereniging voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking 

voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie.  

 De subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de 

sportvereniging en gebeurt op basis van een aantal kwaliteits- of kwanti-

teitscriteria per doelstelling.  

Via parameters en een daaraan verbonden puntensysteem wordt de beoor-

deling omgezet in een subsidiebedrag.  

De geldelijke waarde van de punten wordt bepaald door de deling van het 

krediet door het totaal van de aan alle verenigingen samen toegekende 

punten, telkens rekening houdend met het percentage van het budget per 

doelstelling (indien van toepassing). 

 Als werkjaar voor sportverenigingen wordt aangenomen: van 1 augustus tot 

31 juli. 
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2. Extra subsidievoorwaarden 

 Actieve jeugdwerking ontplooien waarbij er minstens 1 keer per week ge-

durende 8 maanden activiteiten worden georganiseerd; 

 Een jeugdopleiding aanbieden aan aparte jeugdgroepen en met aparte bege-

leiding.  

 Een minimum van 10 jeugdleden hebben. Deze voorwaarde vervalt in het 

stichtingsjaar van de jeugdwerking (bij nieuwe club) en in het daarop vol-

gende sportjaar. Indien uit een reguliere volwassenenwerking een jeugd-

werking ontstaat, komt deze voorwaarde te vervallen in het jaar van de op-

start en het daarop volgende sportjaar. 

 

3. Krediet 

 Per kwaliteitsdomein wordt een vast percentage voorzien van het resterende 

krediet =  krediet voorzien voor het toelagereglement voor subsidiëring van 

kwaliteitsvolle sportverenigingen - min de effectief uitbetaalde toelagen 

voor subcat. A en subcat. B  

 Op advies van de sportraad kan het schepencollege jaarlijks de percentages 

aanpassen dit naargelang de noden en behoeften in de sportsector. 

 

4. Criteria 

 

 Globaal overzicht 

 

 Thema’ s budget 

1 Kwalitatieve begeleiding v.d. leden v.d. 

sportverenigingen 

25% van het krediet 

2 Financiële beleidsvoering 15% van het krediet 

3 Aanbod en doelgroepen 25% van het krediet 

4 Structuur van de vereniging 15% van het krediet 

5 Communicatie  20% van het krediet 

 

 

 

Thema 1: Kwalitatieve begeleiding van de leden van de sportvereniging  

 25% 

 

Doelstelling: beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch kader 
 
Criteria: per criterium is er een percentage vastgelegd 

 
 Met gediplomeerde trainers wordt verder bedoeld: sporttechnisch gediplo-
meerde 
 trainers volgens art. 2, e) 
 

a) Werken met sporttechnisch gediplomeerde trainers  65 % 

(zie omschrijving van gediplomeerde trainers in art. 2)   
 
a.1  trainingsuren onder begeleiding van gediplomeerde trainer 25 % 

(berekening op weekbasis (48/48) 

1. trainingsuren begeleid door gediplomeerde trainers 

   Punten per trainingsuur    4 ptn 
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2. trainingsuren begeleid door niet-gediplomeerde trainers   

 Punten per trainingsuur    1 pt 
 

a.2  jeugdploegen of leeftijdsgroepen onder begeleiding van  20 % 

gediplomeerde trainers  

  (berekening, rekening houdend met grootte van de jeugdploeg  

of leeftijdsgroep) 

Ploegen of leeftijdsgroepen bestaande uit max. 4 spelers 

  1. Jeugdploegen onder leiding van gediplomeerde trainer  

   Punten per jeugdploeg    4 ptn 

  2. Jeugdploegen onder leiding van niet-gediplomeerde trainer 

   Punten per jeugdploeg    1 ptn 
 

Ploegen of leeftijdsgroepen bestaande uit max. 8 spelers 

  1. Jeugdploegen onder leiding van gediplomeerde trainer  

   Punten per jeugdploeg    8 ptn 

  2. Jeugdploegen onder leiding van niet-gediplomeerde trainer  

Punten per jeugdploeg    2 ptn 
 

Ploegen of leeftijdsgroepen met meer dan 8 spelers 

  1. Jeugdploegen onder leiding van gediplomeerde trainer   

Punten per jeugdploeg    12ptn 

  2. Jeugdploegen onder leiding van niet-gediplomeerde trainer 

   Punten per jeugdploeg    3 ptn 

 

a.3.  trainers       20 % 

  1. Gediplomeerde trainers 

   Punten per gediplomeerde trainer   4 ptn 

 VTS-initiator      

  

 VTS-trainer B/regent,bachelor LO/ instructeur B 

 VTS-trainer A, regent LO met trainer B in sporttak,  

licentiaat/Master LO 

 VTS-toptrainer, regent LO met trainer A of licenti-

aat/ 

master met trainer B 

 Diploma’s uitgereikt door federatie 

   
  2. Niet-gediplomeerde trainers    
   Punten voor niet-gediplomeerde trainers  1 pt 
 
 
 
 

b) werken met jeugdsportcoördinator of hoofdtrainer   15% 
   

wel of niet beschikken over een gediplomeerd jeugdsportcoördinator 

of hoofdtrainer 

        1. sporttechnisch gedipl. in betreffende sporttak (minimum initiator)        1 pt 

        2. idem 1 maar aangevuld met diploma jeugdsportcoördinator        3 ptn 

 
 

c) leden aangesloten bij de sportvereniging   10% 
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  per aangesloten lid      1pt 

 

 

d) werken met gediplomeerde scheidsrechters/juyleden  10% 
 

aangesloten gediplomeerde scheidsrechter / jurylid door de federatie erkend 

per actieve gediplomeerde scheidsrechter / jurylid   1 pt 

          

 

 

Thema 2:  Financieel beleid       15 % 

 

Doelstelling: afstemmen van het financieel beleid op diverse doelgroepen 

 

 Criteria:  per criterium is er een percentage vastgelegd 

   Indien er op één bepaald criterium geen punten worden  

   gescoord komt het bedrag voor dat criterium bij het krediet 

   voorzien voor de andere criteria aangaande het fin. beleid. 

  

a) gedifferentieerd lidgeld hanteren gezinnen/doelgroepen 25 % 

punten bij toepassing gedif/beleid    1 pt 

 

b) gespreide betaling van lidgeld mogelijk    15 % 

punten bij toepassing mogelijkheid tot gespreide betaling 1 pt 

 

c) lidgeld omvat volledige werking ook trainingspakket van min. 

1u/wkbasis       30 % 

punten bij toepassing       1 pt 

 

d) clubs die duurdere dan de gemeentelijke accommodatie, privé-

accommodatie        30 % 

      dienen af te huren voor reguliere jeugdwerking begrepen binnen het                

 lidgeld 

 punten per maand van afhuring    1 pt 

 

 

Thema 3: Aanbod en doelgroepen      25 % 

 

Doelstelling 1: werken met verschillende doelgroepen met oog op  30 % 

                         vergroten van diversiteit en toegankelijkheid 

 

 criteria: per criterium worden punten voorzien 

 

a) aanbod hebben voor andere doelgroepen dan jeugd    

  

  

  bovenop  het aanbod voor jeugd tegelijkertijd een afzonderlijk aan 

 bod met specifieke specifieke begeleiding voor volwassenen  

  punten per initiatief (vb initiatiereeks is 1pt)  1 pt 
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  bovenop  het aanbod voor jeugd tegelijkertijd een afzonderlijk aan 

 bod met specifieke begeleiding voor senioren +55 (vb seniorenna  

 middag)  

  punten per initiatief      1 pt 

 

  bovenop  het aanbod voor jeugd tegelijkertijd een afzonderlijk aan 

 bod met specifieke begeleiding voor minder-validen  

  punten per initiatief      1 pt 

 

Doelstelling 2 : regelmatig en aantrekkelijke activiteiten aanbieden  70 % 

                          op de verschillende niveaus  

 

a) aanbod organiseren voor sport op verschillende niveaus  

  

Tegelijkertijd een afzonderlijk competitief en recreatief aanbod met 

specifieke afzonderlijke begeleiding  

punten bij aanbieden van beide niveaus  2 ptn 

 

b) organiseren van tornooien/wedstrijden/kampioenschappen op buiten de 

reguliere werking 

 organiseren van of deelname aan stages 

  punten bij toepassing     1 pt 

 organiseren van of deelnemen aan sportkampen 

  punten bij toepassing     1 pt 

  organiseren van of deelname aan tornooi buiten regul competities 

   punten bij toepassing     1 pt 

 

c) organisatie van gratis initiatie/proeflessen voor nieuwe jeugdleden  

punten bij organisatie initiatielessen (nieuwe leden) 1 pt 

 

d) organisatie/meewerken aan activiteit ism school/SD/buitenschoolse 

kinderopvang 

  punten bij organisatie / meewerken   1 pt 

 

 

 

Thema 4: Structuur van de vereniging     15 % 

 

 

Doelstelling:  de vereniging heeft een transparante structuur met duidelijk 

  omschreven functies 

 

 Criteria: per parameter is er een waardeverhouding vastgelegd 

 

a) vereniging beschikt over een duidelijke structuur  

punten bij VZW-statuut     25 ptn 

punten voor beschikken v.e. schematisch organogram 15 ptn 

met vermelding van functies, verantwoordelijken en commissies 

  punten indien organogram ook op website te vinden is 10 ptn 
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b) vereniging is aangesloten bij de gemeentelijk sportraad   

punten indien aanwezig op de AV van de sportraad  30 ptn 

 

c) vereniging is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie 

punten voor lidmaatschap bij erkende Vlaamse federatie 10 ptn 

 

 

 

Thema 5: Communicatie       20 % 

 

 

Doelstelling:  de vereniging voert een interne en externe open communicatie 

 

 Criteria: per parameter is er een waardeverhouding vastgelegd 

 

a) verschillende communicatiekanalen gebruiken 

punten voor uitgifte clubblad  (min 2 x per jaar)  20 ptn 

punten indien vereniging een up to date website heeft 30 ptn 

punten voor het voeren van communicatie met gebruik van een 

 clublogo       10 ptn 

 

b) aparte communicatie naar ouders toe 

punten voor de organisatie van een minstens 1 infoavond voor ou-

ders        40 ptn 

   

 

§ 3 Procedure 

 

1. Sportverenigingen die in aanmerking wensen te komen voor deze subsidie die-

nen: 

 een subsidie-aanvraag in te dienen vóór 1 oktober van het betrokken jaar op 

het secretariaat van de sportraad.  

Aanvragen na deze datum komen niet meer in aanmerking voor subsidi-

ering;  

 hun aanvraag te doen op de daartoe bestemde formulieren.  

 Het reglement en de formulieren zijn te verkrijgen op het secretari-

aat van de sportraad of te downloaden via de website: www.herk-

de-stad.be / vrije tijd en toerisme / sport / toelagereglementen;  

 De aanvraag dient volledig  ingevuld en ondertekend te worden en 

vergezeld te zijn van de nodige bewijsstukken. Bij het ontbreken 

van de nodige bewijsstukken kunnen voor de desbetreffende criteria 

geen punten gescoord worden. 

 

2. De uitbetaling van de subsidies zal gebeuren op advies van de sportraad en na 

goedkeuring door het schepencollege vóór 31 december van het betrokken jaar. 

 

HOOFDSTUK  IV ALGEMENE SLOTBEPALINGEN 

  

Artikel 5.  
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Alle betwistingen en interpretaties betreffende dit reglement en de toepassing ervan 

evenals alle onvoorziene gevallen, worden beslecht door het College van Burge-

meester en Schepenen. 

Dit reglement heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009 en wordt voor het 

eerst toegepast in het betoelagingsjaar 2009 waarbij de werking van werkingsjaar 

2008 - 2009 wordt beoordeeld. 

 

Artikel 2. 

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 248 tot en met 261 van het ge-

meentedecreet van 15 juli 2005 mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, 

terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overge-

maakt aan: 

- de sportdienst, 

- de financiële dienst. 

 

 NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
In opdracht: 

De Secretaris,                                                   De Burgemeester-Voorzitter,  

W.g. Creten N.                                                 W.g. Buekers P. 

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 

 

      Herk-de-Stad, 16 december 2008. 

In opdracht: 

De Secretaris,     De Burgemeester, 

 

Getekend document pagina 13/14 ~r document: REGL_GR20081215_reglementsubsidiëringkwaliteitsvollesportverenigingen.pdf



Ondertekeningspagina behorend tot document
REGL_GR20081215_reglementsubsidiëringkwaliteitsvollesportverenigingen.pdf

Getekend document pagina 14/14 ~r document: REGL_GR20081215_reglementsubsidiëringkwaliteitsvollesportverenigingen.pdf


		2020-11-24T09:29:54+0100
	HERK-DE-STAD
	Nathalie Creten (Signature)
	Algemeen directeur


		2020-11-26T15:16:13+0100
	HERK-DE-STAD
	Lore Michiels (Signature)
	voorzitter GR




