SUBSIDIEREGLEMENT
SPORTVERENIGINGEN ANZEGEM
ARTIKEL 1
Het reglement voor verdeling van toelagen aan sportverenigingen en sportclubs als volgt goed te keuren en
toe te passen vanaf werkingsjaar 2014-2015:
Artikel 1 : Binnen de perken van de kredieten voorzien in de door de gemeenteraad goedgekeurde
gemeentebegroting, worden de subsidies aan sportverenigingen (of gelijkgestelde clubs) verdeeld op
voorstel van de gemeentelijke sportdienst volgens hierna vermelde regeling.
Artikel 2: Erkenningsvoorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidiëring:
2.1. Komen in aanmerking voor erkenning:
1. verenigingen zonder winstoogmerk;
2. feitelijke verenigingen.
2.2. Komen niet in aanmerking voor erkenning als gemeentelijke sportvereniging: verenigingen die
reeds erkend worden als gemeentelijke jeugdvereniging of gemeentelijke culturele vereniging of via andere
gemeentelijke erkenningsreglementen: ontspanningsvereniging, seniorenraad, andere.
2.3. De sportvereniging moet een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid kan
worden van de sportvereniging op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en
doelstellingen van de vereniging eerbiedigt.
2.4. Om in aanmerking te komen voor erkenning moet de sportvereniging minstens 10 aangesloten leden
hebben.
2.5. De zetel of het secretariaat van de vereniging moet in de gemeente gevestigd zijn en ten minste 30%
van de bestuursleden en sportende leden samen moet in de gemeente wonen.
Een gemotiveerde uitzondering kan aangevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen
en aan de algemene vergadering van de sportraad.
2.6. Minstens de helft van de sportieve activiteiten moet plaatsvinden op het grondgebied van de
gemeente. Indien de vereniging kan aantonen dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste
accommodatie aanwezig is op het gemeentelijk grondgebied, dan is deze voorwaarde niet van
toepassing.
2.7. De sportvereniging moet een actieve sportwerking kunnen aantonen, op voorlegging van de kalender.
2.8. De sportvereniging moet ter bescherming van haar aangesloten leden een verzekeringspolis
afsluiten.
2.9. De beoefende sportactiviteit van de vereniging moet voldoen aan volgende definitie:
“Activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter
en waarbij de fysieke inspanning centraal staat”.
2.10. De erkenning kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna beschreven procedure:
- De aanvraag tot erkenning wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde formulieren
ingediend bij de sportdienst.
- Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de sportdienst.
- Het aanvraagdossier is te verkrijgen tussen 1/09 en 15/09.
- De erkenningsaanvraag moet ingediend worden vóór 15/10.
- De bekendmaking van de erkenning vindt plaats vóór 1/11
- Tussen 1/11 en 15/11 kan beroep aangetekend worden bij het college van Burgemeester en
Schepenen.

Artikel 3 : De erkende sportverenigingen die voldoen aan de hiernavolgende criteria hebben recht op een
basistoelage en/of een werkingstoelage. Van het beschikbare bedrag wordt maximum 20% verdeeld als
basistoelage. De overige 80% wordt verdeeld als werkingstoelage: waarvan 28% volgens kwantitatieve
criteria en 52% volgens kwalitatieve criteria.
Nominatieve bedragen worden afgerond naar het dichtste vijftal.
Artikel 4 : Om in aanmerking te komen voor de basistoelage moet de sportvereniging voldoen aan de
volgende voorwaarden :
- schriftelijke aanvraag tijdig indienen,
- minimum 2 jaar werking bewijzen,
- geen club zijn met beroepssporters,
- geen winst- of handelsdoeleinden nastreven,
- minimum 10 leden tellen.
De basissubsidie bedraagt 20% van het totale subsidiebedrag.
Artikel 5 : De werkingstoelage wordt aan de sportverenigingen toegekend volgens het aantal behaalde
punten overeenkomstig volgende criteria:
5.1 Kwantitatieve criteria: 28% van het totale subsidiebedrag:
5.1.1 Ledenbestand:
* Aantal leden :

10-25 leden: 5 basispunten
26-50 leden: 10 basispunten
51-75 leden: 15 basispunten
> 75 leden: 20 basispunten

* Leeftijdscategorieën: 2 – 12 jaar: basispunten x 3
13 – 18 jaar: basispunten x 4
19 tot … jaar: basispunten x 2
(op voorlegging van officiële bondslijsten, verzekeringsdocumenten, of andere stavingstukken.
Indien deze bewijsstukken ontbreken wordt de minimale score toegekend)
5.1.2 Reguliere competitie :
* Aantal leden dat aan competitie meedoet binnen de club: 1 punt per speler
(officiële kalender voorleggen)
5.1.3 Onderhoud en instandhouding van eigen sportinfrastructuur: voorleggen facturen van onderhoud.
0- 625 €
: 5 ptn
626 € - 1.250 € : 10 ptn
1.251 € - 1.875 €. : 20 ptn
1.876 € - 2.500 € : 40 ptn
> 2.500 €
: 50 ptn
vanaf € 2.500 onderhoudskosten, ook energiefacturen voorleggen (water-elektricteit-verwarming)
2.500 – 10.000 € : 100 punten
> 10.000 € : 150 punten
5.1.4 Gebruik gemeentelijke sportinfrastructuur :
Gebruik sportaccommodaties gemeente, zonder zelf te onderhouden :
min 20% van het totaal aantal bekomen punten van de kwantitatieve criteria.

5.1.5 Aankoop sportmateriaal:
Clubs leggen aankoopfacturen voor, de sportspecifieke materialen moeten voldoen aan de normen
van de sportfederatie.
0 – 250 €:
10 punten
251 – 500 €: 30 punten
501 – 750 €: 40 punten
751 – 1.000 €: 60 punten
> 1.000 €:
100 punten
5.2 Kwalitatieve criteria: 52 % van het totale subsidiebedrag:
5.2.1 Organiseren van tornooien/sportkampen/stages:
* de club organiseert zelf een tornooi buiten de reguliere competitie:
per tornooi: 20 punten
* de club organiseert zelf of neemt als club deel aan een sportkamp of sportstage:
per sportkamp of stage: 20 punten
5.2.2 Samenstelling bestuur:
* de vereniging is juridisch een vzw:
* er is een jeugdbestuur aanwezig:
* er is gediplomeerde sporttechnische begeleiding:
* de vereniging is aangesloten bij
een erkende sportfederatie:

20 punten
20 punten
20 punten
20 punten

5.2.3 Kwaliteit en vorming trainers, begeleiders en bestuursleden:
Clubs leggen lijst van trainers voor met kopie van diploma’s of getuigschriften.
* per gediplomeerde trainer of begeleider:
15 punten
Clubs geven namen deelnemers en overzicht van gevolgde bijscholingen of vormingen door.
(geldig voor trainers, begeleiders en bestuursleden)
* per officieel goedgekeurde vorming of bijscholing: 5 punten per 4u
5.2.4 Financieel beheer van de club:
De club bezorgt informatie over inschrijvingsgelden en verzekering.
* club geeft korting voor jongeren onder de 12 jaar:
10 punten
* club geeft korting voor meerdere leden per gezin:
10 punten
* club geeft korting voor andersvaliden:
10 punten
* verzekering is inbegrepen in het lidgeld:
10 punten
* de club vraagt géén lidgeld:
10 punten
5.2.5 Communicatie:
* de club brengt op regelmatige basis een kwaliteitsvol clubblad:
of digitale nieuwsbrief uit :
* de club heeft een website of facebookaccount van de club
die regelmatig geupdate wordt:
* de club maakt en verspreidt affiches/folders over zijn werking:

20 punten
20 punten
20 punten

5.2.6 Actief lid van de sportraad:
De afgevaardigde van de club of zijn plaatsvervanger
is aanwezig op de algemene vergaderingen van de sportraad: 10 punten per algemene vergadering
Artikel 6 :
Het bedrag aan werkingstoelage wordt bepaald volgens de punten bekomen op de verschillende criteria.
Alle bekomen punten van de verschillende clubs worden opgeteld. Na deling van het beschikbaar bedrag
door het totaal aantal punten wordt de waarde in geld van een punt bekomen. Vervolgens wordt het aantal
per club bekomen punten vermenigvuldigd met de waarde in geld van één punt.

Artikel 7 :
Worden uitgesloten van de werkingstoelage :
 alle onderwijsinstellingen
 clubs die alleen maar tornooien of competities inrichten
 clubs die alleen maar organisator zijn
 alle ontspanningsverenigingen zoals gedefinieerd in het gemeentelijke subsidiereglement vastgesteld
door de gemeenteraad dd 19 maart 1984.
Artikel 8 :
De verenigingen moeten een schriftelijke aanvraag om betoelaging persoonlijk indienen bij de gemeentelijke
sportraad Anzegem tegen uiterlijk 15 oktober volgend op het afgesloten werkjaar. (werkjaar van september
tot augustus). Aanvragen die later ingediend worden komen niet in aanmerking.
Voor de betreffende rubriek worden geen punten toegekend indien bewijsstukken ontbreken. Ontbrekende
bewijsstukken worden niet opnieuw opgevraagd.
Alle clubs worden verondersteld een aanvraagformulier te hebben ontvangen. Indien dit niet het geval zou
zijn, moet de club zelf een formulier opvragen bij de sportdienst
Artikel 9 :
Indien nodig kan de gemeentelijke sportdienst alle nuttige en noodzakelijke gegevens, andere dan vermeld
in dit reglement, opvragen om de juistheid van de informatie te kunnen nagaan.
Artikel 10 :
Misbruiken of het verstrekken van valse inlichtingen geven aanleiding tot uitsluiting van betoelaging.
ARTIKEL 2 :
De bepalingen opgenomen in het vorige gemeentelijk subsidiereglement vastgesteld door de gemeenteraad
dd 14 oktober 1996 van toepassing op de sportclubs en sportverenigingen, worden opgeheven vanaf het
werkjaar 2007-2008.
ARTIKEL 3 :
Dit reglement is van toepassing voorzover daartoe in de gemeentebegroting de nodige kredieten worden
voorzien en goedgekeurd.
ARTIKEL 4 : Deze beslissing wordt bekendgemaakt door aanplakking conform artikel 112 van de nieuwe
gemeentewet.
ARTIKEL 5 :
Het decreet van 28 april 1993 betreffende het administratief toezicht op de gemeenten van het Vlaamse
Gewest strikt toe te passen.

