UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 2 september 2014
Aanwezig:

Moyaerts Charly - burgemeester - voorzitter
Lismont Patrick, Wicheler Jan, Princen Annick, Medart Gilbert, Abrahams
Gui - schepenen
Smeers - Vanmeer Krista, Aerts Jos, Scheepers Ingrid, Schiepers Kristof,
Thierie Rita, Houbey Gert, Maleux Anne, Moyaers Geert, Bronckart
Manu, Pollenus Cedric, Vanmolle Pascal, Soers Godelieve, Boonen
Marlies - raadsleden
Houbey Marcel - secretaris

Afwezig:

004

Aanpassing subsidiereglement sportfysieke sportverenigingen –
schrapping artikel 9.5. subsidie infrastructuur.

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
sommige toelagen.
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2012 betreffende de uitvoering van het decreet
van 6 juli houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid.
Gelet op het erkenningreglement van 23 april 2013.
Gelet op de nieuwe bepalingen van het gemeentedecreet.
Gelet dat de gemeente de sportfysieke sportverenigingen financieel wenst te ondersteunen i.f.v. de uitbouw van
een kwalitatieve werking.
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad van 18 augustus 2014.
Na beraadslaging met eenparigheid van stemmen..
Besluit:
Hoofdstuk 1: algemeen
Artikel 1: voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder :
Jeugd: zijn de sportende leden van 4 tot en met 18 jaar.
Volwassenen: zijn de sportende leden vanaf 19 jaar.
Sportfysieke sporten: sporten waar de fysieke inspanning centraal staat.
Artikel 2: Het gemeentebestuur van Gingelom schrijft jaarlijks een bedrag in onder de begrotingspost voor de
subsidiëring van sportverenigingen.
Artikel 3: De sportdienst wordt belast met de controle van de subsidieaanvragen en maakt ze ter goedkeuring
over aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 4: De subsidies worden toegekend per kalenderjaar. De berekening gebeurt echter op basis van het
sportwerkjaar dat loopt van 1 september van het vorige jaar tot en met 31 augustus van het huidige jaar.
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Artikel 5: De subsidies aan de sportverenigingen worden opgedeeld in een deel basissubsidie (Hoofdstuk I –
Afdeling 1) en een deel werkingssubsidie (Hoofdstuk I – Afdeling 2).
I. Basissubsidie volgens vaste geldbedragen.
II. Werkingssubsidie volgens puntensysteem:
Bedrag werkingssubsidie = totaal subsidiebedrag – totaal basissubsidie.
Elke punt wordt omgezet in een subsidiewaarde.
Hoe meer punten een sportvereniging behaalt, hoe meer subsidies ze voor dat luik krijgt.
Het subsidiebedrag per punt bekomt men door de werkingssubsidie te delen door het totaal aantal gescoorde
punten van alle clubs die voor deze subsidies in aanmerking komen.
Alle bedragen worden naar beneden afgerond. Hierdoor wordt voorkomen dat het begroot subsidiebedrag
overschreden wordt (van 0,01 tot 0,99 = 0).
Het restbedrag werkingssubsidie dat door de afrondingen ontstaat wordt gestort op rekening van de clubs met het
hoogst aantal actieve gekwalificeerde trainers (zie artikel 10).
Hoofdstuk 2: subsidies voor de sportverenigingen
Artikel 6: Om in aanmerking te komen voor een subsidie op basis van dit reglement dienen de
sportverenigingen, na advies van de sportraad, erkend te zijn door het gemeentebestuur.
De erkenning gebeurt op basis van het reglement tot erkenning van de Gingelomse sportverenigingen van
23 april 2013.
Afdeling 1: Basissubsidie
Artikel 7: de basissubsidie bestaat uit 2 delen: een erkenningdeel en een aanwezigheidsdeel
Deel a – erkenning: (Kwan.).
Alle door het gemeentebestuur erkende sportverenigingen ontvangen deel a van de basissubsidie.
Deze subsidie bedraagt 10 euro.
Deel b – aanwezigheid op de Algemene Vergadering sportraad: (Kwal.).
De erkende sportverenigingen die aanwezig zijn op de algemene vergadering van de sportraad (en dus lid zijn
van sportraad) ontvangen deel b van de basissubsidie.
Deze subsidie bedraagt 40 euro.
Indien de afgevaardigde en de plaatsvervanger verontschuldigd zijn voor de algemene vergadering dan dient een
ander bestuurs- of clublid op deze vergadering aanwezig te zijn. Is dit niet het geval dan komt men niet in
aanmerking voor deel b van de basissubsidie.
Afdeling 2: Werkingssubsidie
Artikel 8: De werkingssubsidie wordt verdeeld op basis van punten.
Het totaal bedrag van de werkingssubsidie wordt bekomen door het totaal in de begroting voorzien
subsidiebedrag te verminderen met het, volgens artikel 6 bekomen, totaal basissubsidiebedrag.
Artikel 9: Criteria
Artikel 9.1: Totaal aantal verzekerde sportende leden (kwan)
De clubs worden punten toegekend op basis van het aantal verzekerde sportende leden.
Voorwaarden:
- Het aantal verzekerde sportende leden dient opgegeven te worden.
- Zowel een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid als lichamelijk ongevallen is voor de leden afgesloten.
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Toelichting: het aantal niet sportende leden komt voor deze subsidie niet in aanmerking.
Aantal leden
Van 5 tot 10
Van 11 tot 20
Van 21 tot 40
Van 41 tot 50
Vanaf 51

Punten jeugd
5
10
15
20
25

Punten volwassenen
0
2
4
6
8

Parameter (bewijs): De clubs dienen het bewijs te leveren van het aantal verzekerde sportende leden via een:
- afschrift van de verzekeringspolis
- lijst van de erkende sportfederatie waarbij deze federatie bevestigt dat deze leden verzekerd zijn.
- zelf aangemaakte lijst waarop actief sportende leden zijn aangeduid + bewijs verzekeringspolis (indien
polis enkel aantal leden vermelden).

Artikel 9.2: Kwaliteitsvolle begeleiding leden (kwal-kwan)
De trainers en/of sportverantwoordelijken houden zich specifiek bezig met de sporttechnische opleiding van de
leden. Enkel personen die effectief training en/of sportbegeleiding geven komen voor dit criterium in aanmerking.
Technische begeleiding
Naam diploma

Soort diploma
Geen (kwan.)
Begeleidingsgericht
(kwal.)
Sporttakgericht
(kwal.)

Sportpedagogisch
(kwal.)

Clubtrainer met 5 jaar ervaring in de betrokken sport
Bewegingsanimator
Jogbegeleider (i.f.v. atletiek of jogclub)
Initiator – student LO
Trainer B of instructeur B
Kleuterleider ingeschakeld voor kleutergymnastiek
Onderwijzer of kleuterleider met bijkomende sporttechnische opleiding
Trainer A
- Bachelor of master in de LO (Regent LO of Licentiaat LO)
- Kinesist ingeschakeld voor gehandicaptensport
- Kinesist met bijkomende sporttechnische opleiding

Punten
jeugd
1
7

Punten
volwassenen
1
5

8
9

6
7

10
12

8
9

Bemerkingen:
Leden of sportende leden met een diploma die niet instaan voor de begeleiding en/of training komen niet in
aanmerking voor subsidie.
Sporttechnische opleidingen die niet in de vergelijkende tabel van diploma’s vermeld zijn zullen door de
sportraad beoordeeld worden.
Aanvullende sporttakgerichte opleidingen en bijscholingen komen niet in aanmerking voor subsidie.
Parameter: bij subsidieaanvraag dienen de afschriften van de diploma’s toegevoegd te worden.

Artikel 9.3: Aantal sportorganisaties per jaar (kwan)
De sportverenigingen ontvangen voor hun georganiseerde wedstrijden subsidies. Voor jeugdwedstrijden wordt
een hogere score toegekend.

Aantal
1+2
3+4
5+6

Georganiseerde sportorganisaties
Punten Jeugd
Punten volwassenen
6
3
12
6
18
9
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Bemerkingen:
De reguliere competitiewedstrijden komen niet in aanmerking.
De bedoelde sportorganisaties staan open voor leden en niet-leden (bijvoorbeeld wandel- en fietstochten,
joggings, fiets- en loopwedstrijden, …).
De score voor jeugdorganisaties wordt toegekend vanaf het ogenblik dat er minimum 30% van het totaal aantal
geprogrammeerde wedstrijden per dag voor de jeugd georganiseerd worden.
Organisaties waarin jeugd en volwassenen gelijktijdig deelnemen en in een klassement worden opgenomen,
worden beschouwd als volwassenenorganisaties.
Een organisatie wordt per dag geteld ook al vinden er meerdere wedstrijden op 1 dag plaats. Dus 2 organisaties
vinden op 2 verschillende dagen plaats.
Parameter: drukwerk zoals folders / uitslagen / krantenartikel dienen bij de aanvraag gevoegd.

Artikel 9.4: Communicatie (informatiekanalen clubs) (kwal)
Sportverenigingen doen inspanningen om hun leden te informeren over bijv. de clubstructuur, bestuur, werking,
verzekering leden, lidgelden.
Club beschikt over communicatie- of informatiekanaal
Verplichte voorwaarden
Verschijnt min. 2 maal per jaar
a) Er is een link naar de gemeentelijke website
b) De website is geactualiseerd.
c) De recentste gedifferentieerde lidgeldtarieven en
aansluitingsvoorwaarden worden kenbaar gemaakt.
d) De in artikel 9.7 vermelde doelgroepen, waarvoor de verlaagde
lidgeldtarieven gelden, worden meegedeeld.*
e) De wijze waarop deze doelgroepen deze verlaagde lidgelden
kunnen aanvragen is vermeld.*
*De tekst bij de bemerkingen in artikel 9.7. kan integraal overgenomen worden.
Welke
Geschreven nieuwsbrief
Geactualiseerde website

Punten
8
15

Parameter: bij subsidieaanvraag geschreven nieuwsbrief toevoegen + adres website noteren.

Artikel 9.5: Welzijn leden: (kwal)
Sportverenigingen die acties voeren omtrent gezondheid, welzijn, preventie en veiligheid van de leden bekomen
hiervoor 10 punten ongeacht het aantal acties.
Bijv.: de Vlaamse gemeenschap zet een actie op touw rond rookpreventie. Verenigingen die actief deelnemen
aan deze actie bij hun leden en dit bij de sportdienst kunnen aantonen (zie parameter) bekomen de score.
Parameter: bij subsidieaanvraag bewijzen van de acties voegen (datum, welke, hoe acties gevoerd).

Artikel 9.6: Toegankelijkheid en diversiteit (kwal)
Sportverenigingen die een bijzonder lidgeldtarief voor bijzondere doelgroepen toepassen en hierdoor de drempel
naar deze verenigingen weten te verlagen wordt een score van 10 punten toegekend.
Bemerkingen:
De lidgelden dienen minimum 30% lager te zijn dan de gewone lidgelden.
Sportverenigingen die geen lidgeld of deelnamekosten vragen aan de bijzondere doelgroepen komen eveneens in
aanmerking voor dit criterium. Zij dienen aan te tonen dat sommige leden tot deze doelgroep behoren.
Tot de betreffende doelgroepen behoren:
a) personen van wie het inkomen kleiner is dan het actuele leefloon + 100 euro
b) personen die in budgetbeheer zijn of in collectieve schuldenregeling.
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Aanvragers leveren bij verenigingen een bewijs via a) hun loonbrief of b) via een attest dat ze bij OCMW
kunnen bekomen.
Het gedifferentieerd lidgeld moet door de sportverenigingen naar leden en niet-leden kenbaar gemaakt worden.
Parameter:
- de bijzonder lidgelden zijn op de website van de sportverenigingen te lezen.
- de bijzondere lidgelden worden aan de sportdienst kenbaar gemaakt.

Artikel 10: de kwaliteitscore is steeds hoger dan kwantiteitsscore:
Indien na berekening van de subsidies de verhouding kwaliteit t.o.v. kwantiteit lager scoort dan 51% van het
totaal subsidiebedrag, dan zal elk kwaliteitscriterium (artikel 9) telkens met 1 extra punt verhoogd worden.
Dit tot de verhouding kwaliteit 51% bedraagt.
De weging van de kwaliteitsscore zal daarom steeds hoger zijn dan de kwantiteitscore.

Artikel 11: restbedrag (kwan)
Het restbedrag werkingssubsidie dat door de afrondingen ontstaat (zie artikel 5 – kader) wordt gestort op
rekening van de sportvereniging met het hoogst aantal actieve gekwalificeerde trainers.

Hoofdstuk 3: projectsubsidie (kwal)
Artikel 12: projecten in de sportsector
Een project dient in te spelen op actuele vragen, ontwikkelingen en behoeften binnen de sport in Gingelom.
Aanvragers van projecten die uitgaan van een commercieel doel of dit als resultaat voor ogen hebben, komen
niet in aanmerking voor subsidie.
Een project heeft als algemeen doel de werking van de sportverenigingen op te waarderen en de uitbouw van een
structureel en actief sportaanbod.
Artikel 13: projectvoorwaarden:
a) Het project heeft tot doel mensen die geen clublid zijn aan te zetten tot sporten in de sportclub.
b) Het project hoort niet onder de reguliere werking van de aanvrager.
c) Het project heeft een duidelijk doel of thema en vormt geen vast onderdeel van de aanvrager.
Deze voorwaarde geldt niet voor startende sportverenigingen of –organisaties.
d) Het project is afgebakend in tijd.
e) De kwaliteit van het project moet in de aanvraag zeer duidelijk aangetoond worden (punt c).
d) De aanvrager is erkend door het gemeentebestuur
of tracht een sportwerking op te starten die nog niet in een Gingelomse club kan beoefend worden.
e) De projecten worden enkel aanvaard indien ze kaderen in één van de onderstaande voorbeelden:
- Recreatieve sportpromotionele activiteiten met vrije deelname voor leden en niet-leden met het oog op het
werven van nieuwe leden.
- Clubgrensoverschrijdende sportinitiatieven met als doel de samenwerking en contacten tussen sport- en
andere verenigingen te versterken en sporters en niet-sporters te laten kennis maken met andere sporten.
- Samen met andere verenigingen een sportactiviteit organiseren zoals bijvoorbeeld een sportbeurs.
- Sportinitiatieven die de sportvereniging neemt naar bijzondere doelgroepen toe zoals bijvoorbeeld
schoolkinderen, maatschappelijk achtergestelden, niet-Belgen; … met het doel hen aan te zetten om te
sporten in een sportvereniging.
Komen bijvoorbeeld niet in aanmerking: kermiskoersen, tornooien voor leden, …
Artikel 14: aanvraagvoorwaarden:
- Aanvraag is in overeenstemming met projectvoorwaarden.
- De identificatiegegevens van de aanvrager en rekeningnummer waarop subsidie kan gestort worden.
- Een algemene beschrijving van het project: inhoud, doelstellingen, doelgroep.
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- Start, duur en locatie van het project.
- Een begroting met raming van inkomsten en uitgaven.
- De gevraagde ondersteuning.
-…
Eenzelfde project kan maximaal 3 opeenvolgende jaren ondersteund worden.
Elke nieuwe aanvraag moet duidelijk gemotiveerd worden.
Artikel 15: subsidiebedrag
De subsidie is afhankelijk van de inhoud, de omvang en de begroting van het project.
De projectsubsidie bedraagt maximum 60% van de projectkosten met een maximum van 350 euro.
Indien er geen krediet projectsubsidies rest, kunnen nieuwe aanvragen pas vanaf het volgend begrotingsjaar
aangevraagd en aanvaard worden. De projecten vangen dus aan in het volgend begrotingsjaar.
Er worden geen projectsubsidies met terugwerkende kracht verleend.
Artikel 16: procedure:
- De aanvragen moeten toekomen bij de sportdienst, Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom.
- Projectaanvragen dienen min. 1 maand voor de projectaanvang bij de sportdienst ingediend te worden.
- Binnen het begrotingsjaar worden geen aanvragen na 1 september aanvaard.
- De sportdienst beoordeelt de projectaanvraag en geeft advies aan het schepencollege.
- Over alle niet voorziene gevallen beslist het college na advies van de sportraad
- Het college bepaalt de projectsubsidie
- De aanvrager wordt van de beslissing van het college in kennis gesteld.
- Maximum 2 weken na het project dient de aanvrager een kort werkingsverslag met financiële weergave in.
- Na ontvangst en goedkeuring van dit verslag wordt de subsidie gestort op het opgegeven rekeningnummer.
- Indien het project niet is uitgevoerd zoals voorgesteld kan de gehele of gedeeltelijke subsidie geschrapt worden.

Artikel 17: overschot projectsubsidie:
Het restbedrag projectsubsidies wordt vanaf 2009 aan de werkingstoelage -hoofdstuk 2- toegevoegd.

Hoofdstuk 4: slotbepalingen
Artikel 18:
Commerciële activiteiten en organisaties komen noch in aanmerking voor de gewone subsidies noch voor de
projectsubsidies.
Artikel 19:
Dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2014.
Het subsidiereglement sportfysieke sportverenigingen van 17 december 2013wordt opgeheven.

Namens de gemeenteraad
Marcel Houbey
secretaries

Charly Moyaerts
burgemeester
Voor eensluidend afschrift

Marcel Houbey
secretaries

Charly Moyaerts
burgemeester
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