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Rohnny Dams; de heer Sebastien Bollen; mevrouw Kim Peters, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Danny Goyens

Beschrijving
Aanleiding en context
De 3 huidige subsidiereglementen die van toepassing zijn op de Gingelomse sportverenigingen
worden deels aangepast en gebundeld in 1 nieuw reglement dat ter goedkeuring aan de
gemeenteraad wordt voorgelegd.
Op basis van criteria bekomen de verenigingen een basis- en een werkingssubsidie.
De maximale basissubsidie bedraagt 100 euro (voordien 50 euro). Hiernaast wordt een
werkingssubsidie verdeeld o.b.v. punten welke de clubs kunnen opbouwen door te voldoen aan de de
criteria:
• aantal verzekerde leden
• kwaliteitsvolle begeleiding
• communicatie
• informeren doelgroepen over tussenkomst in lidgelden
• deelnemen aan sportpromotieactiviteiten
• aantal sportorganisaties
De criteria worden niet meer geordend onder kwaliteit en kwantiteit, maar blijven binnen dit
reglement wel belangrijk zonder ze als dusdanig te benoemen.
Tot slot kunnen de huidige of startende sportverenigingen of -organisaties een financiële
ondersteuning bekomen (projectsubsidie).
Argumentatie
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 de nieuwe bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op het erkenningsreglement van de sportverenigingen van 27 augustus 2019.
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Gelet de belangrijke sociale en sportieve rol die de sportverenigingen in Gingelom hebben.
Gelet dat de gemeente de sportverenigingen financieel wenst te ondersteunen.
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad van 29 november 2021.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De subsidies voor de sportverenigingen o.b.v. het nieuwe reglement komt onder de RA000448.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent de goedkeuring aan het subsidiereglement sportverenigingen.
Artikel 2
De volgende reglementen worden opgeheven:
- Gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013: subsidiereglement voor sportverenigingen die zich
inzetten bij gemeentelijke activiteiten voor een goed doel .
- Gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013: subsidiereglement sportsociale en
sportorganiserende sportverenigingen van 17 december 2013.
- Gemeenteraadsbesluit van 2 september 2014: subsidiereglement sportfysieke sportverenigingen.
Artikel 3
Dit reglement wordt toegepast vanaf het sportwerkjaar 01/09/2021 - 31/08/2022.

Bijlagen
1. Reglement Gingelomse sportverenigingen.pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
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Subsidiereglement Gingelomse sportverenigingen
Hoofdstuk 1: algemeen
Artikel 1: Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
- Jeugd: de sportende leden van 4 tot en met 18 jaar.
- Volwassenen: de sportende leden vanaf 19 jaar.
- Sportfysieke sporten: sporten waar de fysieke inspanning centraal staat.
- Sportsociale sporten: sporten waar het sociale centraal staat. Bij deze sporten wordt geen of een beperkte
fysieke inspanning geleverd.
- Sportorganiserende sportverenigingen: verenigingen die het organiseren van recreatieve of competitieve
evenementen en/of wedstrijden tot doel hebben.
Artikel 2: Het gemeentebestuur van Gingelom schrijft jaarlijks een bedrag in onder het budget voor de
subsidiëring van sportverenigingen.
Artikel 3: De vrijetijdsdienst 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.
Artikel 5: De subsidies aan de sportverenigingen worden opgedeeld in een basissubsidie, een subsidie voor de
medewerking aan een goed doel en een werkingssubsidie.

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 verloopt o.b.v. het reglement
tot erkenning van de Gingelomse sportverenigingen van 27 augustus 2019.

Afdeling 1: basissubsidie
Artikel 7: De basissubsidie bestaat uit 2 delen: een erkennings- en een aanwezigheidsdeel.
Deel a – erkenning
Alle door het gemeentebestuur erkende sportverenigingen ontvangen een subsidie van € 50.
Deel b – aanwezigheid op de algemene vergadering sportraad
De erkende sportverenigingen die aanwezig zijn op de algemene vergadering van de sportraad ontvangen een
subsidie van € 50.
Indien de afgevaardigde en de plaatsvervanger verontschuldigd zijn voor de algemene vergadering, kan uitzonderlijk
een ander bestuurs- of clublid aan de algemene vergadering deelnemen. Is dit niet het geval dan komt men niet in
aanmerking voor deel b van de basissubsidie.

Afdeling 2– goed doel
Artikel 8: Een vereniging die deelneemt aan een gemeentelijke activiteit voor een goed doel met minimum 4
personen ontvangt een subsidie van € 25 en € 5 per bijkomende persoon.

Afdeling 3: werkingssubsidie
Artikel 9: De werkingssubsidie wordt verdeeld op basis van punten.
Het subsidiebedrag per punt wordt bekomen door de werkingssubsidie te delen door het totaal aantal punten van
alle clubs die voor deze subsidie in aanmerking komen.
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Elke punt wordt omgezet in een subsidiewaarde.
Hoe meer punten een sportvereniging behaalt, hoe meer subsidies ze voor dat luik ontvangt.
De sportorganiserende en -sociale verenigingen komen enkel in aanmerking voor het criterium 5 “Deelnemen aan
sportpromotieactiviteiten en criterium 6 “aantal organisaties”.
Alle bedragen worden naar beneden afgerond (van 0,01 tot 0,99 = 0).
Artikel 10: Criterium 1 - Totaal aantal verzekerde leden
De clubs bekomen punten o.b.v. het aantal verzekerde leden, mits ze voldoen aan de volgende voorwaarden:
- Het aantal verzekerde leden dient opgegeven te worden.
- Er is zowel een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid als lichamelijk ongevallen voor de leden afgesloten.
Aantal verzekerde 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

Als parameter leveren de clubs het bewijs van het aantal verzekerde leden via een:
- Kopie van de verzekeringspolis dat polisnummer en het aantal verzekerde leden vermeldt.
- Kopie waarin de erkende sportfederatie bevestigt hoeveel leden verzekerd zijn.
- Verklaring vereniging met opgave van het aantal verzekerde leden + kopie verzekeringspolis met polisnummer.
Artikel 11: Criterium 2 - Kwaliteitsvolle begeleiding leden
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.
Soort diploma
Geen
Begeleidingsgericht
Sporttakgericht

Sport-pedagogisch

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

Punten
jeugd

Punten
volwassen

1
7

1
5

8
9

6
7

10
12

8
9

- De sportraad beoordeelt sporttechnische opleidingen die niet in de vergelijkende tabel van diploma’s vermeld zijn.
- Gediplomeerde leden die niet instaan voor de begeleiding of training komen niet in aanmerking voor subsidie.
- Aanvullende sporttakgerichte opleidingen en bijscholingen komen niet in aanmerking voor subsidie.
Als parameter worden de afschriften van de diploma’s bij de subsidieaanvraag gevoegd.
Artikel 12: Criterium 3 - Communicatie
Sportverenigingen doen inspanningen om hun leden te informeren over bijv. de clubstructuur, bestuur, werking,
verzekering leden, lidgelden.
Welke
Gedrukte nieuwsbrief
Actuele website

Club beschikt over communicatie- of informatiekanaal
Verplichte voorwaarden
Verschijnt min. 2 maal per jaar.
a) Link naar de gemeentelijke website.

Punten

2
8
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of sociale media

b) Geactualiseerd.
c) Bevat aansluitingsvoorwaarden en lidgeldtarieven.
d) Informeert over de tussenkomst lidgelden.*

Als parameter bezorgt club een kopie van de nieuwsbrief en de link naar de website of sociale media.
Artikel 13: Criterium 4 - Informeren van doelgroepen over tussenkomst in lidgelden
De sportclubs informeren leden en ouders dat zij, in geval van financiële problemen, bij de dienst Welzijn van de
gemeente Gingelom terecht kunnen voor het aanvragen van een financiële steun. Het doel van deze steun is
personen met weinig financiële middelen in staat stellen deel te nemen aan het georganiseerde sportleven.
Sportverenigingen die geen lidgeld of deelnamekosten aanrekenen aan de bijzondere doelgroepen komen eveneens
in aanmerking voor dit criterium.
De clubs dienen de informatie over de tussenkomst in de lidgelden op hun website of sociale media te publiceren
en de link naar deze media aan de vrijetijdsdienst te bezorgen.
Sportverenigingen die deze informatie op hun leden meedelen worden 10 punten toegekend.
Artikel 14: Criterium 5 - Deelnemen aan sportpromotieactiviteiten
Sportverenigingen die deelnemen aan minimum een gemeentelijke sportpromotieactie, al dan niet ondersteunt
door Sport Vlaanderen of een andere instantie, bekomen hiervoor 10 punten.
Bijv.: Maand van de sportclub.
Artikel 15: Criterium 6 - Aantal sportorganisatie door sportorganiserende verenigingen
Sportorganiserende sportverenigingen ontvangen per sportorganisatie volgende punten:
- 5 punten per jeugdsportorganisatie.
- 2 punten per volwassenensportorganisatie.
Een vereniging kan voor maximum 10 wedstrijden punten bekomen.
Organisaties waaraan jeugd en volwassenen gelijktijdig deelnemen en in eenzelfde 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.
Als parameter kan drukwerk zoals folders, uitslagen of krantenartikel als bewijs opgevraagd worden.

Hoofdstuk 3: projectsubsidie
Artikel 16: projecten in de sportsector
Een project heeft als algemeen doel het aantal sportende leden in de sportverenigingen te verhogen.
Een project dient in te spelen op actuele vragen, ontwikkelingen en behoeften binnen de sport in Gingelom.
Artikel 17: projectvoorwaarden
a) Nieuwe sportende leden aantrekken bij de organiserende club.
b) Het project hoort niet tot de reguliere werking van de aanvrager en is afgebakend in de tijd.
c) Startende sportverenigingen of -organisaties ondersteunen.
d) De aanvrager is erkend door het gemeentebestuur of tracht een nieuwe sportwerking met sportende leden
op te starten.
Artikel 18: aanvraagvoorwaarden
a) Een algemene beschrijving van het project met vermelding van start, duur en locatie van het project.
b) Begroting met raming van inkomsten en uitgaven.
c) Gevraagde ondersteuning.
d) De identificatiegegevens van de aanvrager.
e) Het project wordt ten laatste 2 maanden voor datum van de activiteit ingediend.
Eenzelfde project komt maximaal 3 maal in aanmerking voor een projectsubsidie.
Elke nieuwe aanvraag moet duidelijk gemotiveerd worden.
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Artikel 19: subsidiebedrag
De projectsubsidie bedraagt max. 60% van de projectkosten met een max. van € 200.
Indien er geen krediet projectsubsidies rest, kunnen nieuwe aanvragen pas vanaf het volgend begrotingsjaar
aangevraagd en aanvaard worden. Deze projecten vangen dus aan in het volgend begrotingsjaar.
Er worden geen projectsubsidies met terugwerkende kracht verleend.
Artikel 20: procedure
- Aanvragen worden min. 2 maand voor de projectaanvang bij de dienst vrije tijd (VT) ingediend.
- De VT-dienst 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.
- Max. 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 21: budget projectsubsidie
Jaarlijks wordt een budget voor max. 3 projecten in het budget ingeschreven.

Hoofdstuk 4: slotbepalingen
Artikel 22:
Commerciële activiteiten en organisaties komen noch in aanmerking voor de gewone subsidies noch voor de
projectsubsidies.
Artikel 23:
Dit besluit wordt toegepast vanaf het sportwerkjaar 01/09/2021-31/08/2022.
Het subsidiereglement sportsociale en sportorganiserende sportverenigingen van 17 december 2013 wordt
opgeheven.
Het subsidiereglement sportfysieke sportverenigingen van 2 september 2014 wordt opgeheven.
Het subsidiereglement voor sportverenigingen die zich inzetten bij gemeentelijke activiteiten voor een goed doel
van 17 december 2013 wordt opgeheven.
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Algemeen directeur
Kim Peters
Ondertekend door Kim Peters (Signature)
#$ondertekening1$#
Datum: 2022.01.05 15:41:41 CET
Functie: Algemeen directeur
Locatie: GINGELOM

Voorzitter gemeenteraad
Patrick Lismont
Ondertekend door Patrick Lismont (Signature)
#$ondertekening2$#
Datum: 2022.01.05 17:05:21 CET
Functie: Voorzitter gemeenteraad
Locatie: GINGELOM

#$stempel$#
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