SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN GEMEENTE HOUTHULST (2014-2019)
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, worden aan de door het College van Burgemeester en Schepenen erkende sportverenigingen
subsidies verleend volgens de normen en voorwaarden die hierna worden vastgelegd.

Artikel 2
De subsidies verleend volgens de kredieten ingeschreven in de begroting van het lopend dienstjaar worden berekend op grond van de gegevens en de activiteiten betreffende het
vorige werkingsjaar (1 augustus tot 31 juli) of het vorige kalenderjaar. Deze vermelde subsidies zijn facultatieve directe tegemoetkomingen vanwege het gemeentebestuur.

Artikel 3
Dit reglement is van toepassing op de toekenning van subsidies aan de sportverenigingen die competitieve en/of recreatieve sportactiviteiten ontwikkelen in de gemeente Houthulst.
De clubwerking moet gericht en toegankelijk zijn naar alle bevolkingsgroepen. De bezoldigde sportbeoefening valt buiten de toepassing van dit reglement, alsook sportbeoefening
binnen schoolverband en binnen bedrijfsclubs.

Artikel 4
Verenigingen met meervoudige afdelingen kunnen slechts één enkele subsidie ontvangen. Indien een vereniging meerdere afdelingen bezit kunnen zij voor elk van deze afdelingen
slechts betoelaagd worden indien er per afdeling een onafhankelijk bestuur functioneert en zij voor elk van hun afdelingen aangesloten zijn bij hun desbetreffende federatie.

Artikel 5
Verenigingen die door een andere adviesraad (jeugd, cultuur, senioren,...) gesubsidieerd worden komen in principe niet in aanmerking voor een subsidie op de sportbegroting.
Multidisciplinaire verenigingen (b.v. socio-culturele vereniging, seniorenvereniging,...) daarentegen die aangesloten zijn bij verschillende adviesraden kunnen wel voor subsidiëring
volgens dit subsidiereglement in aanmerking komen, maar enkel voor wat betreft hun sportactiviteiten. Verenigingen die via een adviesraad van een andere gemeente subsidies
ontvangen voor hun activiteiten, kunnen voor deze activiteiten geen subsidies meer ontvangen via dit reglement.

ERKENNINGSVOORWAARDEN
Artikel 6
Om erkend te worden moeten de sportverenigingen aan volgende voorwaarden voldoen:
 de vereniging moet een v.z.w. of een feitelijke vereniging zijn en de zetel van de vereniging moet gevestigd zijn binnen de gemeente Houthulst
 de vereniging wordt op een reguliere manier geleid door een dagelijks bestuur met minstens een voorzitter, secretaris en penningmeester; de werking van de vereniging
wordt vastgelegd in statuten of een huishoudelijk reglement met vermelding van de doelstellingen van de vereniging
 opgericht zijn zonder beroepsdoeleinden en zonder commerciële doeleinden
 sportieve activiteiten organiseren die openstaan voor de bevolking van Houthulst
 sportieve activiteiten organiseren die voorkomen op de Bloso sporttakkenlijst; het College van Burgemeester en Schepenen kan na advies van de sportraad bijkomend
andere sporttakken toevoegen die een minimale fysieke activiteit bevatten
 de sportbeoefening moet op het grondgebied van Houthulst geschieden en moet een permanent karakter vertonen; uitzondering is mogelijk voor activiteiten die niet op het
grondgebied van Houthulst kunnen plaatsvinden wegens gebrek aan specifiek sporttak gebonden infrastructuur en/of mogelijkheden
 de vereniging moet minimum 1 jaar actief zijn binnen de gemeente Houthulst en moet zijn leden kunnen identificeren door middel van ledenlijsten
 indien de sportbeoefening deel uitmaakt van een multidisciplinaire vereniging (b.v. socioculturele vereniging, seniorenvereniging, ...) moeten de sportactiviteiten
onafhankelijk geleid worden ten opzichte van het algemene bestuur
 de vereniging moet over een eigen giro- of bankrekening beschikken
 de vereniging dient een sportverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten ter bescherming van de aangesloten leden, de lesgevers en de
vrijwilligers

Artikel 7
De sportverenigingen vragen hun erkenning schriftelijk aan bij het College van Burgemeester en Schepenen, Markt 1 te 8650 Houthulst. Dit is van toepassing bij een eerste
subsidieaanvraag volgens dit reglement, bij elke wijziging of op verzoek van het College van Burgemeester en Schepenen of de sportraad.

Artikel 8
De aanvraag tot erkenning gebeurt door volgende bewijsstukken voor te leggen of in te vullen op het daartoe ter beschikking gestelde formulier:
 een exemplaar van de statuten of van het huishoudelijk reglement, of bij gebrek hieraan een omschrijving van de nagestreefde doelstellingen van de vereniging
 samenstelling van het bestuur: naam, functie en contactgegevens
 de zetel van de vereniging
 de oprichtingsdatum van de vereniging
 federatiegegevens (naam, adres en aansluitingsnummer)
 een ledenlijst van de actieve sportbeoefenaars
 een activiteitenlijst van de vereniging

Artikel 9
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist of een vereniging erkend wordt als sportvereniging voor subsidiëring. Dat gebeurt na advies van de sportraad.

SAMENSTELLING VAN DE SUBSIDIE
Artikel 10
Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten worden aan de erkende verenigingen voor sportbeoefening en sportieve vrijetijdsbesteding subsidies verleend. Deze
subsidies worden ieder jaar door de gemeenteraad vastgelegd.

Artikel 11
Het gemeentebestuur ontvangt voor de periode 2014-2019 € 2,40 per inwoner van BLOSO indien voldaan werd aan de voorwaarden van het decreet Sport voor Allen.
Daartegenover voorziet het gemeentebestuur een aanvullend bedrag om minimaal een gelijkwaardig subsidiebedrag te voorzien voor de sportverenigingen (op basis van het bedrag
voorzien in 2011).
70 % van de ontvangen beleidssubsidies van BLOSO worden verdeeld volgens dit subsidiereglement. Van die 70 % wordt 65 % verdeeld volgens de hierna omschreven
kwaliteitscriteria.
Artikel 12
De in artikel 10 bedoelde verenigingen worden in vier secties ingedeeld :







werkingssubsidie voetbalclubs : 42% van de voorziene kredieten
werkingssubsidie competitiesporten : 28% van de voorziene kredieten
werkingssubsidie recreatiesporten : 22% van de voorziene kredieten
werkingssubsidie parasporten : 8% van de voorziene kredieten
daarnaast geldt er een apart subsidiereglement voor wielerclubs

WERKINGSSUBSIDIE
Artikel 13

De berekening van de werkingstoelagen gebeurt aan de hand van een puntensysteem dat vastgesteld is als volgt :

DOELSTELLINGEN
1.1. Beschikken over een
kwaliteitsvol sporttechnisch
kader

KWALITEITSCRITERIA

PARAMETERS
OMSCHRIJVING
VALORISATIE
Thema 1 : Kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de sportvereniging
1.1.1. Werken met gediplomeerde trainers
(diploma ifv clubwerking)

Punten per gediplomeerde
trainer :
VTS aspirant initiator
Extra punten Trainer initiator
Extra punten Trainer B
Extra punten Trainer A
Aantal uren training o.l.v.
gediplomeerde trainers

1.1.2. Volgen en organiseren van opleiding en
bijscholing ifv clubwerking

trainer met VTS apirant
initiator
 trainer met VTS diploma
initiator of gelijkwaardig
 trainer met VTS diploma
trainer B of gelijkwaardig
 trainer is regent/bachelor
L.O. of licentiaat/master
L.O.
 trainer met VTS diploma
trainer A of gelijkwaardig
Aantal jeugdploegen o.l.v.
gediplomeerde trainer
Trainingssessies door
gekwalificeerde gasttrainer
Punten per gevolgde
bijscholing

1.2.1. aantal door de sportfederatie erkende/officiële
scheidsrechters, juryleden aangesloten bij de

Aantal officiële/gediplomeerde
scheidsrechters

Punten per niet-gediplomeerde trainer : 10
punten per trainer
15 punten
+ 25 punten
+ 50 punten
+ 75 punten
1 punt per uur,
vermenigvuldigd met
volgende factor :
Factor 1,2



1.2. Beschikken over
kwaliteitsvolle

KWANTITEIT

Factor 1,3
Factor 1,4
Factor 1,5





Aantal uren training onder ‘technische’
begeleiding : 1 punt per uur
Aantal uren training door trainers zonder
diploma, maar met ervaring (minstens 3
jaar) : 1 punt per uur x factor 1,1
Aantal uren training door trainers
student regent L.O. of licentiaat L.O. : 1
punt per uur x factor 1,3 (opm. : vanaf
2de jaarsstudenten gelijkgesteld met
initiator)

Factor 1,5
+ 20 punten per ploeg
5 punten per trainingssessie
3 punten per trainer
per bijscholing
 Cursus VTS initiator of
gelijkwaardig : 10
punten per trainer per
cursus
 Cursus VTS trainer B
of gelijkwaardig : 20
punten per trainer per
cursus
 Cursus VTS trainer A
of gelijkwaardig : 30
punten per trainer per
cursus
8 punten per actieve
scheidsrechter


Aantal jeugdploegen in competitie : 15 punten
per ploeg

scheidsrechters/juryleden

sportvereniging
1.2.2. Volgen van opleiding en bijscholing ifv
clubwerking

Punten per gevolgde
bijscholing

3 punten per
scheidsrechter, jurylid,
wedstrijdleider per
bijscholing

Een gedifferentieerd lidgeld
hanteren voor
gezinnen/doelgroepen sociale
correctie
Punten indien begroting en
boekhouding

2 punten

Thema 2 : Financieel beleid
2.1. Een efficiënt financieel
beleid voeren

2.1.1. afstemmen van het financieel beleid op diverse
doelgroepen
2.1.2. Financiële planning op korte en middellange
termijn

3 punten

Thema 3 : Aanbod en doelgroepen
3.1. Werken rond specifieke
doelgroepen met het oog op het
vergroten van toegankelijkheid
en diversiteit
3.2. Een regelmatig en
aantrekkelijk activiteitenaanbod
op de verschillende niveaus
aanbieden

3.1.1. Drempelverlagende initiatieven voor specifieke
doelgroepen hebben
3.2.1. Een regelmatige werking hebben voor de
verschillende leeftijden en de verschillende
competitieniveaus. Een regelmatige werking op
recreatief niveau hebben voor de verschillende
leeftijden

3.2.2. Tornooien/wedstrijden/kampioenschappen op
verschillende niveaus organiseren (opm. deelname
aan organisaties buiten de reguliere competitie en
buiten competitiesport op hoog niveau en topsport)

Integratie van personen met
een handicap in de reguliere
werking o.l.v. een
gespecialiseerde begeleider
Aanbod met specifieke
begeleiding naar competitie én
recreatie

Aantal uren werking o.l.v.
gespecialiseerde begeleider
: 1 punt per uur

Organisatie van tornooien
buiten de reguliere competitie

50 punten per tornooi

Clubs die een afzonderlijk
competitief en recreatief
aanbod met begeleiding en
op regelmatige basis aan
hun leden aanbieden :
+ 30 punten

Aantal actief sportbeoefenende leden :
 1-20 : 2 punten
 21-50 : 4 punten
 51-100 : 6 punten
 101-150 : 8 punten
 Vanaf 151 : 10 punten
Aantal actief sportbeoefenende leden die
jonger zijn dan 16 jaar :
 1-10% : 2 punten
 11-20% : 4 punten
 21-30% : 6 punten
 31-50% : 8 punten
 51-100%: 10 punten
Aantal ploegen in competitie : 20 punten per
ploeg
Aantal recreatieve ploegen : 15 punten per
ploeg
Aantal officiële competitiewedstrijden (geen
oefenwedstrijden) : 2 punten per wedstrijd
Aantal officiële bekerwedstrijden : 2 punten
per wedstrijd
Deelname aan competitieve wedstrijden :
 Individuele deelname : 1 punt per
deelnemer
 Deelname in ploeg : 10 punten per
ploeg

Competitieploegen : 5 punten per
wedstrijd
Deelname aan niet-competitieve tornooien en
wedstrijden in de eigen sporttak :
 Deelname in groep : 10 punten per
deelname


Deelname in clubverband aan
buitenlandse organisatie
Deelnemen aan stages
3.2.3. Recreatieve ontmoetingen organiseren

3.2.4. Meewerken/deelnemen aan organisatie van
lokale en bovenlokale initiatieven

3.2.5. Nevenactiviteiten organiseren en de
aantrekkelijkheid van het aanbod verhogen

Organiseren van
sportpromotionele activiteiten
(b.v. organisatie van
jeugdsportactiviteiten die
openstaan voor niet-leden)

Organiseren van
sportactiviteiten op
verplaatsing op een
georganiseerde manier (b.v.
ritten aangeboden door
wielertoeristenclubs voor eigen
leden met begeleiding )
Medewerking aan sportieve
activiteiten op gemeentelijk
vlak (georganiseerd door de
sportdienst, sportraad, scholen,
burensportdienst,…)
Medewerking aan sportieve
activiteiten van derden op
bovenlokaal vlak
(georganiseerd door BLOSO,
provinciale sportdienst,…)
Medewerking aan extra
sportieve activiteiten van
derden (georganiseerd door
Houthulstse verenigingen of
sporteigen verenigingen)
Organiseren van
nevenactiviteiten zonder

30 punten per deelname
Individuele deelname : 1 punt per deelnemer
Deelname in ploeg : 10 punten per ploeg
Sportstages van
minstens 3 dagen
: 25 punten per
stage
 Sportkampen van
minstens 3 dagen
: 25 punten per
kamp
5 punten per activiteit


5 punten per activiteit per
medewerker

5 punten

5 punten

5 punten per activiteit

winstoogmerk (max 10)
Gedragscode in het
huishoudelijk reglement

3.2.6. Aandacht voor het voorkomen van pesten,
racisme, druggebruik en ongewenst seksueel gedrag,
homofobie en het bevorderen van fairplay.
Aandacht voor een kindvriendelijke aanpak

5 punten

Thema 4 : Structuur van de sportvereniging
4.1. De sportvereniging beschikt
over een transparante structuur
met duidelijk omschreven
functies

4.1.1. Beschikken over een duidelijke structuur

Aantal bestuursvergaderingen
van een club, algemene
vergadering

4.1.2. Beschikken over duidelijk omschreven functies
van bestuurders

4.2. De sportvereniging is
betrokken bij het (gemeentelijk)
sportbeleid

4.3. De sportvereniging beschikt
over een voldoende opgeleid
bestuurskader

4.2.1. Aangesloten zijn bij de gemeentelijke sportraad

4.3.1. Volgen en organiseren van opleiding en
bijscholing ifv clubwerking

Punten indien de
sportvereniging een vzw is
Punten indien organogram
Extra punten indien
organogram op de website
staat
Extra punten indien de
verschillende functies een
taakomschrijving hebben en
gecommuniceerd worden
Beschikken over een apart
jeugdbestuur
Punten indien lid van de
sportraad
Extra punten indien aanwezig
op de algemene vergadering
van de sportraad
Extra punten indien actief lid
van bestuur/een werkgroep
van de sportraad
Punten per gevolgde
bijscholing
Punten per georganiseerde
bijscholing

1 punt per
bestuursvergadering
2 punten per algemene
vergadering
5 punten
2 punten
+ 2 punten
+ 2 punten

20 punten
5 punten
+ 5 punten per algemene
vergadering
+ 3 punten per vergadering



3 punten per
bestuurslid per
bijscholing
10 punten per
organisatie

Thema 5 : Communicatie
5.1. De sportvereniging voert
een interne en externe
interactieve, permanente,
doelgerichte en open
communicatie

5.1.1. Verschillende communicatiekanalen gebruiken

Clubblad (aan alle leden) –
max 10 publicaties/jaar
Een clubwebsite hebben

2 punten per publicatie

Extra punten indien website
minstens maandelijks wordt
bijgewerkt

+ 10 punten

15 punten

Beschikken over een bestuur : 3 punten

Punten indien feitelijke vereniging : 2 punten

Een verenigingslogo hebben

5 punten

Thema 6 : Klantgerichtheid
6.1. De sportvereniging voert
een klantvriendelijk beleid

6.1.1. De sportvereniging besteedt aandacht aan de
opvang van nieuwe leden

7.1. De sportvereniging heeft
aandacht voor veilig sporten

7.1.2. De trainers/begeleiders houden steeds de
veiligheid in het oog

Jaarlijkse opendeurdag
Gratis initiatielessen (max 4)
Folder voor nieuwe leden

15 punten
25 punten
5 punten

Thema 7 : Milieu en veiligheid
Punten indien regelmatig
aangevulde EHBO-koffer in
lokaal of bij elke training

10 punten

AANVRAAG VAN DE SUBSIDIES
Artikel 14
De aanvragen voor de subsidies zoals vermeld in dit reglement dienen te gebeuren op de daartoe voorziene formulieren, die jaarlijks aan elke erkende sportvereniging worden
opgestuurd. De aanvraagformulieren zijn eveneens te verkrijgen op de sportdienst van de gemeente.

Artikel 15
De aanvragen voor de werkingssubsidies moeten persoonlijk door een afgevaardigde van de sportvereniging bij de gemeentelijke sportdienst worden ingediend, vòòr de op het
aanvraagformulier vastgestelde datum.

Artikel 16
Het controleformulier en het aanvraagformulier dienen ondertekend te worden door de voorzitter en de secretaris van de sportvereniging.

Artikel 17
De verenigingen, die om een subsidie verzoeken, verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met het feit dat het College van Burgemeester en Schepenen, de sportdienst of de sportraad
kan en mag overgaan tot het controleren van de door de vereniging verstrekte gegevens en activiteiten. Zij verklaren zich tevens akkoord om binnen de maand na de vraag alle
bijkomende informatie over de ingestuurde gegevens te verstrekken.

Artikel 18

Indien blijkt dat de vereniging onjuiste gegevens heeft verstrekt, wordt de subsidie geheel of gedeeltelijk geweigerd.

Artikel 19
Bij de aanvraagformulieren moeten alle gevraagde bijlagen, zoals vermeld op de aanvraagformulieren, worden toegevoegd.

Artikel 20

De uitbetaling van de toelage zal gebeuren door overschrijving op het opgegeven rekeningnummer van de sportverenigingen uiterlijk tegen 31 december van het kalenderjaar
volgend op het werkingsjaar.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 21
Dit subsidiereglement treedt in werking na de goedkeuring door de algemene vergadering van de sportraad en de gemeenteraad.

Artikel 22
Dit reglement zal voor kennisgeving aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden.

Artikel 23
Na een proefperiode van één jaar zal er een evaluatie met mogelijke bijsturingen van onderhavig reglement gebeuren.

