Subsidiereglement november 2008

Gemeente Herne

REGLEMENT ERKENNING EN
SUBSIDIERING
SPORTVERENIGINGEN HERNE
Goedgekeurd besluit gemeenteraad van 30 november 2007
Gewijzigd besluit gemeenteraad 26 november 2008
Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact,
Gelet op Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige toelagen,
Gelet op het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor
Allen-beleid,
Gelet op het Besluit van 19 juli 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen
en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid,
Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraad van 26 november 2008;
Gelet op de adviezen van de gemeentelijke sportraad van 8 oktober 2007 en 4 november 2008,
Besluit de gemeenteraad van Herne:

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). 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 Herne. Zonder afbreuk
te doen aan het feit dat de clubwerking gericht en toegankelijk moet zijn naar alle
bevolkingsgroepen, zal de jeugd- en seniorenwerking van de sportverenigingen bijzonder
gevaloriseerd worden.
De bezoldigde sportbeoefening valt buiten de toepassing van dit reglement, alsook sportbeoefening
binnen schoolverband en binnen bedrijfsclubs.
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Artikel 4
Sportverenigingen met meervoudige afdelingen kunnen slechts één enkele subsidie ontvangen.
Indien een sportvereniging 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.
Sportverenigingen 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 vzw. of een feitelijke vereniging zijn en de zetel van de vereniging
moet gevestigd zijn binnen de gemeente Herne
 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 Herne
 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
 de sportbeoefening moet op het grondgebied van Herne geschieden en moet een permanent
karakter vertonen; uitzondering is mogelijk voor activiteiten die niet op het grondgebied van
Herne kunnen plaatsvinden wegens gebrek aan specifiek sporttak gebonden infrastructuur
en/of mogelijkheden
 de vereniging moet minimum 1 jaar actief zijn binnen de gemeente Herne 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

Artikel 7
De sportverenigingen vragen hun erkenning aan bij het College van Burgemeester en Schepenen.
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.
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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

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 en na goedkeuring door
de gemeenteraad.

SAMENSTELLING VAN DE SUBSIDIE
Artikel 10
De subsidies worden verdeeld over de volgende soorten subsidies:
 Basissubsidie voor elke erkende sportvereniging
 Werkingssubsidie volwassenen
 Werkingssubsidie jeugd
 Werkingssubsidie uitstraling
 Werkingssubsidie kwaliteit

Artikel 11
De subsidies worden verdeeld volgens volgende verdeelsleutel:
• Werkingsmiddelen kwaliteit: van het totale beschikbare bedrag te verdelen volgens dit
subsidiereglement zal 51% toegekend worden aan de werkingsmiddelen kwaliteit volgens
het puntensysteem zoals opgenomen in dit reglement.
• Basissubsidies: vervolgens worden de basissubsidies toegekend.
 De resterende middelen op de voorziene begroting voor subsidiëring van sportverenigingen
wordt toegekend aan de werkingssubsidies volgens het puntensysteem zoals opgenomen in
dit reglement. Deze resterende middelen worden toegekend volgens volgende verdeelsleutel:
 Werkingssubsidie volwassenen
: 25%
 Werkingssubsidie jeugd
: 25%
 Werkingssubsidie senioren
: 25%
 Werkingssubsidie uitstraling
: 25%

BASISSUBSIDIE
Artikel 12
De basissubsidie is een forfaitair bedrag van 25€ dat jaarlijks wordt toegekend aan alle erkende
sportverenigingen die een aanvraagdossier indienen.
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WERKINGSSUBSIDIE VOLWASSENEN
Artikel 13
De werkingssubsidie volwassenen is een subsidie die toegekend wordt, op basis van een
puntensysteem, aan de erkende sportverenigingen.
De subsidie wordt evenredig verdeeld tussen de verenigingen, a rato van het bekomen aantal
punten.

Artikel 14
De werkingssubsidie volwassenen zal verdeeld worden volgens volgende puntenverdeling:
A. Ledenaantal
Enkel de actief sportende leden waarvan, op het einde van het werkingsjaar, de volle leeftijd valt
tussen de 19 en 55 jaar komen in aanmerking.
Als bewijs van aantal geldt de ledenlijst met vermelding van de naam, voornaam, adres en
geboortedatum van de leden op het einde van het werkingsjaar (31 juli).
Puntentelling:
 geen inwoner van de gemeente
: 2 punten per lid
 inwoners van de gemeente
: 5 punten per lid
B. Trainingen
Het aantal uren sportbeoefening (trainingen, repetities, initiaties en lessen) voor de hierboven
bedoelde leden, in een vast wekelijks uurrooster, berekend volgens het aantal weken
sportbeoefening en het gemiddeld aantal aanwezige deelnemers.
Puntentelling:
 2 tot en met 10 deelnemers
 11 tot en met 20 deelnemers
 meer dan 20 deelnemers

: 1 punt per uur
: 1,5 punten per uur
: 2 punten per uur

WERKINGSSUBSIDIE JEUGD
Artikel 15
De werkingssubsidie jeugd is een subsidie die toegekend wordt, op basis van een puntensysteem,
aan de erkende sportverenigingen.
De subsidie wordt evenredig verdeeld tussen de verenigingen, a rato van het bekomen aantal
punten.

Artikel 16
De werkingssubsidie jeugd zal verdeeld worden volgens volgende puntenverdeling:
A. Ledenaantal
Enkel de actief sportende leden, tot en met 18 jaar op het einde van het werkingsjaar, komen in
aanmerking.
Als bewijs van aantal geldt de ledenlijst met vermelding van de naam, voornaam, adres en
geboortedatum van de leden op het einde van het werkingsjaar (31 juli).
Puntentelling:
 geen inwoner van de gemeente
: 2 punten per lid
 inwoners van de gemeente
: 5 punten per lid
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B. Trainingen
Het aantal uren sportbeoefening (trainingen, repetities, initiaties en lessen) exclusief voor leden, die
op het einde van het werkingsjaar de volle leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, in een vast
wekelijks uurrooster, berekend volgens het aantal weken sportbeoefening en het gemiddeld aantal
aanwezige deelnemers.
Puntentelling:
 2 tot en met 10 deelnemers
: 1 punt per uur
 11 tot en met 20 deelnemers
: 1,5 punten per uur
 meer dan 20 deelnemers
: 2 punten per uur

WERKINGSSUBSIDIE SENIOREN
Artikel 17
De werkingssubsidie senioren is een subsidie die toegekend wordt, op basis van een puntensysteem,
aan de erkende sportverenigingen.
De subsidie wordt evenredig verdeeld tussen de verenigingen, a rato van het bekomen aantal
punten.

Artikel 18
De werkingssubsidie senioren zal verdeeld worden volgens volgende puntenverdeling:
A. Ledenaantal
Enkel de actief sportende leden die op het einde van het werkingsjaar de volle leeftijd van 55 jaar
hebben bereikt komen in aanmerking.
Als bewijs van aantal geldt de ledenlijst met vermelding van de naam, voornaam, adres en
geboortedatum van de leden op het einde van het werkingsjaar (31 juli).
Puntentelling:
 geen inwoner van de gemeente
: 2 punten per lid
 inwoners van de gemeente
: 5 punten per lid
B. Trainingen
Het aantal uren sportbeoefening (trainingen, repetities, initiaties en lessen) exclusief voor leden, die
op het einde van het werkingsjaar de volle leeftijd van 55 jaar hebben bereikt, in een vast wekelijks
uurrooster, berekend volgens het aantal weken sportbeoefening en het gemiddeld aantal aanwezige
deelnemers.
Puntentelling:
 2 tot en met 10 deelnemers
: 1 punt per uur
 11 tot en met 20 deelnemers
: 1,5 punten per uur
 meer dan 20 deelnemers
: 2 punten per uur

WERKINGSSUBSIDIE UITSTRALING
Artikel 19
De werkingssubsidie uitstraling is een subsidie die toegekend wordt, op basis van een
puntensysteem, aan de erkende sportverenigingen.
De subsidie wordt evenredig verdeeld tussen de verenigingen, a rato van het bekomen aantal
punten.
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Artikel 20
De werkingssubsidie uitstraling zal verdeeld worden volgens volgende puntenverdeling, waarbij
maximaal de helft van de totale werkingssubsidies voor uitstraling aan één van de vier
deelrubrieken kan toegewezen worden:
A. Deelname aan competitieve wedstrijden
Voor het spelen van competitie, voor deelname aan tornooien en wedstrijden in de eigen sporttak,
worden volgende punten toegekend:




individuele deelname
deelname aan tornooien in ploegverband
competitieploegen

: 1 punt per deelnemer
: 10 punten per ploeg
: 5 punten per wedstrijd

Voor sporttakken met deelname aan meerdere disciplines wordt de deelname aan de verschillende
discipline beschouwd als één deelname.
Als bewijs moet voor elke ploeg de competitiekalender en het eindklassement ter beschikking
worden gehouden. Voor deelnames aan tornooien per ploeg moet per deelname een lijst ter
beschikking worden gehouden met opgave van naam, plaats, datum van de activiteit en het aantal
ploegen.
Voor individuele deelnames aan tornooien moet per deelname een lijst ter beschikking worden
gehouden met opgave van naam, plaats, datum van de activiteit en het aantal deelnemers.
B. Deelname aan niet-competitieve manifestaties
Voor georganiseerde deelname aan niet-competitieve tornooien en wedstrijden in de eigen sporttak,
voor opvoeringen en voor deelname aan sportmanifestaties worden volgende punten toegekend:
 deelname in groep
: 10 punten per deelname
Als bewijs moet een lijst van de deelnames worden ter beschikking gehouden met opgave van
naam, plaats en datum van de activiteit.
C. Organisatie van eigen manifestaties
Voor de organisatie van eigen tornooien, wedstrijden, opvoeringen en fiets- of wandeltochten
worden volgende punten toegekend:
 manifestatie voor eigen leden (clubkampioenschappen, ...)
: 20 punten
 manifestatie in de eigen sporttak met minstens de helft
deelnemers die geen lid zijn van de sportvereniging
 5 tot en met 50 deelnemers
: 40 punten
 51 tot en met 100 deelnemers
: 60 punten
 101 tot en met 200 deelnemers
: 80 punten
 200 tot en met 500 deelnemers
: 100 punten
 500 tot en met 1000 deelnemers
: 120 punten
 meer dan 1000 deelnemers
: 140 punten
Als bewijs van de manifestaties moet een flyer, affiche of enig ander middel waarmee de
activiteiten zijn bekend gemaakt, ter beschikking worden gehouden.
D. Uitstraling van gemeente Herne
Voor realisaties die de uitstraling van de gemeente ten goede komen worden volgende punten
toegekend:
 vermelding van de naam van de gemeente of één van
de deelgemeenten in de officiële naam van de vereniging
: 20 punten
 gebruik van de gemeente vlag (groene kwadrant)
: 5 punten
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aankondiging activiteiten in gemeentelijk infoblad
up-to-date houden van webpagina op gemeentelijke website

: 5 punten
: 5 punten

WERKINGSSUBSIDIE KWALITEIT
Artikel 21
De werkingssubsidie kwaliteit is een subsidie die toegekend wordt, op basis van een puntensysteem,
aan de erkende sportverenigingen.
De subsidie wordt evenredig verdeeld tussen de verenigingen, a rato van het bekomen aantal
punten.

Artikel 22
Voor de technische of deskundige begeleiding door gediplomeerden worden per begeleider
volgende punten toegekend:
 begeleider met VTS attest Aspirant initiator of gelijkwaardig
: 5 punten
 begeleider met VTS diploma initiator of gelijkwaardig
: 10 punten
 begeleider met VTS diploma Trainer B of gelijkwaardig
: 15 punten
 begeleider is Bachelor of Master L.O.
: 15 punten
 begeleider met VTS diploma Trainer A of gelijkwaardig
: 20 punten
De punten worden enkel toegekend aan actieve begeleiders die tijdens het werkingsjaar minstens 20
uren actief waren als begeleider.
Als bewijs wordt van elke actieve trainer een kopie van het hoogste diploma of een attest van de
federatie toegevoegd.

Artikel 23
Voor de opleiding van begeleiders worden volgende punten toegekend:
 begeleider VTS attest Aspirant initiator of gelijkwaardig : 10 punten
 begeleider VTS diploma initiator of gelijkwaardig
: 15 punten
 begeleider VTS diploma Trainer B of gelijkwaardig
: 20 punten
 begeleider VTS diploma Trainer A of gelijkwaardig
: 25 punten
De punten worden enkel toegekend indien de opleiding met succes werd gevolgd en voor actieve
begeleiders die tijdens het werkingsjaar actief waren als begeleider.
Als bewijs wordt een kopie van het diploma of een attest van de federatie toegevoegd.

Artikel 24
Voor de ondersteuning van de kadervorming krijgen de sportverenigingen bijkomende punten voor
clubeigen officiële scheidsrechters of andere wedstrijdleiders:
 5 punten per actieve scheidsrechter, jurylid en wedstrijdleider
Voor de scheidsrechters en wedstrijdleiders wordt als bewijs een kopie van de aanstelling of een
attest van de federatie ter beschikking gehouden.

Artikel 25
Voor bijscholingen inzake begeleiding op sporttechnisch, tactisch of sociaal-pedagogisch vlak of
bijscholingen inzake ethisch of medisch verantwoorde sportbeoefening:
 3 punten voor elk lid van de vereniging die een bijscholing volgt, met een maximum van 12
punten per lid
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Artikel 26
Voor het inrichten van sportpromotionele activiteiten, buiten de reguliere clubwerking, worden
volgende punten toegekend:
 organisatie van sportstages van minstens 3 dagen
: 25 punten
 organisatie van gratis initiatiereeksen, demonstraties en opendeurdagen : 15 punten
Als bewijs van de sportpromotionele activiteiten moet een flyer, affiche of enig ander middel
waarmee de activiteiten zijn bekend gemaakt, worden ter beschikking gehouden.

Artikel 27
Voor medewerking of gestructureerde deelname door de vereniging aan volgende activiteiten
worden volgende punten toegekend:
 medewerking aan sportieve activiteiten sportdienst en sportraad
(georganiseerd door of in samenwerking met de sportdienst of sportraad)
: 25 punten
 medewerking of deelname aan sportieve activiteiten van derden
(georganiseerd door scholen, Bloso, provinciale sportdienst, sportregio, ...)
: 10 punten

Artikel 28
Voor eigen realisaties door en structuren binnen de verenigingen worden volgende punten
toegekend:
 een gedifferentieerd lidgeld voor gezinnen of kansarmen
: 5 punten
 indien de sportvereniging een vzw is
: 5 punten
 lid van een erkende Vlaamse sportfederatie
: 5 punten
 beschikken over een eigen clublogo
: 5 punten
 eigen clubblad en/of nieuwsbrieven (max. 10 publicaties)
: 2 punten per publicatie
 specifieke informatiefolder voor nieuwe leden
: 5 punten
 nevenactiviteiten zonder winstoogmerk (max. 10 activiteiten)
: 5 punten per activiteit
 eigen website
: 15 punten
 aparte jeugdwerking met gediplomeerde trainers
: 20 punten
 aangepaste, wekelijkse trainingen voor 55-plussers
: 20 punten
 aparte veteranenwerking
: 10 punten
 occasionele sportactiviteit voor mensen met een beperking
: 10 punten per activiteit
 aangepaste, wekelijkse trainingen voor mensen met een beperking: 50 punten
 eigen sportverenigingsplan
: 5 punten
 organisatie van een tevredenheidsonderzoek
: 5 punten
 organisatie van een infovergadering
: 5 punten
 aandachtspunten veilig sporten ter beschikking van de leden
: 5 punten
 organisatie van externe sportkampen van minstens 3 dagen
: 25 punten
Als bewijs van bovenstaande worden de relevante documenten ter beschikking gesteld.

Artikel 29
Voor de aanwezigheid van een afgevaardigde van de vereniging op de algemene vergaderingen van
de sportraad worden 20 punten per vergadering toegekend.
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AANVRAAG VAN DE SUBSIDIES
Artikel 30
De aanvragen voor de subsidies zoals vermeld in dit reglement dienen te gebeuren op de daartoe
voorziene formulieren, die jaarlijks aan elke erkende sportvereniging wordt opgestuurd.
De aanvraagformulier zijn eveneens te verkrijgen op de sportdienst van de gemeente.

Artikel 31
De aanvragen voor de basis- en de werkingssubsidies moeten bij de gemeentelijke sportdienst
worden ingediend, vòòr 28 februari.
Bij het laattijdig indienen van het aanvraagformulier zullen volgende sancties worden toegepast:
 laattijdig indienen vòòr de eerste herinnering:
- vermindering van de basis- en werkingssubsidies met 10%
 laattijdige indienen na de eerste herinnering:
- vermindering van de basis- en werkingssubsidies met 20%
 laattijdig indienen na de tweede herinnering:
- de vereniging komt voor het desbetreffende werkingsjaar niet meer in aanmerking
voor subsidiëring

Artikel 32
De aanvragen dienen ondertekend te worden door de voorzitter en de secretaris van de
sportvereniging.

Artikel 33
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 34
Indien blijkt dat de vereniging onjuiste gegevens heeft verstrekt, wordt de subsidie geheel of
gedeeltelijk geweigerd. Bovendien kan de vereniging voor maximum vijf opeenvolgende jaren
worden uitgesloten van subsidiëring.

Artikel 35
Bij betwisting over de toekenning van de subsidies is het mogelijk beroep aan te tekenen. De
vereniging die zich tekort gedaan voelt, richt een gemotiveerd bezwaarschrift aan het College van
Burgemeester en Schepenen. De gemeenteraad beslist hierover, na advies van de sportraad. Indien
van dit advies afgeweken wordt, motiveert de gemeenteraad zijn beslissing.

Artikel 36
Bij de aanvraagformulieren moeten alle
aanvraagformulieren, worden toegevoegd.

gevraagde

bijlagen,

zoals

vermeld

op

de

Artikel 37
De uitbetaling van de toelage zal gebeuren door overschrijving op de rekening van de
sportverenigingen uiterlijk tegen 31 juli van het kalenderjaar volgend op werkingsjaar.
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SLOTBEPALINGEN
Artikel 38
Dit subsidiereglement treedt in werking na de goedkeuring door de algemene vergadering van de
sportraad en de gemeenteraad.

Artikel 39
Dit reglement zal voor kennisgeving aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden.

Artikel 40
Na een proefperiode van één jaar zal er een evaluatie met mogelijke bijsturingen van onderhavig
reglement gebeuren.
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