ALGEMEEN REGLEMENT BELEIDSSUBSIDIE VOOR
DE DIRECTE FINANCIELE ONDERSTEUNING
A. ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1
Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden
subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen op basis van de criteria opgenomen in dit
reglement. Dit gebeurt op basis van de voorwaarden die gesteld worden in het decreet
houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid van 9 maart 2007.
Artikel 2
Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door de gemeentelijke sportdienst, zal de gegeven
informatie en bewijsstukken verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming
is met de werkelijkheid, komt de sportvereniging voor het betrokken jaar niet meer in
aanmerking voor deze subsidie.
Artikel 3 – erkenning sportverenigingen
Een sportvereniging wordt als gemeentelijke sportvereniging erkend door het
gemeentebestuur onder volgende voorwaarden:
- de administratieve zetel is gevestigd in Galmaarden en meegedeeld aan de sportdienst
- er zijn minstens 15 leden
- de activiteiten vinden plaats op regelmatige basis verspreid over minstens 15 weken per jaar
- verenigingen die niet aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie moeten
minstens 1 jaar actief zijn in onze gemeente
- voor de leden beschikken over een verzekering voor lichamelijke ongevallen en BA
Artikel 4
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:
De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen ingediend bij de sportdienst.
Dit gebeurt aan de hand van een aanvraagdossier op basis van het voorgaande werkingsjaar
dat loopt van september tot augustus. Het reglement en de aanvraagformulieren bekomt u
bij de sportdienst.
- Het aanvraagdossier is te verkrijgen vanaf 15 augustus.
- De subsidieaanvraag moet worden ingediend ten laatste op 30 september van het betrokken
jaar. Dit kan op volgende wijze gebeuren:
- per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
- tegen ontvangstbewijs op de sportdienst
- per e-mail
- De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 30 november van het
betrokken jaar. De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 31 december van het
betrokken jaar.

Artikel 5
De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere
gemeentelijke kanalen.

Artikel 6
De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 14
november 1983. Deze wet stelt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken voor het
doel waarvoor de subsidie is toegekend.

B. PUNTENTOEKENNING
B.1 KWALITEITSVOLLE
SPORTVERENIGING: 60%
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I. Voorwaarden in functie van de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de
sportverenigingen
Artikel 7
Werken met gediplomeerde trainers voor volwassenen met één van volgende diploma’s:
aspirant initiator, initiator, trainer B en trainer A van VTS, bachelor en master LO en
diploma’s erkend door VTS
Punten: 10 per trainer
Artikel 8
Bijscholingen volgen voor trainers. Volgende bijscholingen komen in aanmerking:
- bijscholing van de Vlaamse Trainersschool
- bijscholing van de aangesloten sportfederatie
- trainersgerelateerde bijscholing georganiseerd door de sportdienst, sportraad of sportregio
- sportclubgerelateerde bijscholingen georganiseerd door de provincie, opleidingsinstanties,
hogescholen of universiteiten
Punten: - 5 per trainer en per bijscholing
- 5 punten per opleiding (behalen van attest of diploma) in het afgelopen
werkingsjaar georganiseerd of erkend door de Vlaamse Trainersschool voor
jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren
Artikel 9
Werken met gediplomeerde scheidsrechters/juryleden
Punten: 5 per gediplomeerde scheidsrechter/jurylid
Artikel 10
Jeugdwerking met sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in
het bezit van één van volgende diploma’s: aspirant initiator, initiator, trainer B en trainer A
van VTS, bachelor en master LO en diploma’s erkend door VTS
Punten: 10 per jeugdsportbegeleider of jeugdsportcoördinator met één van
bovenstaande diploma’s

II. Aanbod van de sportverenigingen
Artikel 11
Organiseren of deelnemen aan sportstages buiten de eigen reguliere werking
Punten: 10 per stage

Artikel 12
Gratis initiatie voor nieuwe leden volwassen en jeugd
Punten:
5 per initiatie volwassenen
5 per initiatie jeugd
Artikel 13
Gratis initiatie voor jeugd
Punten: 5 per initiatie
Artikel 14
Deelname /meewerken aan organisatie van lokale en bovenlokale initiatieven
Punten: 10 per initiatief

III. Structuur
Artikel 15
Aanwezigheid op de algemene vergaderingen van de sportraad
Punten: 2 per raad
Artikel 16
Aantal algemene vergaderingen van de sportclub
Punten: 5 per algemene vergadering

IV. Communicatie
Artikel 17
Minimum 2 keer per jaar een uitgifte van eigen clubblad
Punten: 5
Artikel 18
De website wordt regelmatig bijgewerkt
Punten: 5 voor een actuele website
Artikel 19
Organiseren van een infoavond voor ouders van de jeugd
Punten: 5 per infoavond

V. Veiligheid
Artikel 20
Beschikken over een veiligheidsverantwoordelijke (EHBO opleiding) zowel voor
volwassenen als voor jeugd
Punten:
10 per veiligheidsverantwoordelijke volwassenen
10 per veiligheidsverantwoordelijke jeugd

B.2. KWANTITEITSVOLLE CRITERIA VOOR DE SPORTVERENIGING: 40%
I. Basispuntentoekenning
Artikel 21
Basispunten voor een sportvereniging die start met jeugdwerking
Punten: 10

II. Aantal leden
Artikel 22
Aantal volwassen leden:
Punten:
15 – 25: 1
26 – 50: 2
51 – 100: 3
101 en meer: 4
Artikel 23
Aantal jeugdleden:
Punten:
1 – 10: 1
11 en meer: 2
Artikel 24
Aantal senioren vanaf 55 jaar:
Punten:
1 – 10: 1
11 en meer: 2
Artikel 25
Aantal andersvalide leden
Punten: 5 ongeacht het aantal
Artikel 26
Organiseren van bovenlokale initiatieven
Punten: 5 per initiatief
III. Trainingen en sportverdiensten
Artikel 27
Aantal uren training volwassenen per week
Punten:
1 tot 2 uren: 1
2 uren en meer: 2

Artikel 28
Aantal uren jeugdtraining per week
Punten:
1 tot 4 uren: 2
4 uren en meer: 5

IV. Evenementen
Artikel 29
Organisatie van een sportief project met uitstraling naar gemeente of sportinstelling
Punten: 5 per sportief project

C. BIJZONDERE BEPALINGEN
Artikel 30
Het subsidiebedrag wordt verdeeld over de in aanmerking komende sportverenigingen a rato
van het aantal behaalde punten.
Artikel 31
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2009 en zal jaarlijks geëvalueerd worden. Indien
nodig kan dit reglement worden aangepast.

