ONDERSTEUNINGSREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN
Dit ondersteuningsreglement is goedgekeurd in de gemeenteraad van 28/09/2020 en zal van toepassing zijn vanaf 2022
voor het kalenderjaar 2021.

Met het ondersteuningsreglement wil het lokaal bestuur enerzijds de sportverenigingen de
mogelijkheid geven om hun werking verder uit te bouwen, zowel kwantitatief als kwalitatief.
Anderzijds wenst het bestuur ook zoveel mogelijk inwoners aan het sporten of bewegen te krijgen.
A. Algemene voorwaarden
Artikel 1
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, wordt door het
college van Burgemeester en schepenen aan de erkende sportverenigingen ondersteuning verleend
volgens de normen en voorwaarden die hierna worden vastgesteld.
Artikel 2
De financiële ondersteuning, die wordt uitbetaald in het huidige kalenderjaar, wordt steeds bepaald
op basis van de in het aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het
voorgaande kalenderjaar. Door het opvragen van de actuele ledenlijst, wordt gecontroleerd of de
sportvereniging recht heeft op de erkenningsvoordelen (zie artikel 9) in het huidige kalenderjaar.
Artikel 3
De sportvereniging kan geen financiële ondersteuning voor hetzelfde doel ontvangen via andere
gemeentelijke kanalen.
Artikel 4
Indien een overkoepelende organisatie een ondersteuningsaanvraag indient, kan geen enkele
sportvereniging aangesloten bij deze organisatie een afzonderlijke aanvraag indienen.
Artikel 5
De sportdienst heeft te allen tijde het recht alle vormen van controle m.b.t. het ingediende
aanvraagdossier uit te voeren en/of bijkomende inlichtingen op te vragen. Bij het verstrekken van
onjuiste informatie kan de stad Oudenaarde de ondersteuning (geheel/gedeeltelijk) weigeren voor
bepaalde of onbepaalde tijd.
Artikel 6
De sportdienst gebruikt de persoonlijke gegevens van de clubleden uitsluitend voor de berekening
van de subsidies en niet voor andere doeleinden.

B. Erkenning
Artikel 7
Een erkende sportvereniging kan aanspraak maken op financiële ondersteuning, indien de
sportvereniging gedurende dat volledige kalenderjaar voldeed aan de erkenningsvoorwaarden.
De erkenning wordt verlengd voor het huidige kalenderjaar indien de ledenlijst van het actuele
kalenderjaar voldoet aan de erkenningsvoorwaarden. Indien dit niet het geval is, vervalt de
erkenning automatisch en kan men geen aanspraak maken op de erkenningsvoordelen (artikel 9) in
het huidige kalenderjaar.
Clubs kunnen op elk moment hun erkenning aanvragen.
1

C. Ondersteuning erkende sportverenigingen

Artikel 8: Categorisatie
De erkende sportverenigingen die voldoen aan bovenstaande voorwaarden, worden onderverdeeld
in één van de vijf categorieën (A, B, C, D of E). Deze onderverdeling gebeurt op basis van de criteria
tabel (Artikel 10). Een vereniging kan slechts onder één categorie vallen.
-

Cat. A = Verlenging van de erkenning1 + mogelijkheid tot aanvraag van gerichte subsidies2

-

Cat. B = Verlenging van de erkenning1 + Basissubsidie van € 100 + mogelijkheid tot aanvraag van
gerichte subsidies2

-

Cat. C = Verlenging van de erkenning1 + Basissubsidie van € 300 + mogelijkheid tot aanvraag van
gerichte subsidies2

-

Cat. D = Verlenging van de erkenning1 + Basissubsidie van € 600 + mogelijkheid tot aanvraag van
gerichte subsidies2

-

Cat. E = Verlenging van de erkenning1 + Basissubsidie van € 1500 + mogelijkheid tot aanvraag van
gerichte subsidies2

Artikel 9: Verlenging van de erkenning
Door het opvragen van de actuele ledenlijst, wordt gecontroleerd of de sportvereniging recht heeft
op de verlenging van erkenning voor 1 jaar en bijgevolg kan genieten van de erkenningsvoordelen.
Een erkende Oudenaardse sportvereniging, ongeacht de categorie waartoe men behoort, kan
genieten van volgende erkenningsvoordelen:
-

Mogelijkheid tot financiële ondersteuning (volledig jaar voldoen aan erkenningsvoorwaarden)

-

Gunstige voorwaarden van het retributiereglement

-

Voorrang bij bezetting van de zalen

-

Reclame via sociale media van de sportdienst (max 2 posts per club per kalenderjaar)

-

Trofeeën voor wedstrijden en tornooien (max top 3 per reeks, deelnamemedailles enkel voor
jeugd ≤ 17 j)

-

Huldigingen

-

Ondersteuning in noodsituaties (bv COVID-19)

-

Sportdienst helppunt

-

Korting/gratis sportspecifieke bijscholing georganiseerd door/i.s.m. Stad Oudenaarde

-

…

Niet limitatieve lijst.

Artikel 10: Criteria tabel

1
2

Zie artikel 9
Zie artikel 11
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CATEGORIE A
= verlenging erkenning
+ mogelijkheid op
gerichte subsidies

CATEGORIE B
= verlenging erkenning
+ €100 + mogelijkheid
op gerichte subsidies

CATEGORIE C
= verlenging erkenning
+ €300 + mogelijkheid op gerichte
subsidies

CATEGORIE D
= verlenging erkenning
+ €600 + mogelijkheid op gerichte
subsidies

CATEGORIE E
= verlenging erkenning
+ €1500 + mogelijkheid op gerichte
subsidies

De sportvereniging is een feitelijke vereniging of een verenigingen zonder winstoogmerk (vzw).
De sportvereniging moet een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid kan worden van de sportvereniging op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen,
reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt.
De sportvereniging heeft een autonoom bestuur van minstens 3 personen.
De sportvereniging heeft minstens 10 aangesloten actieve sportleden.
Minstens 40% van de leden van de vereniging is woonachtig op het grondgebied van stad Oudenaarde. Uitgezonderd: bij bovenlokale clubs, kan hierop een uitzondering gemaakt
worden (bv. indien bepaalde sport specifieke infrastructuur niet of nauwelijks aanwezig is op het grondgebied rondom de stad Oudenaarde). Het college zal over deze uitzonderingen de
finale beslissing nemen.
De sportvereniging gebruikt bij de werking van haar organisatie de Nederlandse taal als voertaal. Alle gegevens en documenten van de sportvereniging zijn in het Nederlands
opgebouwd.
Minstens 50% van de sportieve activiteiten moet plaatsvinden op het grondgebied van stad Oudenaarde. Uitgezonderd: indien voor een bepaalde sport geen specifieke infrastructuur
aanwezig is op het grondgebied van stad Oudenaarde of de sportvereniging wegens gebrek aan beschikbare stedelijke sportinfrastructuur moet uitwijken naar sportaccommodatie
buiten het grondgebied van stad Oudenaarde. In beide gevallen moet de club een aantoonbare verankering hebben met de stad Oudenaarde.
De sportvereniging moet een actieve sportwerking kunnen aantonen, d.w.z. minimum 1 sportactiviteit per week gedurende minstens 20 weken per jaar.
De vereniging verzekert alle leden tegen lichamelijk ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Indien men aangesloten is bij een erkende Vlaamse federatie
(www.sport.vlaanderen/sportfederaties/wegwijzer/erkende-vlaamse-sportfederaties) gebeurt dit automatisch.
De sportclub verklaart ethisch verantwoord te werken (zie artikel 11 van het erkenningsreglement).
De sportvereniging moet aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie of bij een erkende Vlaamse organisaties voor de sportieve
vrijetijdsbesteding. (1 ondersteuningsaanvraag / bondsnummer).
Minstens 50% van de leden van de vereniging is woonachtig op het grondgebied van stad Oudenaarde. 3 Uitgezonderd: bij bovenlokale clubs, kan hierop
een uitzondering gemaakt worden (bv. indien bepaalde sport specifieke infrastructuur niet of nauwelijks aanwezig is op het grondgebied rondom de stad
Oudenaarde). Het college zal over deze uitzonderingen de finale beslissing nemen.
De sportvereniging heeft minstens 30 aangesloten actieve sportleden3.
De sportvereniging moet aantonen dat ze over een actieve website, facebookpagina of ander online media beschikken waar
buitenstaanders minstens volgende aspecten kunnen terugvinden: kalender, locatie en contactgegevens die up-to-date zijn.
Het aantal actieve leden moet meer
Het aantal actieve leden moet meer dan Het aantal actieve leden moet meer dan
dan 60 zijn.3
80 zijn. 3
150 zijn.3
Er moet minimum 4 uur per week
Er moet minimum 6 uur per week
Er moet minimum 8 uur per week
geoefend worden o.l.v. een trainer.
geoefend worden o.l.v. een trainer.
geoefend worden o.l.v. een trainer.
Er moeten minimum 30 jeugdleden
Er moeten minimum 70 jeugdleden (<18j)
(<18j) aangesloten zijn.3
aangesloten zijn.3

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

ERKENNINGSVOORWAARDEN

De sportvereniging heeft als primaire doelstelling sport te beoefenen.

3

Op basis van de officiële ledenlijst van de federatie

3

Artikel 11: Gerichte subsidies
Erkende sportverenigingen kunnen gerichte subsidies (GS) aanvragen ongeacht de categorie waartoe men behoort (GS 3 kan enkel vanaf categorie B).
GS 1

GS 2

Thema
Private sportinfrastructuur
voor jeugd

Kwaliteit

Voorwaarden
Terugbetaling/ # punten
De sportverenigingen die niet terecht kunnen in de stedelijke infrastructuur (sportspecifiek/plaatsgebrek) en voor 25% van de totale
hun jeugd (≤ 17 jaar) gebruik maken van private overdekte sportinfrastructuur, ontvangen deze
jeugdfactuur
infrastructuurgebruiksubsidie. Hun activiteiten gaan door in private overdekte sportaccommodaties in
Oudenaarde. Uitzondering: Indien de sportclub het bewijs kan leveren dat er onmogelijk in een Oudenaardse
sportinfrastructuur kan getraind worden kan de factuur voor het gebruik van een private sporthal buiten
Oudenaarde in rekening gebracht worden voor subsidiëring. Het bedrag van de tegemoetkoming wordt
vastgesteld a.d.h.v. de gedetailleerde (data & uren van de jeugd) facturen (met betalingsbewijs) die de sportclubs
krijgen van de uitbaters van de infrastructuur voor verlopen kalenderjaar (van januari tot en met december).
Volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld van sportspecifieke opleiding van een clublid: elke
100 % van de factuur,
sportspecifieke opleiding, georganiseerd of erkend door de Vlaamse trainersschool/erkende
indien het maximum
sportfederatie/universiteiten/hoge scholen. Voorwaarde is dat het inschrijvingsgeld door de sportvereniging
(10.000 euro) niet
betaald is (betalingsbewijs van de inschrijving & kopie van behaald diploma of voorlopig attest van slagen). Max
overschreden wordt
10.000 euro, indien dit bedrag overschreden wordt, zal het geld pro rata verdeeld worden.
Volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld van bijscholingen van een clublid met als doel de kwaliteit van de
club te verhogen: elke sportgerelateerde bijscholing, georganiseerd of erkend door de Vlaamse
trainersschool/erkende sportfederatie/universiteiten/hoge scholen. Voorwaarde is dat het inschrijvingsgeld door
de sportvereniging betaald is (betalingsbewijs van de inschrijving & bewijs van volgen van de bijscholing). Max
5.000 euro, indien dit bedrag overschreden wordt, zal het geld pro rata verdeeld worden.

GS 3

Kwantiteit

Verenigingen vanaf categorie B krijgen 0,1*aantal oudenaardse leden punten.3
Sportverenigingen vanaf categorie B met meer van meer dan 200 jeugdleden (≤ 17 jaar in kalenderjaar waarvoor
subsidies worden aangevraagd) krijgen 15 punten, sportverenigingen met minder dan 200 jeugdleden krijgen
aantal jeugdleden/200 x15 punten. 3

GS 4

GS 5

G-sport

Sociale
toegankelijk-

Inclusieve werking, integratie van mensen met beperking in de clubwerking, mits verduidelijking van
verantwoording/ extra inspanning die men als club hiervoor treft.
G-iniatief met minstens 5 deelnemers.
G-sport club/afdeling met minstens 5 actieve leden met een actieve werking voor de G-leden, d.w.z. minimum 1
sportactiviteit per week gedurende minstens 20 weken per jaar. Beschikkend over een actieve website,
facebookpagina of ander online media beschikken waar buitenstaanders minstens volgende aspecten betreft Gsport kunnen terugvinden: kalender, locatie en contactgegevens die up-to-date zijn.
Men biedt de mogelijkheid tot kansenpas (OK-pas/UiTPAS) en vermeldt het kansenpaslogo duidelijk zichtbaar op
het openbaar kanaal (website, sociale media, … ) van de club.

100 % van de factuur,
indien het maximum (5.000
euro) niet overschreden
wordt
0,1 x aantal oudenaardse
leden
≥ 200 jeugdleden = 15 ptn
< 200 jeugdleden
= # jeugdleden/200 x15 ptn
1 pt / pp
2 ptn /initiatief
10 ptn

2 ptn
4

heid

GS 6

GS 7
GS 8

Co-creatie
levenslange
sportparticipatie

Competitie
Extra
projecten

GS 9

Engagement

GS
10

Extra thema

De sportvereniging heeft naast de reguliere werking ook een actieve seniorenwerking (+55jaar) met minstens 5
actieve leden, d.w.z. minimum 1 sportactiviteit per week gedurende minstens 20 weken per jaar (bv. wekelijks
seniorenuurtje). Beschikkend over een actieve website, facebookpagina of ander online media beschikken waar
buitenstaanders minstens volgende aspecten betreft de seniorenwerking kunnen terugvinden: kalender, locatie
en contactgegevens die up-to-date zijn.
Activeringsbeleid met het oog op levenslange sportparticipatie via organisaties van de sportdienst georganiseerd
voor laagdrempelig beweeg-en sportaanbod, dit als vrijwilliger (0.5 pt / uur).
Voorbeelden: sportdagen (DAS-beurs, schoolsportdagen,…), buurtsport, sportbeurs, seniorenaanbod,
sportkampen i.s.m. sportdienst, krullewiet, …
Sportieve samenwerkingsprojecten van minstens 3 uur met scholen, OCMW, kinderopvang, buurtcomités, of
andere verenigingen/organisaties, … met het doel desbetreffende sport te promoten (1 pt/project).
Aanwezigheid op minstens 10 competitiedagen (competitie erkend door de sportfederatie)
De sportvereniging doet een actie rond een bepaald project. Projectvoorbeelden: Generatie Rookvrij, Geestig
Gezond sporten, Sportivos, Maand van de Sportclub, Coolste sportclub van Vlaanderen, …
Nieuwe ontvangen kwaliteitslabels van een erkende sportfederatie. (Deze labels worden goedgekeurd door het
College.)
Organisatie van een open sportkamp waar kansen-passers welkom zijn. Kansenpas-tarief en kansenpas logo
moet duidelijk vermeld zijn op het openbaar kanaal. (minimaal 4 uur/dag en minimum 10 deelnemers).
Organiseren van een open sportevenement op grondgebied Oudenaarde, met een sportieve return voor de
deelnemers en een publicitaire return voor de stad.
De sportvereniging behaalt punten op 4 van de 5 volgende gerichte subsidies:
- GS 4: G-sport
- GS 5: Sociale toegankelijkheid
- GS 6: Co-creatie levenslange sport-participatie
- GS 7: Competitie
- GS 8: Extra projecten
Jaarlijks kan de sportdienst en/of het beweeg- en sportplatform een extra accent leggen door een thema te
kiezen waarrond sportclubs een project/actie uitwerken. Bv racisme, duurzaamheid, gendergelijkheid,… College
beslist na advies sportdienst over de ontvankelijkheid van het project.

5 ptn

0.5 pt / uur

1 pt/project
5 ptn
1 pt / actie
1 pt / label
1 pt / kamp
2 ptn / event
5 ptn

2 ptn / goedgekeurd
project
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Het krediet dat rest na het toekennen van de basissubsidies, de terugbetaling van inschrijvingsgelden
voor de sportspecifieke opleidingen & bijscholingen, en de infrastructuurgebruikssubsidies, zal op
basis van bovenstaand puntensysteem verdeeld worden. Vooreerst wordt de waarde in geld van één
punt berekend. Dit gebeurt door het resterende krediet te delen door de som van het totale aantal
punten behaald door de rechthebbende sportverenigingen. Dan wordt het totale aantal punten per
vereniging vermenigvuldigd met de waarde van 1 punt.
Artikel 12
Eventuele betwistingen betreffende de puntenverdeling zullen in het college van Burgemeester en
schepenen behandeld worden na advies van het beweeg- en sportplatform.

D. Procedure
Artikel 13
De ondersteuning kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:
1. Het ondersteuningsreglement is raadpleegbaar op de website van de Stad Oudenaarde
(www.oudenaarde.be/sport).
2. De aanvraagformulieren zijn beschikbaar vanaf de maand december op de website. Deze
worden jaarlijks verstuurd naar de erkende Oudenaardse sportverenigingen.
3. De ondersteuningsaanvraag moet digitaal ingevuld worden op het daartoe voorziene
document. De aanvraag moet volledig zijn en per mail doorgestuurd worden naar
sportdienst@oudenaarde.be vóór 15 februari. Na deze datum zal de aangifte niet meer
aanvaard worden.
4. Het beweeg- en sportplatform geeft advies.
5. Het college van Burgemeester en Schepenen keurt de ondersteuning en al dan niet verval
van erkenning(en) goed.
6. De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 1 september van het betrokken jaar.

Artikel 14
De sportvereniging moet de subsidie gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie is toegekend.
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