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GEMEENTELIJK BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT 

 

Dit subsidiereglement is gewijzigd in de gemeenteraad van 30/05/2016 en zal van toepassing zijn 
vanaf 2017 voor het werkjaar 2016. 

 

I. ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1  

Binnen de perken van de door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten worden subsidies uitgekeerd 
aan sportverenigingen voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden op basis van de 
kwaliteitscriteria opgenomen in dit reglement. 

Artikel 2: 

De subsidiëring van het huidig werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het 
aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorgaande kalenderjaar. 

De Sportdienst heeft ten alle tijde het recht alle vormen van controle m.b.t. het ingediende 
aanvraagdossier uit te voeren en/of bijkomende inlichtingen op te vragen, waaraan binnen een termijn 
van 10 kalenderdagen gevolg dient gegeven te worden, zoniet zal de subsidieaanvraag als 
onontvankelijk beschouwd worden.  
Het verstrekken van onjuiste informatie zal aanleiding geven tot het geheel of gedeeltelijk weigeren 
van de subsidie. 

Artikel 3: 

De sportverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het 
erkenningsreglement omschreven voorwaarden.  

Artikel 4  

De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: 

- De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde 
formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn 
beschikbaar vanaf 15 april op de sportdienst en de site van de Stad Oudenaarde 
(www.oudenaarde.be). De subsidieaanvraag moet worden ingediend, op straffe van verval, 
vóór 1 juni tegen ontvangstbewijs (digitale subsidieaanvragen krijgen digitaal 
ontvangstbewijs). Na deze datum zal de aangifte niet meer aanvaard worden. 

- De Sportraad zal advies geven en de uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór eind 
november. 

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, die stelt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken voor het doel waarvoor de 
subsidie is toegekend.  

Artikel 7 

Al de erkende sportverenigingen krijgen een basistoelage van  65 euro gezien ze reeds voldoen aan de 
basisvereisten. Zij dienen wel telkens, op straffe van verval, het informatieblad in te dienen met de al 
dan niet gewijzigde gegevens. 

Artikel 8: 
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Het resterend bedrag na aftrek basissubsidie, wordt verdeeld volgens ondervermeld reglement (verder 
beleidssubsidiebedrag genoemd). 

Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de sportverenigingen. 

De beleidssubsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op het 
vlak van  de beschreven doelstellingen. De beoordeling gebeurt op basis van een aantal 
kwaliteitscriteria per doelstelling waaraan de sportvereniging dient te voldoen. 

De kwaliteitscriteria worden geobjectiveerd door parameters teneinde de beoordeling om te zetten in 
een subsidiebedrag. De percentages kunnen jaarlijks herzien worden na evaluatie. 

 

Goedgekeurd op de Gemeenteraad in zitting van 30 mei 2016. 
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Contactgegevens Sportvereniging  
  

Naam Sportvereniging: …………………………………………… 
Adres maatschappelijke zetel: ……………………………………. 
 
Naam voorzitter: ………………………………………………….. 
Adres voorzitter:……………………………………....................... 

 
 

Telefoon voorzitter: ………………………………………………. 
Emailadres voorzitter:……………………………………………... 
 
Naam titularis sportraad…………………………………………… 
E-mail titularis sportraad………………………………………….. 
Adres titularis sportraad…………………………………………… 
 
 
Erkenningsnummer van de stad:….. 
Lid van de Sportraad:….. 
Aantal bestuursleden: …. 
Totaal Oudenaardse leden: …. 
Totaal aantal leden (officiële lijst bijvoegen): …. 
Totaal aantal leden tot en met 17 jaar (officiële lijst bijvoegen met 
geboortedatum): …. 
BTW nummer: …… 
Bankrekeningnummer: …… 

 
 

Contactgegevens verantwoordelijke 
subsidieaanvraag 

 

  
Naam: …………………………………………………………….. 
Functie binnen de vereniging: ……………………………………. 
Correspondentieadres: ……………………………………………. 

 
 

Emailadres: ……………………………………………………….. 
Telefoon: ………………………………………………………….. 
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Datum:  /../201…Handtekening verantwoordelijke aanvraag. 
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Beleidsprioriteit 1:  

Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen (kwaliteitsvol 
sporttechnisch kader) 

   40% van de beleidssubsidies. 

 

1.1: Actief deelnemen in het sportbeleid 

10  % van het beleidssubsidiebedrag wordt verdeeld volgens het aantal punten waarop de 
sportvereniging kan scoren: 

§ 1 punt per aanwezigheid op de algemene vergadering van de sportraad 
§ 1 punt per aanwezigheid op de sectievergaderingen van de sportraad 
§ 1 punt per aanwezigheid  per werkgroep i.o. van sportraad 
§ 1 punt per aanwezigheid op de vergaderingen van de Raad van Bestuur 
§ 1 punt per medewerker aan de Ronde van Vlaanderen Dames 
§ 1 punt per medewerker aan de Ronde van Vlaanderen Beloften 
§  

 

De vereniging was afgevaardigd op: Aantal 
algemene vergadering van de sportraad  
sectievergaderingen van de sportraad  
werkgroep van de sportraad (specifieer werkgroep) 

•  
•  
•  

 

Totaal:  ……… punten   
 

 

 

1.2: Beschikken over één veiligheidsverantwoordelijke 

2  % van het beleidssubsidiebedrag wordt verdeeld onder de sportverenigingen die één 
veiligheidsverantwoordelijke hebben die instaat voor de veiligheid op en naast het sportterrein en op 
de sportaccommodatie. Ook dient er een duidelijke functiebeschrijving doorgegeven te worden. 

 

• Heeft de vereniging één actieve veiligheidsverantwoordelijke: ja/ neen 
 

• Geef de functiebeschrijving van de veiligheidsverantwoordelijke + naam in bijlage. 
 

1.3:  Goede jeugdwerking 

8 % van het beleidssubsidiebedrag wordt verdeeld onder de clubs volgens onderstaande voorwaarden: 

o Aantal aangesloten jeugdleden (tot en met 17 jaar) in de sportclub a.h.v. de officiële 
tabel van de respectievelijke federaties. 
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1.4: Volgen en/of organiseren van sporttechnische bijscholingen aan 
trainers/scheidsrechters/juryleden 

6 % van het beleidssubsidiebedrag gedeeld door het aantal uren opleiding/vorming dat de 
trainers/scheidsrechters of juryleden gevolgd hebben. Deze bijscholingen dienen georganiseerd te 
zijn i.s.m. Bloso/VTS, of de specifieke sportfederatie, of de provinciale, gemeentelijke of buren-
sportdienst.  

Voeg het bewijs van de bijscholing (deelnemingsattest) samen met het bewijs van het aantal 
uren dat deze bijscholing duurde toe in bijlage. 

Naam trainer Naam opleiding Aantal uren 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

1.5: Volgen en/of organiseren van opleiding en vorming bestuursleden 

  4% van het beleidssubsidiebedrag gedeeld door het aantal uren opleiding/vorming dat de 
bestuursleden gevolgd hebben. Deze opleidingen en vormingen dienen georganiseerd te zijn i.s.m. 
Bloso/VTS, of de specifieke sportfederatie, of de provinciale, gemeentelijke of buren-sportdienst.  

Gevraagd wordt: het bewijs van de opleiding (diploma) of vorming (deelnemingsattest) 
samen met het bewijs van het aantal uren dat deze opleiding of vorming duurde. 

 
Naam bestuurslid Naam opleiding Aantal uren 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

1.6: De sportverenigingen kunnen voor hun jeugdploegen gebruik maken van kwalitatieve 
overdekte sportinfrastructuur, ook deze van private aanbieders 

10 % van het beleidssubsidiebedrag wordt verdeeld als volgt: 

De genieters van deze subsidie zijn de erkende Oudenaardse sportverenigingen (de statutaire 
zetel moet in Oudenaarde gevestigd zijn) voor hun jeugdwerking. 
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Hun activiteiten gaan door in overdekte sportaccommodaties in Oudenaarde. Indien de sportclub het 
bewijs kan leveren dat er onmogelijk in een Oudenaardse sporthal kan getraind worden kan de factuur 
voor het gebruik van sporthal buiten Oudenaarde in rekening gebracht worden voor subsidiëring. 

De gebruikte infrastructuur dient te voldoen aan alle wettelijke vereisten m.b.t. de veiligheid van de 
gebruikers.  

Onder jeugdwerking wordt verstaan: trainingen, lessenreeksen, wedstrijden, tornooien, stages, … voor 
de aangesloten jeugdleden (jonger dan 18 jaar) en die begeleid worden door één of meerdere personen 
die daartoe sporttechnisch en/of pedagogisch opgeleid werden. 

Het bedrag van de infrastructuurgebruiksubsidie wordt vastgesteld a.h.v. de facturen (met 
betalingsbewijs) die de sportclubs krijgen van de uitbaters van de infrastructuur voor verlopen 
kalenderjaar (van januari tot en met december). Enkel facturen betreffende de jeugd (jonger dan 18 
jaar) worden aangenomen. 

Het subsidiebudget wordt dan verhoudingsgewijs verdeeld onder de sportclubs die gebruik maken van 
de infrastructuur voor hun jeugdwerking .  

 

Bewijsstukken toe te voegen in bijlage:  

• facturen die uw sportclub gekregen heeft van de uitbaters van de infrastructuur voor het 
afgelopen kalenderjaar (van januari tot en met december). Enkel de facturen betreffende de 
jeugd (jonger dan 18 jaar) worden aangenomen. 

• eveneens dient het trainingschema van de sportclub meegegeven te worden. 
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Beleidsprioriteit 2:  

Stimuleren van de sportvereniging tot professionaliseren en in het bijzonder van kwalitatieve 
sportbegeleiding. 

38% van de beleidssubsidies. 

 

2.1: Werken met gediplomeerde jeugdtrainers 

28% van het beleidssubsidiebedrag   

Sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfedreatie, worden gesubsidieerd voor het 
werken met gediplomeerde jeugdtrainers op basis van volgend puntensysteem (gelijklopend met de 
recentste referentietabel voor sportkwalificaties van de Vlaamse Trainersschool zoals in bijlage 1 te 
vinden). Bij wijzigingen t.a.v. vorige aangifte dient een afschrift van het diploma voorgelegd te 
worden. Enkel het hoogste diploma telt. 

 

Sportkwalificaties  Naam van de 
gekwalificeerde trainer 

Categorie 1: basismodule “algemeen gedeelte” initiator, aspirant 
initiator in betrokken sporttak, geslaagd 1° jaar bachelor LO, 
wegkapitein, jogbegeleider en bewegingsanimator (1 ptn) 

 

Categorie 2: basismodule “algemeen gedeelte” instructeur B/trainer B, 
student geslaagd 2° jaar bachelor LO, VTS-initiator in betrokken 
sporttak en gegradueerde LO, diploma pedagogisch onderwijs (2 ptn) 

 

Categorie 3: basismodule “algemeen gedeelte” trainer A en attest 
“instapmodule” jeugdsportcoördinator (3 ptn) 

 

Categorie 4: VTS-trainer B in betrokken sporttak (4 ptn)  

Categorie 5: bachelor LO of jeugdsportcoördinator VTS (6 ptn)  

Categorie 6: VTS-trainer A in betrokken sporttak, bachelor LO met 
VTS-trainer B-diploma in betrokken sporttak, master LO (8 ptn) 

 

Categorie 7: VTS-toptrainer in betrokken sporttak, bachelor LO met 
VTS-trainer A-diploma in betrokken sporttak, master LO met VTS-
trainer B-diploma in betrokken sporttak (10 ptn) 

 

Categorie 8: master LO met VTS-trainer A-diploma in betrokken 
sporttak of met postgraduaat in betrokken sporttak (12 pt) 

 

 

De diploma’s van de nieuwe trainers  of nieuwe diploma’s dienen in bijlage te worden 
toegevoegd. 

 

 

2.2: Het beschikken over een sportgekwalificeerde jeugdsport coördinator 

10 % van het beleidssubsidiebedrag  

Sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie, worden gesubsidieerd voor het 
werken met een sportgekwalificeerde  jeugdsportcoördinator indien die niet in artikel 2.1 werd 
opgegeven.  
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Een jeugdsportcoördinator is een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die in een erkende 
sportvereniging coördineert op het sporttechnisch, beleidsmatig en organisatorisch vlak. 

De subsidiëring gebeurt op basis van volgend puntensysteem  

Aanwezigheid van een sportgekwalificeerde  
jeugdsportcoördinator  

Naam 

Met VTS-diploma jeugdsportcoördinator 
‘basismodule’(1 ptn) 

 

MetVTS-diploma jeugdsportcoördinator 
‘specialisatiemodule’(2 ptn) 

 

 

Het attest van de jeugdsportcoördinator dient in bijlage te worden toegevoegd. 
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Beleidsprioriteit 3: Activeringsbeleid met het oog op levenslange sportparticipatie via anders 
georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod door de sportverenigingen 

 

Het budget hiervoor is   13 % van de beleidssubsidies. 

De sportvereniging kan punten scoren à rato van het aantal gediplomeerde trainers en medewerkers 
per organisatiedag van: 

• naschoolse sportactiviteit Sportsnacks* 

• Multimove i.s.m. de sportdienst 

• de Start-To-Sportactiviteiten i.s.m. de sportdienst 

• de Doe-aan-Sportbeurs i.s.m. de sportdienst 

• het Galm-project i.s.m. de sportdienst 

• het project Buitenste Binnen i.s.m.  de strafinrichting Oudenaarde en de Sportraad  

• Ook andere activiteiten i.s.m. de sportdienst en /of sportraad kunnen meetellen na goedkeuring 
door beide organen 

 

Voor bovenvermelde activiteiten dient volgende ingevuld te worden 

Naam trainer of medewerker Aantal 
organisatiedagen 

Datum  
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Bewijs in bijlage voegen. 

 

• *de SNS sportpas: De sportvereniging die haar werking openstelt voor de SNS sportpas kan 
punten scoren i.f.v. het aantal personen met een sportpas die deelnamen, zonder op dat 
moment lid te zijn van de sportvereniging. Hiervoor dient telkens de naam van de deelnemer 
met de SNS sportpas genoteerd te worden en deze lijst moet in bijlage toegevoegd te 
worden. 

 

 

Beleidsprioriteit 4: Sportbeleid voor kansengroepen 

De sportverenigingen helpen in het toegankelijk en divers maken van sport voor iedereen 

 

Het budget hiervoor is   9 % van de beleidssubsidies 

 

4.1: De sportvereniging heeft een gedifferentieerd lidgeld 

 

1 % van het beleidssubsidiebedrag  

 

De sportvereniging  kan punten scoren als de sportclub een gedifferentieerd lidgeld heeft voor 
OK-passers. De OK-pas wordt door het OCMW en de Sociale Dienst uitgereikt en gepromoot. 

De punten worden per aantal OK-passers die lid zijn van de sportclub toegekend. 

 

In bijlage dienen de kopijen van de OK-passen bijgevoegd te worden. 

 

 

 

 

 

4.2: De sportvereniging integreert personen met een handicap in haar werking 

 

8 % van het beleidssubsidiebedrag  

 

De sportvereniging kan punten scoren (1 punt per lid) volgens het aantal leden met een 
handicap.  

Gelieve in bijlage de lijst met klevers van het ziekenfonds toe te voegen. 
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Naam  en voornaam verantwoordelijke van deze aanvraag: 
                                                                                               
 

 
 

 
 
Datum:  /../201… 
 
Handtekening. 

 

 

 

 


