UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD
Provincie Vlaams-Brabant

Stad Scherpenheuvel-Zichem

Zitting van 31 mei 2018
Goedkeuring van de wijziging aan het subsidiereglement voor erkende sportverenigingen.0)

Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Arlette Sannen: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx:
Schepenen;
Willy Cortens, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder,
Annelies Ooms: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Marc Decat, Marc Van Torre: Raadsleden

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van
sommige toelagen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28.04.2016 houdende het subsidiereglement voor
erkende sportverenigingen;
Gelet op het gunstig advies van de sportraad;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Willy Cortens, Joris De Vriendt, Sara De Kock,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder, Annelies Ooms
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Onderstaand subsidiereglement voor erkende sportverenigingen wordt goedgekeurd met
ingang van 1.07.2018:
Artikel 1: Subsidiebedrag
Voor de uitbetaling van de subsidies aan erkende sportverenigingen voorziet de gemeente
jaarlijks een bedrag van € 38.000,-.
Artikel 2: Subsidievoorwaarden
Een sportvereniging kan in aanmerking komen voor deze subsidies indien zij aan volgende
cumulatieve voorwaarden voldoet:
a.
De vereniging is door het gemeentebestuur van Scherpenheuvel-Zichem erkend als
sportvereniging.
b.
Een sportvereniging kan maar bij één gemeentebestuur een subsidiedossier indienen.
c.
De vereniging geeft tijdig opgevraagde informatie door aan de sportdienst/sportraad.
d.
De aanvraag is ondertekend door de geldige voorzitter en secretaris op het moment
van de aanvraag.
Artikel 3: Verdeling subsidie

Het bedrag van de subsidies voor sportverenigingen is het beschikbare krediet, zoals
voorzien in artikel 1, en wordt als volgt verdeeld onder volgende thema’s :
1. Basissubsidie: € 14.000,2. Omkadering: € 3.000,3. Ondersteuning sportraad/sportdienst: € 8.000,-, met een maximum van € 7,5 per punt. Het
eventuele resterende bedrag wordt overgeheveld naar ondersteuning jeugdsportbegeleiders
4. Ondersteuning sportbegeleiders: € 3.000,5. Ondersteuning jeugdsportbegeleiders: € 10.000,Artikel 4: De berekening van de subsidie
Het beschikbare krediet, zoals voorzien in artikel 1 en per thema verdeeld volgens artikel 3,
gedeeld door de som van het aantal punten per thema behaald door alle sportverenigingen
die voldoen aan de voorwaarden in artikel 2, is het themabedrag per punt.
Het bedrag per punt x het aantal behaalde punten = de subsidie per sportvereniging.
Artikel 5: Basissubsidie: criteria voor het puntensysteem
A.
Aantal actieve leden
Een actief lid:
 Is lid van de vereniging in de maand januari van de subsidieperiode
 Is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen door de
vereniging (te bewijzen aan de hand van een officiële ledenlijst uitgereikt door de
betrokken federatie of een recente verzekeringslijst tijdens de maand januari van de
subsidieperiode)
 Sport op regelmatige basis binnen de sportvereniging, is actieve trainer of is
bestuurslid.
= 1 punt per actief lid van buiten Scherpenheuvel-Zichem
= 2 punten per actief lid van Scherpenheuvel-Zichem
B. Deelname aan de Algemene Vergadering van de sportraad
Aanwezigheid op de Algemene Vergadering van de sportraad. Deze wordt minstens 1 keer
per kalenderjaar georganiseerd door de sportraad.
 De handtekening van de aanwezige gecombineerd met de machtiging van de club
voor deelname aan de algemene vergadering geldt als bewijs.
= 80 punten per bijgewoonde algemene vergadering
C. Lid van een erkende sportfederatie
De sportvereniging is lid van een door de Vlaamse Gemeenschap erkende sportfederatie.
Nodige info:
 Naam van de sportfederatie
= 80 punten
D. Gedifferentieerd lidgeld
De sportvereniging hanteert een gedifferentieerd lidgeld voor gezinnen, kansengroepen, …
 Info betreffende de geldende lidgelden
= 10 punten
E. De sportvereniging beschikt over een VZW-structuur
Sportvereniging met rechtspersoonlijkheid die in overeenstemming is met de geldende
wetgeving.
Nodige info:
 Ondernemingsnummer
= 100 punten
Artikel 6: Omkadering : criteria voor het puntensysteem
A. Actieve, officiële scheidsrechters/juryleden
De sportvereniging heeft actieve, gediplomeerde scheidsrechters en/of juryleden in zijn
ledenbestand.
 Te bewijzen aan de hand van een document afgeleverd door de bond tijdens de
maand januari van de subsidieperiode.
= 5 punten per scheidsrechter/jurylid met een maximum van 25 punten
B. Actieve sportbegeleider of bestuurslid/jurylid/scheidsrechter volgt erkende
bijscholing of vorming
Onder bijscholing en vorming wordt verstaan: een vormingsdag of vormingsdagen dat leidt
tot een attest, maar niet tot een sportgekwalificeerd diploma.

Erkende bijscholingen op het sporttechnische, tactische, beleidsmatig, organisatorisch of
sociaal-pedagogische vlak georganiseerd door:
• een sportfederatie, VSF (Dynamoproject) of
• Sport Vlaanderen, Vlaamse Trainiersschool, ISB of
• een sportraad/sportdienst of
• een Sportregiowerking
 Bijscholingscertificaat of bewijs van deelname met vermelding van de organisator en
het gevolgd aantal uren bijscholing of vorming
= 1 punt per uur bijscholing met een maximum van 10 punten per actieve sportbegeleider,
bestuurslid/jurylid/scheidsrechter.
C. Gekwalificeerde sportbegeleider behaalt een hoger diploma en/of niet
gekwalificeerd sportbegeleider behaalt een erkend sportdiploma van toepassing op
zijn sporttak
Een actieve sportbegeleider binnen de sportvereniging heeft een (hoger) VTS-diploma
behaald in de sporttak waarin hij training geeft of geassimileerd*.
* zie de geactualiseerde assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool.
 Een kopie van het behaalde diploma geldt als bewijs
= 50 punten per behaald diploma aspirant initiator.
= 100 punten per behaald diploma initiator, trainer B of trainer A
Artikel 7: Ondersteuning van de sportraad/sportdienst: criteria voor het
puntensysteem
De sportvereniging levert medewerkers aan activiteiten waarvan de sportdienst/sportraad
(mede)organisator is en waarvoor de vereniging geen inkomsten verwerft, rechtstreeks noch
onrechtstreeks. Voor de medewerking aan deze activiteiten zal vooraf een oproep gedaan
worden aan alle erkende sportverenigingen.
= 1 punt per geleverde medewerker die minder dan 2 uur per dag ingezet wordt
= 2 punten per geleverde medewerker die 2 tot 4 uur per dag ingezet wordt
= 5 punten per geleverde medewerker die 4 uur of langer per dag ingezet wordt

Artikel 8: Ondersteuning sportbegeleiders: Criteria voor het puntensysteem
De sportbegeleider geeft actief en regelmatig les binnen de sportvereniging aan
leden/ploegen waarvan minstens 1 lid boven 18 jaar.
Gekwalificeerd sportbegeleider = persoon met ten minste een diploma van de Vlaamse
Trainersschool in de betrokken sporttak, bachelor of master in de lichamelijke opvoeding of
geassimileerd*.
De gekwalificeerde sportbegeleiders worden in 5 categorieën opgedeeld:
• Personen zonder sportdiploma (= coëfficiënt 1)
• Personen met minstens een diploma aspirant initiator van de Vlaamse
Trainersschool of gelijkgesteld (= coëfficiënt 2)
• Personen met minstens een diploma initiator van de Vlaamse Trainersschool of
gelijkgesteld (= coëfficiënt 4)
• Personen met minstens een diploma trainer B van de Vlaamse Trainersschool of
gelijkgesteld (= coëfficiënt 6)
• Personen met minstens een diploma trainer A van de Vlaamse Trainersschool of
gelijkgesteld (= coëfficiënt 8)
* zie de geactualiseerde assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool.
 Overzicht van de standaard trainingsmomenten tijdens de maand januari van de
subsidieperiode met vermelding van de standaard sportbegeleiders.
= som {gemiddeld aantal uren training per week per sportbegeleider x coëfficiënt van de
betrokken sportbegeleider(s)}
Artikel 9: Ondersteuning van de jeugdsportbegeleiders: Criteria voor het
puntensysteem
De jeugdsportbegeleider geeft binnen de sportvereniging actief en regelmatig les aan
jeugdleden. Indien het groepslessen betreft, dienen ALLE deelnemers jeugdlid (18 jaar of
jonger in het jaar van de subsidieaanvraag) te zijn

Gekwalificeerde jeugdsportbegeleider = een sporttechnisch begeleider met ten minste een
aspirant initiatordiploma van de Vlaamse Trainersschool in de betrokken sporttak, bachelor
of master in de lichamelijke opvoeding of geassimileerd*
De gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders worden in 5 categorieën opgedeeld:
• Personen zonder sportdiploma (= coëfficiënt 1)
• Personen met minstens een diploma aspirant initiator van de Vlaamse
Trainersschool of gelijkgesteld (= coëfficiënt 2)
• Personen met minstens een diploma initiator van de Vlaamse Trainersschool of
gelijkgesteld (= coëfficiënt 4)
• Personen met minstens een diploma trainer B van de Vlaamse Trainersschool of
gelijkgesteld (= coëfficiënt 6)
• Personen met minstens een diploma trainer A van de Vlaamse Trainersschool of
gelijkgesteld (= coëfficiënt 8)
* zie de geactualiseerde assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool.
 Overzicht van de standaard trainingsmomenten tijdens de maand januari van de
subsidieperiode met vermelding van de standaard sportbegeleiders gedurende de
subsidieperiode.
= som {gemiddeld aantal uren training per week per jeugdsportbegeleider x coëfficiënt van
de betrokken jeugdsportbegeleider(s)}
Artikel 10: De aanvraagprocedure
De aanvraag tot subsidiëring wordt ingediend bij het gemeentebestuur op de daartoe
bestemde formulieren en is voorzien van alle nodige ondertekende documenten en bijlagen.
Het indienen van het subsidiedossier dient te gebeuren in 2 delen: artikels 5A, 6A, 8 & 9
voor 15 februari, de andere artikels vóór 1 juli van het begrotingsjaar waarop de subsidies
betrekking hebben. De subsidies worden toegekend op basis van de gegevens van 1 juli
voorafgaandelijk aan het jaar van indiening tot en met 30 juni van het jaar van indiening.
De sportdienst gaat in overleg met de sportraad de juistheid van de gegevens na. Een
ambtenaar van de sportdienst, eventueel in aanwezigheid van een lid van de raad van
bestuur van de sportraad, kan controle uitoefenen bij de vereniging over de verstrekte
gegevens.
Indien een vereniging onjuiste verklaringen aflegt, gaat het college van burgemeester en
schepenen over tot weigering of terugvordering van de uitgekeerde subsidies. Daarenboven
sluit het college van burgemeester en schepenen, bij inbreuken, de vereniging uit voor elke
vorm van rechtstreekse subsidiëring.
Artikel 11: De uitbetaling van de toelagen
De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 31 december van het betrokken jaar.
Indien de vereniging op dat ogenblik nog schulden (facturen, renteloze leningen, …) heeft
uitstaan bij de stad waarvan de betalingstermijn overschreden is, zal de subsidie niet
(volledig) uitbetaald worden maar geïmputeerd worden op de uitstaande schuld.
Voor de uitbetaling wordt bij de aanvraag een document bijgevoegd, ondertekend door de
penningmeester van de vereniging, met vermelding van het rekeningnummer waarop de
subsidie wordt uitbetaald.
Artikel 12
Dit reglement vervangt het reglement voor erkende sportverenigingen goedgekeurd door de
gemeenteraad op 28.04.2016 met ingang van 01.07.2018.

Art. 2.
Art. 3.

Artikel 13
Bij betwisting aangaande de bepalingen van deze reglementen zal het college van
burgemeester en schepenen, na advies van de sportraad ingewonnen te hebben, uitspraak
doen over deze betwistingen.
Het gemeenteraadsbesluit van 28.04.2016 aangaande het subsidiereglement voor erkende
sportverenigingen wordt opgeheven met ingang van 01.07.2018.
Dit besluit treedt in werking op 01.07.2018.

Art. 4.

Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.

Namens de gemeenteraad,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,
get. Liesbeth Verdeyen.

de Voorzitter van de gemeenteraad,
get. Arlette Sannen.

Voor eensluidend uittreksel,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,

de Burgemeester,

Liesbeth Verdeyen.

Manu Claes.

