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GEMEENTELIJKE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR 

SPORTVERENIGINGEN 
 

ALGEMEEN  
 
Artikel 1 

Voor zover er een krediet  in het gemeentebudget wordt ingeschreven onder artikelnummer 764 02/332 02, kan 
het gemeentebestuur subsidie verlenen aan een door de gemeente erkende sportvereniging.  
 
Artikel 2 

Een sportvereniging kan enkel in aanmerking komen voor deze subsidie indien zij aan volgende voorwaarden 
voldoet: 

1. De sportvereniging is erkend door de gemeente Hechtel-Eksel via het erkenningsreglement; 
2. De sportvereniging ontvangt geen subsidies uit andere beleidsdomeinen of lokale  overheden voor de 

artikels waarop dit subsidiereglement betrekking heeft; 
3. Alleen sportverenigingen die een volledig ingevuld en ondertekend dossier met de nodige bijlagen 

tijdig indienen, komen in aanmerking voor subsidies. 
 

Artikel 3 

Het subsidiereglement omvat volgende luiken: 
1. Algemene werking 
2. Activiteiten en doelgroepenwerking 
3. Kwaliteit begeleiding 
4. Communicatie en Medewerking 
 

Artikel 4 

Het beschikbare krediet zoals voorzien in artikel 1 wordt procentueel verdeeld per luik over volgende 
doelstellingen:  

1. Algemene werking (totaal 35%): 
a. Zo veel mogelijk jongeren laten sporten 16% 
b. Zo veel mogelijk volwassenen laten sporten 8% 
c. De vereniging kwaliteitsvol beheren 6% 
d. Een aangepast lidgeldbeleid voeren 5% 

2. Activiteiten en doelgroepenwerking (totaal 25%) 
a. Een regelmatig en aantrekkelijk activiteitenaanbod op competitief en recreatief niveau 

aanbieden 16% 
b. Werken rond doelgroepen 3% 
c. Aantrekkelijke nevenactiviteiten organiseren 6% 

3. Kwaliteit begeleiding (totaal 30%) 
a. Kwaliteit aanbieden in de jeugdwerking 20% 
b. Kwaliteit aanbieden in de werking 18+ en doelgroepen 10% 

4. Communicatie en Medewerking (totaal 10%) 
a. Een externe interactieve, permanente, open communicatie voeren 5% 
b. Meewerken aan organisaties van lokale en bovenlokale initiatieven 5% 
 

Artikel 5 – Berekening van de subsidie 

Iedere sportvereniging ontvangt minstens € 50. 
 
Het bedrag van de subsidie is het beschikbare krediet zoals voorzien in artikel 1, procentueel verdeeld per 
doelstelling volgens artikel 4 met in acht name van het eerste lid van dit artikel. 
 
Elke sportvereniging die voldoet aan de voorwaarden in artikel 2 komt in aanmerking voor de subsidie. Een 
sportvereniging die lid is van de sportraad krijgt een verdubbeling van haar punten per doelstelling. 
 
 
 
 
 



 
 

 

Pag. 2 

Gemeentebestuur Don Boscostraat 5 B-3940 Hechtel-Eksel    T 011 73 40 37    F 011 73 01 54     info@hechtel-eksel.be 

 
De berekening van de subsidies gebeurt in 3 stappen: 
 
1

ste
 : Berekening 

Elk bedrag per doelstelling gedeeld door het aantal behaalde punten per doelstelling van in aanmerking 
komende sportverenigingen is het bedrag per punt voor die doelstelling.  
Voor elke sportvereniging wordt berekend hoeveel hun voorlopig totaal subsidiebedrag is. 
 
2

de
 : Controle: minimum bedrag 

Sportverenigingen die niet aan het minimum komen krijgen een aanvulling tot € 50. 
 
3

de
 : Herberekening 

Het totale budget min € 50 per sportvereniging met een aanvulling wordt verhoudingsgewijs volgens de eerste 
berekening verdeeld onder de sportverenigingen zonder aanvulling. 
 
 
 
 
Artikel 6 – Definities 

 
 Doelgroepen:  Met doelgroepen bedoelen we de mensen die buiten de reguliere werking vallen.  
 Jeugd:  Jongeren die in het jaar van de aanvraag niet ouder zijn dan 18 jaar of 18 jaar worden. 
 Senioren:  Mensen die ouder zijn dan 50. 
 Gekwalificeerde begeleider: Begeleiders met een sporttechnisch diploma gerelateerd aan de sport die 

zij begeleiden. 
 Sportgerelateerde nevenactiviteiten: Sportactiviteiten die buiten de reguliere sportactiviteiten vallen. 

(bijvoorbeeld: sportkampen, stages, teambuilding, …) 
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LUIK 1: ALGEMENE WERKING 
 
Artikel 7: 
Doelstelling: Zo veel mogelijk jongeren laten sporten 

Punten worden behaald voor het aantal jeugdleden volgens tabel 1.  
Criteria jeugdlid: 

 Heeft lidgeld betaald; 
 Is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen door de vereniging; 
 Is inwoner van Hechtel-Eksel; 
 Jonger dan 18 jaar of 18 jaar worden in het jaar van aanvraag. 

 
Artikel 8:  
Doelstelling: Zo veel mogelijk volwassenen laten sporten 

Punten worden behaald voor het aantal volwassenen leden volgens tabel 1.  
Criteria volwassen lid: 

 Heeft lidgeld betaald; 
 Is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen door de vereniging; 
 Is inwoner van Hechtel-Eksel; 
 Ouder dan 18 jaar of ouder worden in het jaar van aanvraag. 

Tabel 1: 

Leden Punten Leden Punten Leden Punten Leden Punten 

6-10 1 81-85 16 156-160 31 231-235 46 

11-15 2 86-90 17 161-165 32 236-240 47 

16-20 3 91-95 18 166-170 33 241-245 48 

21-25 4 96-100 19 171-175 34 246-250 49 

26-30 5 101-105 20 176-180 35 251-255 50 

31-35 6 106-110 21 181-185 36 256-260 51 

36-40 7 111-115 22 186-190 37 261-265 52 

41-45 8 116-120 23 191-195 38 266-270 53 

46-50 9 121-125 24 195-200 39 271-275 54 

51-55 10 126-130 25 201-205 40 276-280 55 

56-60 11 131-135 26 206-210 41 281-285 56 

61-65 12 136-140 27 211-215 42 286-290 57 

66-70 13 141-145 28 216-220 43 291-295 58 

71-75 14 146-150 29 221-225 44 296-300 59 

76-80 15 151-155 30 226-230 45 +300 60 

 
Artikel 9:  
Doelstelling: De vereniging kwaliteitsvol beheren 

Punten worden behaald op basis van volgende criteria: 
 Duidelijke structuur van de vereniging: 

o 5 punten voor het indienen van een organigram met duidelijke vermelding van taken en 
verantwoordelijkheden 

 Vorming van bestuur (max. 10) 
o 5 punten per bestuurder die een bestuursgerichte vorming volgt en voltooid 

 Jaarplanning: 
o 20 punten voor het indienen van een uitgewerkt jaarplan met vermelding activiteiten 
 

Artikel 10:  
Doelstelling: Een aangepast lidgeldbeleid voeren 

Punten worden behaald op basis van volgende criteria: 
 Afstemmen van financieel beleid op doelpubliek (max. 25 punten) 

o 5 punten voor aangepast tarief jeugd 
o 5 punten voor aangepast tarief Senioren 
o 5 punten voor aangepast tarief voor doelgroepen (allochtonen, gehandicapten, …) 
o 5 punten per andere maatregelen  
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LUIK 2: ACTIVITEITEN EN DOELGROEPENWERKING 
 
Artikel 11:  
Doelstelling: Een regelmatig, kwalitatief en aantrekkelijk activiteitenaanbod op competitief/ recreatief 
niveau aanbieden 

Punten kunnen behaald worden in één van beide afdelingen: 
 
AFDELING 1:  Voor sportverenigingen met sport in teamverband  
Punten worden toegekend op basis van volgende criteria: 

 Kwaliteitscriteria: enkel ploegen die minimaal 1 x week begeleidt worden door een gekwalificeerde 
begeleider komen in aanmerking. 

 Per categorie waarin een ploeg vertegenwoordigd is worden punten toegekend volgens tabel 2  
Tabel 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opmerking: begeleiding tijdens wedstrijden en coachen worden niet beschouwd als begeleidingsuren. 
 
AFDELING 2:  Andere sportverenigingen 

Punten worden toegekend op basis van volgende criteria: 
 Kwaliteitscriteria: enkel leden die minimaal 1 x week begeleidt worden door een gekwalificeerde 

begeleider komen in aanmerking. 
 Per categorie waarin een lid vertegenwoordigd is worden punten toegekend volgens tabel 3 

Tabel 3:  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

      
Opmerking: begeleiding tijdens wedstrijden en coachen worden niet beschouwd als begeleidingsuren. 
 
Artikel 12: 
Doelstelling: Werken rond extra doelgroepen bovenop het aanbod voor de reguliere doelgroep 

Punten worden behaald op basis van volgende criteria: 
 inrichten van activiteiten voor doelgroepen 

o 10 punten per ingerichte activiteit 
 drempelverlagende initiatieven nemen voor doelgroepen 

o 5 punten per initiatief 
 
Artikel 13: 
Doelstelling: Aantrekkelijke evenementen bovenop de reguliere werking organiseren 

Punten worden behaald op basis van volgende criteria: 
 organisatie van sportgerelateerde nevenactiviteit voor jeugd  

o 20 punten per activiteit 
 organisatie van publieke sportieve evenementen  

o 20 punten per activiteit 
 organisatie van sportgerelateerde nevenactiviteit voor eigen vereniging (niet-jeugd) 

o 5 punten per activiteit 

Categorie Vanaf 5 spelers Tot 5 spelers 

Volwassenen: Competitie    

- provinciaal 
- nationaal 

 5 4 

5 4 

Volwassenen: Recreatie 5 4 

Jeugd   

- recreatief 
- competitief 

5 4 

5 4 

Categorie  

Volwassenen: Competitie   

- provinciaal 
- nationaal 

 5 

5 

Volwassenen: Recreatie 5 

Jeugd  

- recreatief 
- competitief 

5 

5 
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LUIK 3: KWALITEIT BEGELEIDING 
 
Artikel 14: 
Doelstelling: Kwaliteit aanbieden in de jeugdwerking 

Punten worden behaald op basis van volgende criteria: 
 Werken met gekwalificeerde jeugdtrainers. Punten per begeleidingsuur volgens tabel 4.  

o Voorwaarden: 
 Training geven aan -18-jarigen binnen de eigen vereniging tijdens het reguliere seizoen 
 Categorie van trainer aantonen door middel van diploma of getuigschrift 

 Werken met een autonoom jeugdbestuur 
o 50 punten voor werkend autonoom jeugdbestuur 

 Vorming van trainers 
o 5 punten per gevolgde bijscholing gerelateerd aan de clubwerking per trainer  

 Organiseren van bijscholing voor jeugdbegeleiding 
o 10 punten voor organiseren externe bijscholing 
o 20 punten voor organiseren bijscholing erkend door bevoegde officiële instanties 

 
Artikel 15: 
Doelstelling: Kwaliteit aanbieden in de werking 18+ en doelgroepen 

Punten worden behaald op basis van volgende criteria: 
 Werken met gekwalificeerde trainers. Punten per begeleidingsuur volgens tabel 4. 

o Voorwaarden: 
 Training geven aan 18+ binnen de eigen vereniging tijdens het reguliere seizoen 
 Categorie van trainer aantonen door middel van diploma of getuigschrift  

 Organiseren van bijscholing voor begeleiding 
o 10 punten voor organiseren  externe bijscholing 
o 20 punten voor organiseren bijscholing erkend door bevoegde officiële instanties 

 Werken met gekwalificeerde begeleiders voor doelgroepen. Dubbele punten per begeleidingsuur 
volgens tabel 4. 

 Vorming van trainers of begeleiders 
o 5 punten per gevolgde sporttechnische vorming per trainer of begeleider 

 
Tabel 4: 

 
 
 
 
 
 
 

Opmerking: Voor Bachelor en Master L.O. worden verwezen naar de gelijkwaardigheidstabel van de VTS  
 

LUIK 4: COMMUNICATIE EN MEDEWERKING GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN 
 
Artikel 16: 
Doelstelling: Een interne en externe interactieve, permanente, open communicatie voeren  

Punten worden behaald op basis van volgend criteria: 
 Gebruik van verschillende vormen van externe communicatie (max. 25) 

o 5 punten per gebruikt communicatiekanaal 
 
Artikel 17: 
Doelstelling: Meewerken aan organisaties van lokale en bovenlokale initiatieven 

Punten worden behaald op basis van volgende criteria: 
 medewerking aan gemeentelijke sportactiviteiten 

o 10 punten per medewerking aan een activiteit 
 medewerking aan gemeentelijke sportraad 

o 10 punten voor aanwezigheid op algemene vergadering 
 medewerking aan bovenlokale sportactiviteiten  

o 5 punten per medewerking aan een activiteit 

Categorie Punten 

Trainer A of gelijkwaardig diploma 50 

Trainer B of gelijkwaardig diploma 25 

Initiator of gelijkwaardig diploma 15 

Trainer met 5 of meer jaar ervaring 10 

Niet gediplomeerde trainer of trainer met minder dan 5 jaar ervaring 5 
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SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 18 – De aanvraagprocedure 

De aanvraag tot subsidiëring wordt ingediend bij de sector samenleving – dienst sport op de daartoe bestemde 
formulieren en is voorzien van alle nodige ondertekende documenten en bijlagen. Het indienen van het 
subsidiedossier dient te gebeuren voor 1 augustus 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 30 juni van het jaar van indiening. 
 
Indien er voor een rubriek gegevens ontbreken of er worden foutieve gegevens verstrekt dan is de sanctie nul 
punten voor de desbetreffende rubriek. 
 
De dienst sport kan de juistheid van de gegevens nagaan. Een ambtenaar van de dienst sport kan een controle 
uitoefenen bij de vereniging over de verstrekte gegevens. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist 
na advies van de sportraad in geval van eventuele discussiepunten of geschillen. 
 
Artikel 19 – De uitbetaling van de toelagen 

De verdeling en bekendmaking van de subsidies vinden plaats voor 1 oktober van het betrokken jaar. De 
uitbetaling van de subsidie zal gebeuren voor 31 december van het betrokken jaar. 
 
Artikel 20: 

Dit reglement vervangt het Gemeentelijk subsidiereglement voor sportverenigingen dat werd goedgekeurd op 
18 december 2008 en geldt vanaf 2011. 
  
Artikel 21 – Overgangsmaatregel voor sportverenigingen die samensmelten 

 
Een gefusioneerde sportvereniging die door toepassing van dit subsidiereglement minder subsidie ontvangt 
dan het subsidiebedrag waar de aparte sportverenigingen recht op hadden het jaar voor de fusie hebben recht 
op een aanvullende overgangssubsidie. Deze overgangssubsidie wordt berekend op het verschil tussen de 
som van de  subsidiebedragen van de aparte sportverenigingen het jaar voor de fusie en het subsidiebedrag 
van het betreffende jaar en bedraagt: 100% van het verschil  het eerste jaar na fusie en 50% het 2

de
 jaar na 

fusie. 
 
 


