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GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIERING VAN DE 
BEVERSE JEUGD- EN SPORTVERENIGINGEN 
GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIERING VAN PEPINGSE 
ERENIGINGEN 
1. DEFINITIES 
Jeugdsport: sportparticipatie voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar 
Jeugdsportbegeleider: een sporttechnisch begeleider voor jeugdsport actief in een erkende sportvereniging 
Jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerd jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de erkende 
sportvereniging coördineert op het sporttechnisch, beleidsmatige en organisatorische vlak 
Erkende sportvereniging: een sportvereniging aangesloten bij een erkende Vlaamse Sportfederatie en/of 
erkend door het gemeentebestuur 
Sportraad: is een gemeentelijke raad die advies geeft aan de gemeentelijke overheid, hetzij op eigen 
initiatief, hetzij op verzoek, voor alle sport gerelateerde aangelegenheden. En heeft als algemeen doel de 
sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen.  
 
Erkende jeugdvereniging: een jeugdvereniging aangesloten bij een erkende federatie en/of overkoepelende 
organisatie en/of erkend door het gemeentebestuur 
Jeugdraad: is een gemeentelijke raad die advies geeft aan de gemeentelijke overheid, hetzij op eigen 
initiatief, hetzij op verzoek, voor alle kinder- en jeugdgerelateerde aangelegenheden. En heeft als algemeen 
doel de opvoeding, de gezondheid, en het algemeen welzijn van kinderen en jongeren te bevorderen.  
 
 
2. ALGEMENE VOORWAARDEN 
2.1 Algemeen 
Artikel 1.  
Jaarlijks voorziet de gemeenteraad een vooraf vastgelegd bedrag op het gemeentelijk budget voor de 
subsidie aan de erkende Beverse jeugd- en sportverenigingen. 
Zie punt 3 subsidies.  
 
Artikel 2. Dit reglement is van toepassing op de toekenning van de subsidies aan de plaatselijke, erkende 
verenigingen die  

o ofwel op recreatief ofwel op competitief vlak sportieve activiteiten inrichten ten bate van de 
inwoners van Bever 

o die jeugdsport aanbieden en aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse Sportfederatie 
o die jeugdwerking aanbieden ten bate van de inwoners van Bever 

Artikel 3. Verenigingen die door andere adviesraden gesubsidieerd worden (jeugd, cultuur,…) of erkend zijn 
in een andere gemeente komen niet in aanmerking voor een subsidie. 
Artikel 4. Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde bedragen, wordt 
een subsidie uitgekeerd door de gemeente, aan erkende jeugd- en sportverenigingen. 
Artikel 5. Als werkingsjaar geldt de periode van 1 september tot 31 augustus. 
 
2.2 Voorwaarden 
Artikel 6. Om een subsidie te bekomen dient een vereniging erkend te zijn.  
Daarnaast gelden ook nog volgende voorwaarden: 

o de beoefening voor sport in de vereniging voor iedereen mogelijk maken 
o aanbieden van sport of jeugdwerking 
o aanvaarden verantwoording af te leggen aan het gemeentebestuur voor de aanwending van de 

subsidies 
o indienen van een activiteitenverslag 

 
2.3 Aanvraag 
Artikel 7. De secretaris van de erkende vereniging ontvangt jaarlijks tijdig een oproepingsbrief voor het 
indienen van een activiteitenverslag. 
Enkel de erkende verenigingen die voor de uiterste datum vermeldt in de oproepingsbrief, hun 
activiteitenverslag ingediend hebben op de gemeentelijke diensten komen in aanmerking voor de verdere 
afhandeling ervan. 
De vereniging die na het verstrijken van deze datum na ontvangst van de oproepingsbrief nog geen verslag 
heeft ingediend, zal geen aanspraak kunnen maken op de subsidie voor het betreffende werkingsjaar. De 
aanvrager dient, indien opgevraagd door de gemeentelijke diensten, bijkomende informatie in verband met 
het ingediende werkingsverslag 14 dagen na de vraag van de gemeentelijke dienst te verstrekken – tenzij 
anders werd afgesproken tussen de vereniging en de gemeentelijke dienst. 
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2.4 Beslissingen 
Artikel 8. De jaarlijkse werkingsverslagen worden ingediend bij en verwerkt door de gemeentelijke dienst. De 
jeugdraad/sportraad geeft advies en/of feedback binnen de zestig dagen aan het college van burgemeester 
en schepenen. 
 
2.5 Uitbetaling 
Artikel 9. De uitbetaling van de subsidies zal gebeuren door een overschrijving op de rekening van de 
aanvragers/sportclubs/jeugdvereniging. 
 
2.6 Betwisting 
Artikel 10. Bij betwisting over de toekenning van subsidies kan de vereniging een bezwaar schriftelijk 
indienen bij het college van burgemeester en schepenen, dit binnen de 30 dagen na toekenning. 
Het college van burgemeester en schepenen regelt alle niet voorziene gevallen en beslist bij betwisting 
telkens na advies van de desbetreffende adviesraad. 
 
2.7 Controle en sancties 
Artikel 11. Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht de gegeven informatie en 
bewijsstukken te verifiëren. 
Indien blijkt dat: 

o aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid of 
o de aanvrager de gevraagde inlichtingen weigert te verschaffen of 
o de aanvrager de inlichtingen niet tijdig verschaft of 
o de verklaringen onjuist zijn  

vervalt de desbetreffende vereniging het recht op subsidiëring voor het betrokken werkjaar. 
 
2.8 Verantwoordelijkheid 
Artikel 12. Dit reglement regelt alleen de financiële tussenkomst van het gemeentebestuur in de werking van 
de plaatselijke jeugd- en sportverenigingen. Het gemeentebestuur kan geenszins verantwoordelijk gesteld 
worden voor afhandelingen van contracten, eventuele ongevallen, schade, wanbetaling en de daaruit 
voortvloeiende kosten. De betrokken vereniging blijft volledig zelf verantwoordelijk voor haar werking, 
activiteiten en manifestaties. 
 
2.9 Akkoordverklaring 
Artikel 13. Verenigingen die beroep doen op dit subsidiereglement verklaren zich hierdoor akkoord met alle 
bepalingen ervan. 
 
 
3. SUBSIDIES 
Artikel 14. In de gemeente Bever kunnen de door de gemeenteraad erkende of door een federatie erkende 
sportverenigingen/jeugdverenigingen beroep doen op 4 soorten subsidies en tegemoetkomingen. 

1. Basissubsidie (65% van het totale budget) 
2. Restsubsidie (35% van het totale budget) 

• Subsidie voor vormingen open clubstructuur (35% van het restbedrag) 

• Engagementsubsidie (65% van het restbedrag) 
3. Logistieke ondersteuning: opnemen van 5u gratis klus- of poetsdienst, tijdig aan te vragen via het 

schepencollege.   
4. Gratis publicatie via gemeentelijke infokanalen 

 
3.1.  Basissubsidie (65% van het totale budget) 
Artikel 15. De basissubsidie voor het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de vereniging door 
middel een puntensysteem waardoor elke club/vereniging in een categorie (C, B of A) kan ingedeeld 
worden. Het college van burgemeester en schepenen legt per categorie een vast bedrag voor basissubsidie 
vast.  
Indeling categorieën: 
Categorie C: minimum 5, maximum 20 punten 
Categorie B: minimum 21 punten, maximum 33 punten 
Categorie A: minimum 34 punten 
Basissubsidie +/- 65% van het totale subsidiebudget: 
Categorie C:       100 euro  
Categorie B:          500 euro  
Categorie A:   2.000 euro  
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Volgende criteria bepalen de indeling per categorie:  
 
Artikel 16. Per aangesloten lid  

Niet-erkende vereniging uitgesloten 

Minimum 15 leden 1 punt 

Minimum 30 leden: bewijs via ledenlijst erkende federatie of overkoepelende 
organisatie  

3 punten 

Minimum 50 leden: bewijs via ledenlijst erkende federatie of overkoepelende 
organisatie  

5 punten  

Vanaf 30 leden is een aansluiting bij een erkende federatie of overkoepelende organisatie nodig, zo niet krijg 
je maar 1 punt! 
Opstartende verenigingen aangesloten bij een adviesraad van Bever krijgen extra 2 punten tijdens de eerste 
2 jaar  
 
Bijlage 1: officiële ledenlijst van de federatie of namenlijst van de verzekeringsmaatschappij, inclusief leden 
<18 jaar en leden > 18 jaar. 
 
Artikel 17. Aantal activiteiten 
Bij dit criteriapunt wordt de onderverdeling gemaakt tussen competitiesport, recreatiesport en 
jeugdactiviteiten. 

• Competitiesport 

De club heeft een regelmatige werking van minimum 20 weken 
per jaar waarin min 1 trainingsmoment of wedstrijd per week georganiseerd wordt 

1 punt 

De club heeft een regelmatige werking van minimum 25 weken 
per jaar waarin min 5 trainingsmomenten en/of wedstrijd  
per week georganiseerd wordt 

3 punten 

De club heeft een regelmatige werking van minimum 30 weken per jaar waarin 
min 10 trainingsmomenten en/of wedstrijden per week georganiseerd worden 

5 punten  

Bijlage 2: Overzicht trainingsmomenten op jaarkalender e.a.  
 

• Recreatiesport 

De club heeft een regelmatige werking van minimum 20 weken 
per jaar waarin min 1 trainingsmoment of wedstrijd van eenzelfde sport per week 
georganiseerd wordt 

1 punt 

De club heeft een regelmatige werking van minimum 25 weken per jaar waarin 
min 5 trainingsmomenten en/of wedstrijd van eenzelfde sport per week 
georganiseerd wordt 

3 punten 

De club heeft een regelmatige werking van minimum 30 weken per jaar waarin 
min 10 trainingsmomenten en/of wedstrijden van eenzelfde sport per week 
georganiseerd worden 
 

5 punten  

Bijlage 2: Overzicht trainingsmomenten op jaarkalender e.a.  
 

• Jeugdactiviteiten 

De vereniging heeft een regelmatige werking van minimum 20 weken per jaar 
waarin min 1 bijeenkomst per week georganiseerd wordt 

1 punt 

De vereniging heeft een regelmatige werking van minimum 25 weken per jaar 
waarin min 5 bijeenkomsten en/of leidingwerking per week georganiseerd wordt 

3 punten 

De vereniging heeft een regelmatige werking van minimum 30 weken per jaar 
waarin min bijeenkomsten en/of leidingwerking per week georganiseerd worden 

5 punten  

Bijlage 2: Overzicht bijeenkomsten en/of leidingwerking op jaarkalender e.a.  
 
 
Artikel 18.  
Jeugdwerking binnen sportdomein (-18 jaar in controle jaar)  

De vereniging heeft minstens 5 jeugdleden maar geen specifieke jeugdtraining 1 punt 

De vereniging heeft minstens 10 jeugdleden en min 1 jeugdtraining per week 5 punten 

De vereniging heeft minstens 20 jeugdleden en wekelijks jeugdtrainingen in 
verschillende categorieën 

10 punten  

(Bijlage: cfr. Bijlage 1 + bijlage 2) 
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+18-jarigen-werking binnen jeugddomein (+18 jaar in controle jaar) 

De vereniging heeft minstens 5 volwassen leden of animatoren/begeleiders/ 
lesgevers 

1 punt 

De vereniging heeft minstens 10 volwassen leden of animatoren/begeleiders/ 
lesgevers 

5 punten 

De vereniging heeft minstens 20 volwassen leden leden of animatoren/ 
begeleiders/ lesgevers  

10 punten  

 
 
Artikel 19. Goed bestuur 

De club/vereniging is een feitelijke vereniging en beschikt over een huishoudelijk 
reglement/statuten 

1 punt 

De club/vereniging is een vzw 3 punten 

De club/vereniging is een vzw en beschikt over een huishoudelijk reglement en 
actueel beleidsplan 

5 punten  

Bijlage 3: stavingsstuk a.d.h.v. wat van toepassing is voor de club/vereniging. 
 
 
Artikel 20. Communicatie  
Bij dit criteriapunt kunnen er punten gescoord worden op zowel interne als externe communicatie.  
 

Interne communicatie  

De vereniging beschikt over minstens één kwaliteitsvolle communicatie om 
clubleden/ ouders/ medewerkers te informeren bv, infobrochure, 
ontmoetingsmoment, nieuwsbrief,… 

1 punt 

De vereniging beschikt over minstens drie verschillende kwaliteitsvolle 
communicaties om clubleden/ ouders/ medewerkers te informeren 
bv. infobrochure, ontmoetingsmoment, nieuwsbrief,… 

2 punten 

Externe communicatie 

De vereniging beschikt over een actuele website en/of  
open sociale media (bv. facebookpagina )  

1 punt 

De vereniging zorgt voor externe communicatie naar alle inwoners van Bever 
waarin ze hun werking meedeelt en hoe ze kunnen aansluiten 

2 punten  

Bijlage 4: infobrochure, nieuwsbrief, print screen van sociale media + postdatum,… 
 
 
Artikel 21.  
Begeleiders/trainers binnen sportdomein 
Binnen de club/vereniging wordt er per categorie/team/groep wekelijks training gegeven door een 
gediplomeerd trainer/lesgever (cfr tabel Sport Vlaanderen). 
 

Begeleider / trainer heeft VTS diploma 0-niveau of afwijkend attest sportfederatie 1 punt per trainer 
met een maximum 

van 10 punten 
Begeleider / trainer heeft VTS diploma initiator  

Leerkracht LO Bachelor of Master  

Begeleider / trainer heeft VTS diploma trainer B  

Begeleider / trainer heeft VTS diploma trainer A  

Bijlage 5: nominatieve lijst van de actieve trainers met vermelding van hun diploma (+ een kopie van het 
hoogste diploma met betrekking tot de beoefende sporttak) en/of schriftelijke afwijking van de sportfederatie. 

 

Begeleiders/trainers binnen jeugddomein 
Binnen de vereniging wordt er training/begeleiding/animatie gegeven door 
een gediplomeerd trainer/lesgever (cfr diploma, attest) 

1 punt per 
trainer/begeleider/animator 
met een maximum van 10 

punten 
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3.2.  Restsubsidie (35% van het totale budget) 
Subsidietoekenning: Om de waarde van 1 punt te bepalen wordt het subsidiebedrag gedeeld door het totaal 
aantal punten van alle ingediende dossiers . De subsidie van een vereniging wordt berekend door het aantal 
punten van de vereniging voor dit dossier, te vermenigvuldigen met de waarde van 1 punt. 
 

Artikel 22. De restsubsidie bestaat uit 2 delen: 
o Deel 1 (= 35% van de restsubsidie): een subsidie voor de kwaliteitsbewaking op vlak van vorming(en) 

en opleidingen enerzijds en de open clubstructuur anderzijds (op basis van reële kosten) 
Kwaliteitsbewaking van de begeleiding en een open clubstructuur zijn kwalitatieve criteria die we 
structureel willen ingebed zien in de clubwerking/vereniging. 
Anders dan bij de basissubsidie dient hier jaarlijks een engagement of inspanning aangegaan te 
worden. De club/vereniging toont haar open karakter en haar wil tot kwaliteitsverhoging. 

Criteria kwaliteitsbewaking  
(punten per vorming/opleiding) 
Vorming aantonen aan de hand van een attest 
Opleiding aantonen aan de hand van diploma (opleiding duurt langer dan vorming)  

Volgen van erkende vormingen 1 punt 

Volgen van erkende opleidingen 3 punten 

Organiseren van erkende vormingen/clinics 5 punten 

Organiseren erkende opleidingen 10 punten 

 

 

Criteria open clubstructuur (max. 30 punten / vereniging) 

Richt een opendeurmoment/initiatiemoment in 5 punten 

Medewerking naschoolse sport of een jeugdkamp 10 punten 

Richt een start to op (min. 4 opeenvolgende weken van eenzelfde sport/niet basis 
sporttak) 

10 punten 

Hanteren sociale tarief en/of afbetalingsplan  10 punten 

Hanteren van gedifferentieerd lidgeld 10 punten  

Medewerking initiatieven overkoepelende organisatie (bv. Sport Vlaanderen, 
Chiro Vlaanderen, …) 

5 punten/initiatief 

Bijlage 6: attesten / getuigschriften / diploma’s  
Bijlage 7: flyer(s), affiche(s), brochure(s) van de activiteiten, kopij inschrijvingsformulier(en),…  
 
o Deel 2 (= 65% van de restsubsidie ): een engagementsubsidie voor de actieve medewerking en 

transparantie op gemeentelijk vlak (op basis van punten) 

Medewerking gemeentelijke initiatieven 5 punten/initiatief 

Aanwezigheid afgevaardigden van de vereniging op de vergaderingen van de 
desbetreffende adviesraad. 

1 punt/aanwezigheid 

Aanwezigheid door de afgevaardigden van de vereniging voor medewerking op 
activiteiten van de desbetreffende adviesraad. 
Elke vereniging zorgt voor een afgevaardigde bij elke activiteit, tenzij andere 
afspraken  

1 punt/aanwezigheid 

Vernieuwende activiteit(en) georganiseerd door en op initiatief van de sportclub 
i.s.m. sportraad 

10 punten/initiatief 

Vernieuwende activiteit(en) georganiseerd door en op initiatief van de 
jeugdvereniging ism jeugdraad / andere doelgroepen / andere adviesraden 

10 punten/initiatief 

Bijlage 8: hulpschema, aanwezigheid via verslagen,…  
 
3.3. Logistieke ondersteuning 
Het gemeentebestuur kan voor bijzondere activiteiten logistieke ondersteuning bieden. De aanvraag voor de 
logistieke ondersteuning gebeurt tijdig en wordt per schrijven gericht aan het college van burgemeester en 
schepenen. De vereniging kan de ondersteuning invullen door 5u gratis klus- of poetsdienst.  
 
3.4.  Gratis publicatie via de gemeentelijke kanalen 
Elke Bevernaar en elke erkende vereniging van Bever kan gratis gebruik maken van de gemeentelijke 
communicatiekanalen voor het publiceren van artikels en/of het aankondigen van activiteiten. 
De schriftelijke aanvraag dient gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen. Alle 
artikels dienen tijdig binnengebracht te worden bij het gemeentebestuur. Het college van burgemeester en 
schepenen, de sportdienst, de sportraad, de jeugddienst en de jeugdraad behouden zich het recht om 
artikels te weigeren of aan te passen.  


