
OVERLEGMOMENT 2



▪ Doel: samen overlopen wat kan/wat kan niet? 



Huidig reglement

1. Werkingssubsidie

▪ 40% kwantiteitscriteria

▪ 20% basissubsidie

▪ 20% aangesloten leden

▪ 60% kwaliteitscriteria

▪ 10% kwaliteitsvolle begeleiding

▪ 10% vorming / bijscholing

▪ 5% structuur van de sportvereniging

▪ 5% communicatie / uitstraling

▪ 25% sportpromotie

▪ 5% financieel beleid 

2. Jeugdsportsubsidie

▪ 30% opleidingen

▪ 70% diploma’s 

Voorstel basismodel nieuw 
reglement

▪ Vast bedrag als basissubsidie
= 65% van het totale budget
▪ Aantal leden

▪ Aantal sportactiviteiten Categorie

▪ Jeugdwerking A / B / C

▪ Goed bestuur

▪ Interne communicatie

▪ Externe communicatie

▪ Restsubsidie = 35% van het totale budget
▪ subsidie voor vormingen open clubstructuur = 

35% van het restbedrag

▪ projectgerichte subsidie = 65% van het 
restbedrag



CRITERIA 
BASISSUBSIDIE

Bedenkingen: 

• Punten per lid? / punten per 

schijf? 

• Leden = Bevernaars / 

niet-Bevernaars?

▪Criteria

Uitsluiting: niet-erkende vereniging

Aantal leden
- Min 15 leden: . . .. . 1pt

- Min 30 leden: bewijs via ledenlijst erkende Vlaamse sportfederatie: 3pt

- Min 50 leden: bewijs via ledenlijst erkende Vlaamse sportfederatie: 5pt

Noot 1: vanaf 30 leden is een aansluiting bij een erkende federatie nodig, zo niet 
krijg je maar 1 punt!

Noot 2: gemeenten kunnen indien gewenst, bijkomend vermelden dat bepaald 
percentage van de leden, gemeentelijke inwoners dienen te zijn (ook al is de 
regio hier niet onmiddellijk voorstander van).



Bedenkingen: 

• Onderscheid maken tussen 

aantal 

trainingsmomenten/wedstrijden 

EN recreatieve sportactiviteit 

▪Criteria

Aantal sportactiviteiten: competitiesport

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

georganiseerd wordt: . . 1pt

- De club heeft een regelmatige werking van minimum 25 weken
per jaar waarin min 5 trainingsmomenten en/of wedstrijd 
per week georganiseerd wordt: . . . 3pt

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

georganiseerd worden: . . . . 5pt

CRITERIA 
BASISSUBSIDIE



Criteria herbekijken

Puntenverdeling opmaken

Aantal sportactiviteiten: 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:  1pt

- 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: 3pt

- 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: 5pt



Bedenkingen: 

Jeugdwerking (-18 jaar in controle jaar)

De vereniging heeft minstens 5 jeugdleden maar geen specifieke 
jeugdtraining: 1pt

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

De vereniging heeft minstens 20 jeugdleden en wekelijks jeugdtrainingen
in verschillende categorieën: . . 10pt

Goed bestuur

De club is een feitelijke vereniging en beschikt over een huishoudelijk 
reglement/statuten:  . . . . 1pt

De club is een vzw: . . . . 3pt

De club is een vzw en beschikt over een huishoudelijk reglement en actueel 

beleidsplan: . . . .. 5pt

CRITERIA 
BASISSUBSIDIE



Bedenkingen: 

• Nieuwsbrief? 

• Persbericht naar media = 

punten? - te bespreken

Interne Communicatie

De vereniging beschikt over minstens één kwaliteitsvolle communicatie om 
clubleden/ ouders/ medewerkers te informeren bv, infobrochure, 
ontmoetingsmoment, nieuwsbrief,… (geen mail) 1pt

De vereniging beschikt over minstens drie verschillende kwaliteitsvolle 
communicaties om clubleden/ ouders/ medewerkers te informeren
bv. infobrochure, ontmoetingsmoment, nieuwsbrief,… (geen mail): 2pt

Externe Communicatie

De vereniging verstuurt minstens één persbericht 
naar media (+ publicatie) 1pt

De vereniging beschikt over een actuele website en/of 
open sociale media (bv. facebookpagina ) 1pt

CRITERIA 
BASISSUBSIDIE



Begeleiding/trainers

Binnen de club wordt er per categorie / team/groep 
wekelijks training gegeven door een gediplomeerd 
trainer/lesgever (cfr tabel Sport Vlaanderen)

CRITERIA 
BASISSUBSIDIE



Bedenkingen: 

Indeling categorieën:

Categorie C: minimum 5, maximum 10 punten

Categorie B: minimum 11, maximum 29 punten 

Categorie A: minimum 30 punten

Basissubsidie +/- 65% van het totale subsidiebudget:

Categorie C:  100 euro (+/- 7 clubs)

Categorie B:   500 euro (+/- 5 clubs)

Categorie A: 2.000 euro ( +/- 4 clubs)

Noot: voorbeeld gebaseerd op gemeente Galmaarden

CRITERIA 
BASISSUBSIDIE



Bedenkingen: 

• 35% van het restbudget 

behouden? Of % verhogen? OK 

27/05

CRITERIA SUBSIDIE 
VORMING + OPEN 
CLUBSTRUCTUURKwaliteitsbewaking van de sportbegeleiding en een open 

clubstructuur zijn kwalitatieve criteria die we structureel 
willen ingebed zien in de clubwerking.

Anders dan bij de basissubsidie dient hier jaarlijks een 
engagement of inspanning aangegaan te  worden. De club 
toont haar open karakter en haar wil tot kwaliteitsverhoging.

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 
sportvereniging wordt berekend door het aantal punten van 
de sportvereniging voor dit dossier, te vermenigvuldigen met 
de waarde van 1 punt.

Subsidiebudget: 35% van het restbudget



Bedenkingen: 

• Bijscholing huidig werkingsjaar

• Vaste jeugdopleidingen

• Vormingen door organisatie zelf

• Medewerking initiatieven Sport 

Vlaanderen/ILV Sportregio 

Pajottenland? 

▪ Criteria kwaliteitsbewaking: (punten/vorming/opleiding)

Volgen van erkende vormingen 1pt

Volgen van erkende opleidingen 3pt

Organiseren erkende vormingen/clinics 5pt

Organiseren erkende opleidingen 10pt

▪ Criteria  open sportclubstructuur: (max 30 punten/vereniging)

Richt een opendeurdag/initiatiedag in 5pt

Medewerking naschoolse sport 10pt

Richt een start to op (min. 4 opeenvolgende weken van eenzelfde sport) 10pt

Hanteren sociale tarief en/of afbetalingsplan 10pt

Hanteren van gedifferentieerd lidgeld 10pt

Medewerking gemeentelijke initiatieven 5pt/initiatief

Medewerking initiatieven Sport Vlaanderen 5pt/initiatief

CRITERIA SUBSIDIE 
VORMING + OPEN 
CLUBSTRUCTUUR



Bedenkingen: 

Naast de structuur ondersteunende subsidies willen we werken met projectgerichte
subsidies om gemeentelijke thema’s waar sport (en andere) verenigingen als
coproducenten, mee doelstellingen kunnen helpen realiseren.  

Gemeente bepaald welk effect ze wil bereiken, de creativiteit en invulling laat ze 
over aan de verenigingen.

Om een grotere uitstraling te realiseren, wil de sportregio één gezamenlijk 
hoofdthema per jaar naar voor te schuiven. Tevens kan het vorige project verder 
uitgediept en/of gerealiseerd worden door de indieners.

Er wordt daarom vanuit de werkgroep voorgesteld om te werken met één gezamenlijk 
hoofdthema per jaar (75 % van het beschikbare restbudget), dat kan uitlopen naar 
een tweede werkingsjaar (25% van het beschikbare budget)

In het tweede werkingsjaar wordt een nieuw hoofdthema uitgewerkt. 
(Bij de opstart zal het eerste hoofdthema aan 100 % van het beschikbare budget 
gesubsidieerd worden).

De gemeente zal om de clubs op weg te helpen met ideeën, per thema voldoende 
feedback geven.

CRITERIA 
PROJECTGERICHTE 
SUBSIDIE 



Bedenkingen: 

• 65% van het restbudget 

behouden? Of % verlagen? 

• Projectsubsidie vervangen door 

engagement van de sportclubs 

om iets te organiseren samen 

met de sportraad? 

Projectsubsidiebudget: 65% van het restbudget

Nog te bespreken:

De gemeente kan nog de keuze maken tussen een procentuele verdeling 
van de middelen aan alle clubs die een aanvraag indienen of een selectie 
maken van de betere projecten door een neutrale jury i.f.v. 
beschikbaar budget. 

Beide systemen hebben zowel voor- als nadelen:
%: elke indiener kan starten maar mogelijks met kleine bedragen

(afhankelijk aantal indieners)

Selectie: slechts een paar projecten worden weerhouden: grotere bedragen 
per project maar afhaken van clubs die niet geselecteerd worden.

▪ Medewerking gemeentelijke initiatieven (bv. voetbalclub op wintermarkt)
5pt/initiatief

▪ Aanwezigheid afgevaardigden sportclub op AV SR (bv.1/3 vd. Vergaderingen aanwezig)

▪ Aanwezigheid door de afgevaardigden sportclub voor medewerking op sportraadactiviteiten

▪ Vernieuwende activiteit(en) georganiseerd door en op initiatief van de sportclub ism
sportraad

CRITERIA 
PROJECTGERICHTE 
SUBSIDIE 



▪ Verdeling 65% - 35% behouden? 

▪ Leden: 

▪ Bevernaars vs. niet-Bevernaars?

▪ Doorstroming van de leden = verdienen extra punten?
Bijvoorbeeld: Olympische spelen, trainer,… = Extra???!!

▪ Opstartende sportclubs aangesloten bij sportraad Bever krijgen extra punten  
(eerste 2jaar?)

▪ Infrastructuur: wat met clubs die lokalen huren/moeten onderhouden?

▪ Kost van bijvoorbeeld danser vs. voetballer

▪ Lidgeld: gedifferentieerd of niet-gedifferentieerd = check


