Sportdienst Pittem
Egemstraat 47 – 8740 Pittem
051 46 03 80
sportdienst@pittem.be

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de
kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen
Thema:

Artikel 1

Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een
doelgericht subsidiebeleid. (Beleidsprioriteit 1 van het Decreet houdende het
stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid, 6 juli 2012. Dit decreet geldt
vanaf 2014.)
Algemeen

Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, kunnen aan de
sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur, en die voldoen aan de voorwaarden vermeld
in dit reglement, subsidies worden verleend.

Artikel 2

Subsidiëringsvoorwaarden

2.1 Dit reglement is geldig zowel voor de competitiesportclubs als de recreatiesportclubs.
2.2 De vereniging waarvoor de subsidiëring wordt aangevraagd dient erkend te zijn door het
gemeentebestuur, en dient dus te voldoen aan de voor de vereniging toepasselijke criteria.
2.3 De vereniging moet haar activiteiten hoofdzakelijk ontplooien op het grondgebied, tenzij dit
onmogelijk is door de aard van de beoefende sport of door het gebrek aan infrastructuur of
accommodatie.
2.4 De vereniging moet, indien dit door de gemeente wenselijk wordt geacht, administratieve
controle door de gemeentelijke overheid toelaten. De aanvragende club dient tevens over een
afzonderlijke rekeningnummer op naam van de club bij een financiële instelling te beschikken.
2.5 De vereniging kan voor het eerst in aanmerking komen voor betoelaging het eerste jaar nadat
de vereniging minstens één volledig jaar, resp. kalenderjaar (januari - december) of
“sportseizoen-jaar” (juli – juni), actief is geweest.
2.6 De gemeentelijke toelage moet jaarlijks aangevraagd worden via het typedocument “Aanvraag
gemeentelijke subsidie”. De verenigingen dienen dit type-aanvraagformulier, samen met alle
vereiste bewijsstukken volledig en correct ingevuld bij de gemeentelijke sportdienst te
bezorgen.
2.7 De sportclub dient op eventueel verzoek van de gemeentelijke sportdienst het bewijs van een
actieve sportwerking of regelmatige activiteit kunnen aantonen : minimum één sportactiviteit
per week gedurende minstens 30 weken per jaar.
2.8 De sportclub dient ervoor te zorgen dat de leden verzekerd zijn tegen zowel lichamelijke schade
als burgerlijke aansprakelijkheid.
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Artikel 3

Toekenning subsidiebedragen

3.1 De gemeentelijke subsidie wordt toegekend conform de bepalingen voorzien in het “Decreet
houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid van 6 juli 2012.
Dit houdt ondermeer in dat minstens 25 % van het door de Vlaamse overheid aan de gemeente
toegekende subsidiebedrag moet uitgekeerd worden aan de sportclubs onder de vorm van
subsidie. Van dit totale bedrag wordt 55 % toegekend op basis van meetbare kwalitatieve
criteria. Het resterende gedeelte wordt toegekend op basis van kwantitatieve criteria. Deze
criteria zijn bepaald in onderhavig puntensysteem (Art. 4 & art. 5).
3.2 Tenminste 2/3 van de actieve leden van de aanvragende vereniging moeten gedomicilieerd zijn
in Pittem ofwel dient de club voor de normale clubactiviteiten gebruik te maken van de
sportinfrastructuur van het gemeentelijk Sportcentrum De Molen.
3.3 Indien het aantal in Pittem woonachtige leden van een vereniging die geen gebruik maakt van
het gemeentelijk sportcentrum, tussen 1/3 en 2/3 van het totaal aantal leden bedraagt, kan
deze vereniging betoelaagd worden met een bedrag gelijk aan 50 % van het volgens het
puntensysteem behaalde puntentotaal (zowel kwaliteitsnormen als kwantitatieve gegevens).
3.4 Indien een competitiesportclub beschikt over een volledig afzonderlijke, autonome
jeugdwerking met een eigen bestuur en eigen beheer van de financiële middelen, komt deze club
in aanmerking voor subsidiëring via dit kanaal.
3.5 Sleutel subsidiëring sportverenigingen: Een sportvereniging kan niet meer dan 1/4 van het
totale subsidiebedrag, voorzien voor de sportverenigingen, ontvangen.

Artikel 4

Werkingstoelage op basis van kwantitatieve criteria

4.1 De werkingstoelage op basis van kwantitatieve criteria wordt berekend aan de hand van een
puntensysteem waarbij 1 punt de waarde heeft van het quotiënt van de totaal beschikbare som
en het totaal aantal punten van alle clubs samen.
4.2 Puntensysteem
4.2.1

Aantal leden woonachtig in Pittem :
- per actief (sportend) lid 12 jaar & <:

5 punten

- per actief (sportend) lid 13 - 18 jaar:

4 punten

- per actief sportend lid > 18 jaar:

3 punten

- per bestuurslid (al dan niet sportend): 2 punten
Aantal leden niet woonachtig in Pittem: 1 punt/lid
4.2.2

Aantal in de club actieve niet-gediplomeerde trainers of vaste lesgevers:
- per trainer:

10 punten

Er wordt een limiet voorzien van maximum 1 trainer per 15 leden.
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4.2.3

Trainingsactiviteiten, lessenreeksen
- Groepstrainingen:

> 18 jaar, per training:

1 punt

13 - 18 jaar, per training: 2 punten
12 jaar & <, per training: 3 punten
- Lessenreeksen:

> 18jaar, per lesuur:

1 punt

13 - 18 jaar, per lesuur: 2 punten
12 jaar & <, per lesuur: 3 punten
- Tornooien, kampioenschappen :

per halve dag > 18 jaar:

1 punt

per halve dag 13 - 18 jaar: 2 punten
per halve dag 12 jaar & <: 3 punten
Deze activiteiten moeten plaats hebben gedurende minimum 30 weken per jaar. Als
activiteiten gelden ook vriendenwedstrijden, deelname aan cluboverschrijdende
tornooien, clubtornooien, clubkampioenschappen, enz.
In bijlage bij het aanvraagformulier voor de subsidie dient een overzichtelijk weekuurrooster toegevoegd te worden met vermelding van de leeftijdscategorie,
discipline, de naam van de trainer, het eventuele diploma van de trainer, het aantal
trainingsweken, enz.
4.2.4

Wedstrijden in competitieverband
- Groepssporten :

per thuismatch:

2 punten

per match op verplaatsing: 4 punten
- Individuele sporten (t.e.m. 4 spelers) : per thuismatch:

1 punt

per match op verplaatsing: 2 punten
- Jeugdwerking:

- groepssporten : respectievelijk 3 punten & 5 punten
- individuele sporten : respectievelijk 2 punten & 3 punten

4.2.5

Clubwerking
- Aantal bestuursvergaderingen, per vergadering (max. 10 verg./jaar): 5 punten

Artikel 5

- Eigen organisaties, per dag (bvb. cluboverschrijdende tornooien):

10 punten

- Andere activiteiten, per dag (bvb. feestelijkheden):

3 punten

Werkingstoelage op basis van kwalitatieve criteria

5.1 De werkingstoelage op basis van kwalitatieve criteria wordt berekend aan de hand van een
puntensysteem waarbij 1 punt de waarde heeft van het quotiënt van de totaal beschikbare som
en het totaal aantal punten van alle clubs samen.
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5.2 Puntensysteem:
5.2.1

Aantal gediplomeerde trainers die effectief training geven aan een vaste groep:
- 10 punten per trainer met attest of diploma in de betrokken sporttak afgeleverd door een
erkende sportfederatie
- 15 punten per VTS – Aspirant-initiator in de betrokken sporttak of studenten geslaagd voor
1° jaar regent/bachelor LO
- 20 punten per VTS – Initiator in de betrokken sporttak of studenten geslaagd voor 2° jaar
regent/bachelor LO
- 25 punten per VTS – Instructeur/Trainer B in de sporttak of regent/bachelor LO
- 30 punten per VTS - Trainer A in de betrokken sporttak of licentiaat /master LO

5.2.2

Aantal uren gevolgde sporttechnische bijscholing:
- 1 punt per uur gevolgde sporttechnische bijscholing in functie van de clubwerking per
trainer (ook door niet gediplomeerde trainers)
- 1 punt per uur gevolgde specifieke bijscholing in functie van de clubwerking per bestuurslid

5.2.3

Indien de club beschikt over een afzonderlijke jeugdwerking met minstens 25 leden met een
afzonderlijk jeugdbestuur of een jeugdcommissie, of indien de club zich uitsluitend richt op
jeugdsport: 10 punten
Organisatie van een specifieke activiteit voor het aantrekken van nieuwe leden
(opendeurdag, gratis initiatielessen,…): 5 punten

5.2.4

Aantal tornooien, stages, sportkampen, … die de club zelf organiseert of waar de club aan
deelneemt, buiten de reguliere clubwerking:
- 10 punten per eigen organisatie (incl. eventuele deelname)
- 5 punten per deelname

5.2.5

Punten indien aangesloten bij de gemeentelijke sportraad: 10 punten
Punten voor aanwezigheid van de club/lid van de sportraad op de alg. vergadering van de
sportraad: 10 punten
Punten voor aanwezigheid van de persoon/lid van de algemene vergadering op de algemene
vergadering: 2 punten per aanwezig lid (effectief lid of plaatsvervanger)

5.2.6

Punten indien de sportvereniging een vzw als rechtsvorm heeft:

5 punten

Punten indien de sportvereniging over een actuele website beschikt:

5 punten

De sportclub publiceert een eigen infoblad of nieuwsbrief:

5 punten

De sportclub organiseert jaarlijks een infovergadering voor de ouders:

5 punten
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Artikel 6

Diverse

6.1

Wanneer zou blijken dat opzettelijke onjuiste gegevens zijn verstrekt of indien de gestelde
voorwaarden niet zijn nageleefd, kan het College van Burgemeester en Schepenen de
uitbetaling van de toelage geheel of gedeeltelijk schorsen of terugvorderen, en zelfs de
betrokken vereniging voor verdere toelagen uitsluiten.

6.2

Indien een vereniging na het indienen van hun aanvraag tot subsidies de sportactiviteiten
stopzet, vervalt het recht op subsidie voor het afgelopen jaar.

6.3

Bij het te laat indienen van de aanvraag tot subsidie (tot maximaal 15 dagen na de deadline)
wordt het puntentotaal gehalveerd.

6.4

Alvorens de beslissing tot subsidiëring door het College van Burgemeester en Schepenen
wordt genomen, dient het ontwerp voor de verdeling van de toelagen aan de gemeentelijke
Sportraad te worden voorgelegd ter advies.
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