SUBSIDIEREGLEMENT VOOR LONDERZEELSE
SPORTVERENIGINGEN
HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1:

Het gemeentebestuur van Londerzeel zal, binnen de perken van de
kredieten daartoe voorzien in de door de gemeenteraad goedgekeurde
gemeentebegroting, subsidies verlenen aan de door het gemeentebestuur
erkende sportverenigingen en verenigingen voor sportieve recreatie,
volgens de voorwaarden en de normen die hierna vastgesteld worden.

Artikel 2:

Deze
vermelde
subsidies
zijn
facultatieve
directe
geldelijke
tegemoetkomingen vanwege het gemeentebestuur voor verenigingen die,
op het ogenblik van de aanvraag, minstens een vol jaar bewezen
sportwerking hebben en tijdig een geldig aanvraagdossier indienen bij het
gemeentebestuur.

Artikel 3:

Dit reglement is van toepassing op de toekenning van subsidies aan de
erkende Londerzeelse organisaties die competitieve en/of recreatieve
sportactiviteiten voor hun leden ontwikkelen in een erkende sporttak in
Londerzeel.

Artikel 4:

Organisaties met meervoudige activiteiten kunnen slechts één enkele
subsidie ontvangen, met uitzondering van specifieke sportprojectsubsidies
die kaderen in een groter geheel bij andere overheden.
Organisaties die onder een andere post van de gemeentebegroting
gesubsidieerd worden (ofwel als jeugdvereniging of als culturele
vereniging) komen niet in aanmerking voor een subsidie op de
sportbegroting.
Organisaties die in meerdere gemeenten actief zijn, mogen bij hun
aanvraag enkel die gegevens opgeven die werkelijk betrekking hebben op
hun werking in Londerzeel.

Artikel 5:

Overeenkomstig de bepalingen van dit reglement gaat het College van
Burgemeester en Schepenen over tot:
a) de erkenning van de plaatselijke verenigingen die voor subsidie in
aanmerking komen en dit na positief advies van de Sportraad
b) de vaststelling en de toekenning van de subsidies op advies van de
sportraad.

Artikel 6:

Enkel die sportverenigingen die lid zijn van een overkoepelende en ten
laatste vanaf 1 januari 2010 door de Vlaamse regering erkende
sportfederatie - al dan niet via directe aansluiting-, aangevuld met
sporttakken aanvaard en erkend, na advies door de gemeentelijke
sportraad, door het College van Burgemeester en schepenen, worden als
dusdanig erkend en kunnen bijgevolg subsidies ontvangen.

Artikel 7:

Om subsidies te kunnen ontvangen moet een erkende sportvereniging
voldoen aan onderstaande voorwaarden:
a) Als doel hebben het regelmatig organiseren en beoefenen van
sportactiviteiten. De sportactiviteiten moeten op regelmatige basis
doorgaan, de gebruikelijke onderbrekingen niet inbegrepen.
b) De vereniging moet haar ledenlijst met aanduiding van woonplaats en
leeftijd van de actieve leden bij de subsidieaanvraag voegen ter
staving.
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c) De leden moeten verzekerd zijn tegen burgerlijke aansprakelijkheid en
lichamelijke ongevallen.
d) De vereniging moet geleid worden door een bestuur dat structureel is
opgebouwd, d.w.z. voorzitter, secretaris, penningmeester.
e) De vereniging moet haar activiteit uitoefenen in de taal van het gewest,
in overeenstemming met de vigerende taalwetgeving.
f) Bij het indienen van de vraag om erkenning, moet de vereniging het
bewijs leveren dat zij tijdens het vorige kalenderjaar activiteiten heeft
uitgeoefend. Een verslag, samen met de nodige en beschikbare
bewijsstukken, over de activiteiten gerealiseerd tijdens het vorige
kalenderjaar moet worden bijgevoegd ter staving.
g) Jaarlijks
een
sportief
plan
voorleggen
tesamen
met
de
subsidieaanvraag.
Artikel 8:

Het College van Burgemeester en Schepenen kan de eens verleende
erkenning terug intrekken indien de voorheen erkende vereniging niet
meer voldoet aan de bepalingen van dit reglement.
De intrekking van de erkenning heeft het verlies van het recht op subsidies
tot gevolg. De intrekking van de erkenning heeft geen terugwerkende
kracht.
Het College van Burgemeester en Schepenen wint, alvorens een beslissing
te nemen in verband met de erkenning of de intrekking ervan, het advies
in van de Gemeentelijke Sportraad.
Een vereniging die zijn erkenning verliest, kan na verloop van 1 jaar een
aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen om
terug erkend te worden.

Artikel 9:

De aanvragen voor betoelaging komen, op de daartoe bestemde
formulieren, bij het gemeentebestuur toe voor de door het
gemeentebestuur vastgestelde datum.
Met laattijdig ingediende formulieren wordt geen rekening gehouden.
De betreffende formulieren zijn te bekomen bij de Dienst Vrije Tijd en
Welzijn, Afdeling Sport.
Bij de ingevulde aanvraagformulieren worden alle gevraagde bijlagen
gevoegd.

Artikel 10:

Indien blijkt dat door een organisatie onjuiste gegevens verstrekt worden,
of indien de voorwaarden van dit reglement niet nageleefd worden, kan het
College van Burgemeester en Schepenen de, op grond van dit reglement
toegekende toelagen, geheel of gedeeltelijk terugvorderen en de
vereniging schorsen voor verdere betoelaging.
Het College behoudt zich het recht voor alle middelen aan te wenden
teneinde de juistheid van de gegevens te kunnen nagaan.

Artikel 11:

De uitbetaling van de geldelijke subsidie gebeurt overeenkomstig de
wettelijke bepalingen geldend voor de gemeentelijke comptabiliteit.

Artikel 12:

Er gebeurt geen uitbetaling van de subsidies aan sportverenigingen die in
ontbinding zijn, die ontbonden zijn of die geen werking meer hebben.

HOOFDSTUK 2: DE SUBSIDIENORMEN EN PUNTENSCHALEN
Artikel 13:
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Veertig percent van het beschikbare budget ingeschreven op het jaarlijkse
gemeentebudget voor de uitvoering van dit subsidiereglement zal verdeeld
worden op basis van kwantiteitscriteria.
Artikel 14: Kwaliteitscriteria (60%)
14.1. Beschikken over een kwaliteitsvol, gediplomeerd sporttechnisch kader

14.1.2.
14.1.3.
14.1.4.
14.1.5.
14.1.6.

Punten voor elke gediplomeerde trainer die zich specifiek bezighoudt met
de opleiding van de leden, met name een:
VTS aspirant-initiator
4 punten
VTS-initiator Bloso, kandidaat L.O, getuigschrift B of C van de KBVB
8 punten
VTS-trainer B Bloso, getuigschrift UEFA-B van de KBVB of regent
lichamelijke opvoeding
16 punten
VTS-trainer A Bloso, getuigschrift A van de KBVB, Licentiaat Lichamelijke
opvoeding
20 punten
top- of bondstrainer, UEFA-A en UEFA-Pro van de KBVB
24 punten
Ter controle zal jaarlijks een afschrift gevraagd worden van de diploma’s
van deze trainers met op de achterzijde opgifte van hun weekprestatieuren en doelgroep(en).

14.2. Beschikken over een transparante structuur met duidelijk omschreven
functies
Punten indien de sportvereniging een Vzw-structuur heeft

30 punten

14.3. Een regelmatig en aantrekkelijk activiteitenaanbod op de verschillende
niveaus aanbieden, ook buiten de reguliere competitie
14.3.2.
14.3.3.

Organisatie van sportkampen of stages over minimum 2 opeenvolgende
dagen met minimaal 4 uur sport/dag
20 punten/stage
Organisatie van sportactiviteiten, initiaties, opendeurdagen,… die
openstaan voor niet-leden
10 punten

14.4. Het voeren van een interne en
doelgerichte en open communicatie

externe

interactieve,

permanente,

Het uitbrengen en verspreiden van een clubblad (digitaal/gedrukt) aan alle
leden of het verstrekken van digitale informatie via een actuele website).
30 punten
Artikel 15: Kwantiteitscriteria (40%)
Het aantal leden:
Punten per schijf volgens het aantal actieve leden al of niet woonachtig in
Londerzeel, met name:
 10-40 leden
20 punten
 40-80 leden
40 punten
 80-120 leden
60 punten
 120-200 leden
80 punten
 > 200 leden
100 punten
 > 400 leden
150 punten
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De lijst der leden, goedgekeurd door de federatie, zal jaarlijks neergelegd
worden.
Artikel 16: Verdeelsleutel
Score A (kwaliteitscriteria) wordt berekend door per vereniging 60% van
het totale beschikbare bedrag zoals bedoeld in artikel 1 te delen door de
totaalscore van alle verenigingen op de kwaliteitscriteria en te
vermenigvuldigen met de kwaliteitsscore van de vereniging.
Score B (kwantiteitscriteria)wordt berekend door per vereniging 40% van
het totale beschikbare bedrag zoals bedoeld in artikel 1 te delen door de
totaalscore van alle verenigingen op de kwantiteitscriteria en te
vermenigvuldigen met de kwantiteitsscore van de vereniging.
Score A (kwaliteitscriteria) wordt opgeteld bij score B (kwantiteitscriteria)
en alzo wordt het totale subsidiebedrag per sportvereniging bekomen.
Artikel 17:

Dit reglement, onder de uitdrukkelijke bevoegdheid van de gemeenteraad,
is na advies door de Gemeentelijke Sportraad, te allen tijde vatbaar voor
wijziging.

Artikel 18:

Het aanvragen van subsidie overeenkomstig dit reglement houdt de
impliciete erkenning in van dit gemeentelijk reglement, in al zijn
onderdelen, door de aanvragende verenging.

Artikel 19:

Dit reglement treedt in werking met ingang van 01.01.2009.

Artikel 20:

Jaarlijks zal een evaluatie gemaakt worden inzake de praktische toepassing
van dit subsidiereglement.

Artikel 21:

Dit reglement wordt ter kennisgeving aan de toezichthoudende overheid
overgemaakt.
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