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Subsidiereglement Werkingssubsidies Recreatieclubs Stad Waregem 

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN. 

 

Artikel 1.: Definities recreatieve-sportverenigingen 

 

1.1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten 

worden subsidies uitgekeerd aan door de gemeente, overeenkomstig het 

erkenningsreglement, erkende recreatie-sportverenigingen. 

1.2 Verenigingen die in meerdere gemeenten actief zijn mogen bij hun aanvraag enkel die 

gegevens vermelden die werkelijk betrekking hebben op Waregem 

1.3 Er worden maar evenveel niet-Waregemse leden in aanmerking genomen voor subsidies 

als er Waregemse leden zijn 

 

 

 

Artikel 2: Timing 

 

2.1 Als referteperiode voor het werkingsjaar geldt de periode van 1 juni tot en met 30 mei 

2.2 De clubssecretaris van de erkende recreatie-sportvereniging ontvangt jaarlijks tussen 1 

en 15 juni een oproepingsbrief voor het ophalen van de subsidie aanvraag- documenten. 

2.3 Erkende recreatie-sportverenigingen die voor 15 augustus, aansluitend op het 

werkingsjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, hun aanvraagdossier ingediend 

hebben op de gemeentelijke sportdienst komen in aanmerking voor verdere behandeling 

van het dossier. 

2.4 Het stadsbestuur behoudt zich het recht de gegeven informatie en bewijsstukken te 

verifiëren. Indien blijkt dat: 

 de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid 

 de aanvrager de gevraagde inlichtingen weigert te verschaffen of 

 de aanvrager de gevraagde inlichtingen niet tijdig verschaft 

Vervalt voor de desbetreffende sportvereniging het recht op subsidiëring voor het 

betrokken jaar.  

2.5 Het college van burgemeester en schepenen deelt het definitieve resultaat van de 

puntenberekening waarop de subsidies worden gebaseerd voor 15 oktober mee aan de 

aanvrager. 

2.6 Bij betwisting van het vastgestelde puntenaantal kan de sportvereniging bij het college 

een bezwaar indienen. Dit kan per aangetekend schrijven met uiterste postdatum 1 

november. 

2.7 Na onderzoek van het bezwaarschrift zal de sportvereniging over de getroffen beslissing 

ingelicht worden voor 15 november. Hiertegen is geen beroep mogelijk. 

2.8 De uitbetaling van de subsidies gebeurt in principe voor het einde van het jaar door 

overschrijving op de rekening van de aanvrager. 
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Artikel 3:  Subsidiëringsvoorwaarden 

 

3.1 De vereniging moet als recreatieve-sportvereniging erkend zijn en zodoende voldoen 

aan de in het erkenningreglement omschreven erkenningsvoorwaarden.  

3.2 Een sportvereniging die ook als competitiesportvereniging erkend is kan voor haar 

recreatiesporters beschikken over het gedeelte van de kwantiteitssubsidies (40%) 

waarop deze vereniging binnen dit reglement in rato haar leden recht heeft. Zo’n 

verenging kan nooit over het gedeelte van de kwaliteitssubsidie binnen dit reglement 

beschikken.  

3.3 De sportvereniging ontvangt geen andere subsidies van de gemeente- uitzondering 

hierop is de subsidie voor jubilerende verenigingen en eventuele impulssubsidies 

3.4 De sportvereniging heeft wekelijks gedurende minstens 8 maanden per jaar een 

sportwerking. (bewijs hiervan dient bij aanvraag toegevoegd te worden) 

3.5 De vereniging moet geleid worden door een volgens de VZW structuur opgebouwd 

bestuur dwz voorzitter, secretaris , penningmeester en waarvan minstens 1 van hen 

woonachtig is in Waregem. 

3.6 De leden moeten verzekerd zijn tegen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 

ongevallen.  

3.7 De sportvereniging streeft geen commerciële doeleinden na 

 

Artikel 4: Berekening van de subsidie 

 

De subsidie bestaat uit een kwantitatief gedeelte (40% van het totaal budget)  en een 

kwalitatief gedeelte (60% van het totaal budget) en wordt verdeeld volgens de onderstaande 

kwantitatieve en kwalitatieve criteria. 
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DEEL 1 KWANTITEITSCRITERIA  (40% van het totale budget) 

 

 

KN1  Aantal leden  

 

Parameter: Diverse categorieën aangesloten en verzekerde leden bij de overkoepelende 

federatie (inclusief bestuur) 

   
 Te verdienen punten TOTAAL 

Totaal leden >20 jaar Waregem 3 ptn  

Totaal leden >20 jaar  niet - Waregem 1 punt  

Jeugdleden <20 jaar Waregem 10 ptn  

Jeugdleden <20 jaar niet -  Waregem 4 ptn  

TOTAAL   

    

Evaluatie: Als bewijs van het ledenaantal gelden de aansluitingslijsten van de federatie of 

bond. Op de lijsten komen voor: naam, adres en geboortedatum van de leden.  

 

 

BUDGET/ CLUB:  40% van totaal beschikbaar budget  x Aantal punten per club 

   Totaal aantal verdeelde punten 
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DEEL 2 KWALITEITSCRITERIA  (60% van het totale budget) 

 

KL1  Structuur van de vereniging 

Parameters:  Bestuursfuncties: Aanwezigheid organogram club  

 Deskundig bestuurskader: Diploma’s + Deelname-attesten opleidingen op 

sportbestuurlijk vlak 

 
Structuur Parameters Te verdienen punten Totaal 

Bestuursfuncties Aanwezigheid duidelijk 

organogram 

5  ptn  

Verzekering Aanwezigheid verzekering 

L.O. leden 

5 ptn  

Deskundig bestuurskader Bestuursgerichte  

bijscholingen 

10/50 ptn  

 Lidmaatschap sportraad 10 ptn  

 Aanwezigheid op AV 

sportraad 

10/ 20 ptn  

 Actief binnen RvB 

sportraad 

10 ptn  

  100 ptn  

 

Evaluatie: Organogram + korte functie-omschrijvingen 

  Copie deelname-attesten relevante bijscholingen bestuursleden 

  Gegevens sportraad worden via sportraad verstrekt 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

KL2  Sporttechnisch kader 

 

Parameters: Sporttechnisch geschoolde trainers 

   

 
Sporttechnisch kader Parameters Te verdienen punten Totaal 

Sporttechnisch 

geschoolde trainers 

VTS-diploma’s of master 

of bachelor Lichamelijke 

opvoeding.- of door de 

federatie erkende 

diploma’s 

15/ 150 ptn 

 

 

  150 ptn  

 

 

Evaluatie: Copies van relevante diploma’s 
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KL3  Communicatie 

 

Parameters: Website 

  Clubblad en/ of nieuwsbrief (gedrukt of digitaal) 

 Onthaalbrochure 

Specifieke communicatieverantwoordelijke met e-adres en GSM-nr 

Clublogo 

 
Parameters Te verdienen punten Totaal 

Eigen website 25 ptn  

Clubblad/ nieuwsbrief 25 ptn  

Onthaalbrochure 20 ptn  

communicatieverantwoordelijke 20 ptn  

Clublogo 10 ptn  

 100 ptn  

 

Evaluatie: Opgeven van website 

  Laatste versie van clubblad en/ of nieuwsbrief + lijst uitgaves  

  Toevoegen onthaalbrochure en/ of verslag onthaalmoment 

  Gegevens communicatieverantwoordelijke 

  Clublogo te bezorgen 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KL4  Sportpromotie  

 

Parameters: Sportpromotionele initiatieven  

 
Parameters Te verdienen punten Totaal 

Drempelverlagende sportinitiatieven- initiaties 30 ptn  

Organisatie van bijkomende manifestatie met een 

bijzondere uitstraling en met als doel de sport te 

promoten (aanvullende activiteiten op reguliere werking) 

- provinciaal 

- nationaal 

- internationaal 

 

 

 

50 ptn 

100 ptn 

150 ptn 

 

Meewerken/ deelnemen aan organisaties van lokale en 

bovenlokale initiatieven zoals activiteiten van de 

sportraad, sportdienst, SVS,… 

30 ptn  

Aanwezigheid van een G-afdeling binnen de sportclub of 

projectmatige of reguliere gehandicaptenwerking 

30 ptn  

Organisatie specifiek sportkamp of stage (minimaal 

53dagen en 4u/ dag) 

20 /60 ptn  

 300 ptn  

 

Evaluatie: Bewijs van organisatie- publicaties- deelnemers initiatie  

Bewijs van organisatie- publicaties- deelnemers bijzondere organisatie + 

uitnodiging sportraad voorafgaand aan de organisatie (1 act/jaar mogelijk) 

  Bewijs van participatie samenwerking 

  Toevoeging deelnemerslijst G-afdeling 

  Bewijs organisatie sportkampen (foldertjes) 
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Inlichtingsfiche recreatieve sportclub - KWANTITEIT 

 

 

Naam:  ……………………………………………………………………………. 

 

Nummer: …………………………………………………………………………. 

 

Werkingsjaar: ……………………………………………………………………………. 

 

Rekeningnummer club: …………………………………………………………………. 

 

op naam en adres  van: …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

KWANTITEIT 

 

 
 jongens  meisjes  TOTAAL 

Totaal leden >20 jaar Waregem 3 ptn  3 ptn   

Totaal leden niet- Waregem 1 punt  1 punt   

Jeugdleden <20 jaar 

Waregem 

10 ptn  10 ptn   

Jeugdleden <20 jaar niet- 

Waregem 

4 ptn  4 ptn   

     A 

 

 

 

40% budget    x  A 

Totaal aantal verdeelde punten  

 

 

 

 

 

TOEGEKEND BUDGET: …………………………………………………………………. 

 

 

 

Gevraagde bewijsstukken bij deze inlichtingfiche 

KN1: de aansluitingslijsten van de federatie of bond. Op de lijsten 

komen voor: naam, adres en geboortedatum van de leden  
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Inlichtingsfiche recreatieve sportclub - KWALITEIT 

 

 

Naam:  ……………………………………………………………………………. 

 

Nummer: …………………………………………………………………………. 

 

Jaartal: ……………………………………………………………………………. 

 

Rekeningnummer club: …………………………………………………………………. 

 

op naam en adres  van: …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

KWALITEIT 

 
 Structuur Parameters Te verdienen 

punten 

Totaal 

KL1 STRUCTUUR Organogram 5 ptn  

  Verzekering lichamelijke ongevallen 

leden 

5 ptn  

  Bestuursgerichte diploma’s 5/25 ptn  

  Bestuursgerichte bijscholingen 5/25 ptn  

  Lidmaatschap sportraad 10 ptn  

  Aanwezigheid op AV sportraad 10/ 20 ptn  

  Actief binnen RvB sportraad 10 ptn  

 TOTAAL KL1  100 ptn  

KL2 SPORTTECHNISCH 

KADER 

VTS-diploma’s - regent of licentiaat 

L.O. trainers 

15/ 150 ptn 

 

 

 TOTAAL KL2  150 ptn  

KL3  Communicatie Website 25 ptn  

  Clubblad/ nieuwsbrief 25 ptn  

  Onthaalbrochure 20 ptn  

  Communicatieverantwoordelijke 20 ptn  

  Clublogo 10 ptn  

 TOTAAL KL3  100 ptn  

KL4 SPORTPROMOTIE Initiaties 30 ptn  

  Bijkomende manifestatie- initiatief 

met als doel de sport te promoten  

150 ptn  

  Meewerken lokale organisaties 30 ptn  

  Gehandicapten-afdeling 30 ptn  

  Sportkamp of stage 10/ 30 ptn  

 TOTAAL KL4  300 ptn  

 TOTAAL 

KL1+KL2+KL3+KL4 

 650 ptn B 

 

60% budget    x  B 

Totaal aantal verdeelde punten  

 

Toegekend budget: ………………………………………………………………………… 
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Gevraagde bewijsstukken bij deze inlichtingfiche 

 

KL1:  Organogram + korte functie-omschrijvingen 

  Bewijs verzekering Lichamelijke ongevallen leden 

  Copie deelname-attesten bestuursgerichte bijscholingen bestuursleden 

  Gegevens sportraad worden via sportraad verstrekt 

KL2:   Copies van relevante diploma’s 

KL3:  Opgeven van website 

  Laatste versie van clubblad en/ of nieuwsbrief + lijst uitgaves  

  Toevoegen onthaalbrochure en/ of verslag onthaalmoment 

  Gegevens communicatieverantwoordelijke 

  Clublogo te bezorgen 

KL4:  Bewijs van organisatie- publicaties- deelnemers initiatie  

Bewijs van organisatie- publicaties- deelnemers bijzondere organisatie + 

Uitnodiging sportraad voorafgaand aan de organisatie (1 act/jaar mogelijk) 

  Bewijs van participatie samenwerking sportdienst- sportraad- SVS 

  Toevoeging deelnemerslijst G-afdeling 

  Bewijs organisatie sportkampen- stages (foldertjes) 

 


