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GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT 
Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de 

sportvereniging. 
 
Algemene Bepalingen: 
Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: 
Werkingsjaar: van 01 januari tot 31 december. 
Erkende Vlaamse sportfederatie: sportfederatie die beantwoordt aan de bepalingen van het 
decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de 
Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve 
vrijetijdsbesteding (B.S. 14IX.2001)  
Vorming: een kadervormingscursus / bijscholingscursus georganiseerd door VTS, de 
Federatie, de Provincie, de Sportregio of de gemeente. 
Gespecialiseerde begeleiders voor specifieke doelgroepen: trainers of lesgevers die een 
aanvullende opleiding seniorensport, gehandicaptensport of multimove van de Vlaamse 
Trainersschool met succes hebben gevolgd.  
Tornooi: Sportactiviteit georganiseerd door de sportvereniging/georganiseerd door een 
externe organisatie waarop verenigingen zich kunnen inschrijven en deelnemen. Dit kan een 
ééndaagse of meerdaagse activiteit zijn. 
Jeugdactieplan: Het jeugdactieplan omvat een omschrijving van specifieke jeugdwerking 
binnen de sportvereniging rekening houdend met de doelstellingen in het aanvraagformulier.  
Sportkaderopleiding: een opleiding van de Vlaamse Trainersschool op het opleidingsniveau 
Aspirant-Initiator, Initiator, Instructeur B/Trainer B of Trainer A, Toptrainer die leidt tot een 
diploma in een bepaalde sporttak.  
Competitie: De wedstrijden die de sportvereniging jaarlijks organiseert of waaraan de 
sportvereniging deelneemt en die vastliggen in een wedstrijdkalender/schema. 
Activiteiten/wedstrijden buiten competitie: paastornooi, atletiekmeeting, sportieve 
ontmoetingsdag, turnwedstrijd, ruitertornooi… 
Jeugdlid: Een jeugdlid is jonger dan 18 jaar, en dit op basis van de officiële ledenlijst d.d. 01 
januari van het desbetreffend sportseizoen, van de sportvereniging of van de sportfederatie 
of koepelorganisatie.  
 

HOOFDSTUK 1.  ALGEMENE VOORWAARDEN EN PROCEDURE 

 
Artikel 1 
Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten 
worden subsidies uitgekeerd aan de Hoogstraatse sportverenigingen voor de kwaliteitsvolle 
begeleiding van de leden en de jeugdleden op basis van de kwantiteitscriteria opgenomen in 
artikel 7 en kwaliteitscriteria, opgenomen in artikel 8 tot en met artikel 12. 
De subsidie bestaat uit een bedrag, dat samengesteld wordt aan de hand van meerdere 
punten, en wordt slechts éénmaal per werkingsjaar toegekend.  
Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve uitbouw van de Hoogstraatse 
sportverenigingen. De subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de 
sportvereniging. De beoordeling gebeurt op basis van een aantal kwaliteitscriteria waaraan 
de sportvereniging moet voldoen. De kwaliteitscriteria worden geobjectiveerd door 
parameters teneinde de beoordeling om te zetten in een subsidiebedrag.  
 
Artikel 2 
Het gemeentebestuur houdt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te 
laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, 
komt desbetreffende sportvereniging voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor 
de onder dit besluit gereglementeerde subsidie.  



 
Artikel 3 
De sportverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het 
globaal reglement op de ondersteuning van verenigingen omschreven 
erkenningsvoorwaarden of de sportverenigingen met zetel en werking in Hoogstraten 
moeten aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie. 
 
Artikel 4 
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: 

- De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde 
formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren 
worden tussen 01 augustus en 01 september van het lopende werkingsjaar per post 
opgestuurd en zijn dan ook beschikbaar op de sportdienst; 

- De subsidiëring van het  lopend werkingsjaar wordt bepaald op basis van de in het 
aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging met betrekking tot dit 
werkingsjaar; 

- De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 01 oktober van het lopende  
werkingsjaar. Met laattijdige aanvraagdossiers wordt geen rekening gehouden. 

Alle niet in het reglement voorziene gevallen alsmede alle betwistingen omtrent de uitvoering 
ervan, worden geregeld door het college van burgemeester en schepenen. 

 
Artikel 5 
De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere 
gemeentelijke kanalen, behoudens mogelijke project/evenement subsidies.  
 
Artikel 6 
De sportverengingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de wet van 
14 november 1983, namelijk de sportvereniging moet de subsidie gebruiken voor het doel 
waarvoor de subsidie is toegekend.  
 

HOOFDSTUK 2.  VOORWAARDEN MET HET OOG OP DE KWALITEITSVOLLE 
BEGELEIDING VAN DE SPORTVERENIGINGEN. 

 
De totale subsidie wordt verdeeld op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria: 
 

 30% van de totale subsidie wordt verdeeld op basis van kwantitatieve criteria. 

 70% van de totale subsidie wordt verdeeld op basis van kwalitatieve criteria. 
 

DEEL 2.a   KWANTITATIEVE CRITERIA 

 
Artikel 7: Kwantitatieve criteria volgens volgende verdeelsleutel: 
 25%: naar het aantal leden van 18 jaar of ouder 

 - volgens het aantal leden en verzekerd door de sportvereniging: 
  - 2 punten per verzekerd lid wonend in Hoogstraten; 

- 1 punt per verzekerd lid niet wonend in Hoogstraten. 
 

 75%: naar het aantal jeugdleden  
- volgens het aantal leden en verzekerd door de sportvereniging: 
  - 2 punten per verzekerd jeugdlid wonend in Hoogstraten; 

- 1 punt per verzekerd jeugdlid niet wonend in Hoogstraten. 
 
 
 
 



DEEL 2.b   KWALITATIEVE CRITERIA 

 
Artikel 8: Kwalitatieve criteria volgens volgende verdeelsleutel 
2014: 
 50%: een kwaliteitsvol sporttechnisch kader (artikel 9); 
 20%: een regelmatige werking (artikel 10); 
 10%: verlenen van medewerking aan organisaties van derden en aan de organisatie van 

niet-sportieve nevenactiviteiten (artikel 11); 
 20%: de structuur van de sportvereniging (artikel 12). 
 
2015 en volgende jaren: 
 60%: een kwaliteitsvol sporttechnisch kader (artikel 9); 
 15%: een regelmatige werking (artikel 10); 
 10%: verlenen van medewerking aan organisaties van derden en aan de organisatie van 

niet-sportieve nevenactiviteiten (artikel 11); 
 15%: de structuur van de sportvereniging (artikel 12). 
 
Artikel 9: Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch kader 
Artikel 9.1. Werken met gediplomeerde trainers 
De gediplomeerde trainers werken op regelmatige basis voor de sportverenigingen. Dit wil 
zeggen minimum 20 uren per werkingsjaar. Het diploma heeft betrekking op de sporttak 
waarin men lesgeeft. Elke trainer kan maar in één van onderstaande categorieën geteld 
worden: 
0,5 punt per trainer Niet gediplomeerd - niet gekwalificeerd trainer mits deze gedurende 

het huidige werkingsjaar is/was ingeschreven als cursist in een door de 
Vlaamse Trainersschool (VTS) georganiseerde of erkende 
kaderopleiding; 

1 punt per trainer Trainer die gedurende het huidig werkingsjaar het VTS-attest van de 
basismodule (Algemeen Gedeelte Initiator) behaalde of een trainer in 
het bezit van de VTS-kwalificatie ‘Aspirant-Initiator’; 

3 punten per trainer VTS - Initiator in de betrokken sporttak (of geassimileerd) of initiator 
Voetbal (getuigschrift C); 

4 punten per trainer VTS - Instructeur B of Trainer B in de betrokken sporttak (of 
geassimileerd) of Instructeur B Voetbal (Getuigschrift B) of Trainer B 
Voetbal (UEFA-B); 

5 punten per trainer Licentiaat/Master of Regent/Bachelor L.O.; 
6 punten per trainer  VTS-Trainer A of Toptrainer in de betrokken sporttak (of geassimileerd) 

of Getuigschrift A Voetbal (KBVB) of UEFA-A Voetbal (KBVB). 
 
Artikel 9.2. Werken met kwaliteitsvolle scheidsrechters/juryleden. 
Het aantal actieve gediplomeerde scheidsrechters en of juryleden. 

2 punten per scheidsrechter, per jurylid. 
 

Artikel 9.3. Volgen en/of organiseren van opleiding en bijscholing 
9.3.1 
Het volgen en/of organiseren van een vorming of bijscholing door of voor trainers, 
begeleiders, bestuursleden, scheidsrechter of jurylid van een sportvereniging op 
sporttechnisch, sportmedisch en/of sportbestuurlijk vlak.  
1 punt per trainer, begeleider, bestuurslid, scheidsrechter, jurylid per vorming met max. 5 
punten. 
3 punten per organisatie van een vorming. 
 
 
 
 



9.3.2 
Het volgen van een infoavond/vormingssessie in verband met de integratie en 
toegankelijkheid van personen met een handicap in de sportvereniging of in verband met de 
seniorensport.  
1 punt per trainer, begeleider, bestuurslid, scheidsrechter, jurylid per 
infoavond/vormingssessie met max. 5 punten. 

 
Artikel 9.4. Werken met gespecialiseerde begeleiders voor specifieke doelgroepen. 
De punten in deze categorie zijn aanvullend op de punten toegekend in artikel 9.1 
9.4.1. 
2014: 
2 punten per trainer/begeleider met specifieke kwalificaties voor de doelgroep andersvaliden 
en seniorensport  
2015 en volgende jaren:  
1 punt per trainer/begeleider met specifieke kwalificaties voor de doelgroep andersvaliden,  
seniorensport en multimove (kinderen van 3 tot 8 jaar) 
9.4.2. 
2014:  
1 punt per gevolgde opleiding of bijscholing voor het begeleiden van de doelgroep 
andersvaliden en seniorensport: met max. 5 punten. 
2015 en volgende jaren: 
1 punt per gevolgde opleiding of bijscholing voor het begeleiden van de doelgroep 
andersvaliden, seniorensport en multimove (kinderen van 3 tot 8 jaar): met max. 5 punten. 
 
Artikel 10: De sportvereniging heeft een regelmatige werking. 
De sportvereniging organiseert regelmatig sporttrainingen per jaar verspreid over minimum 
30 weken. Het betreft hier het aantal georganiseerde sporttrainingen van een uur tussen 01 
januari en 31 december. 
1 punt per 30 uren training onder leiding van een gediplomeerd begeleider/lesgever.  
 
Artikel 11: De sportvereniging biedt een divers activiteitenaanbod aan.  
Artikel 11.1: De sportvereniging verleent haar medewerking aan een organisatie van 
het stadsbestuur, sportraad, Bloso, Stichting Vlaamse Schoolsport, Federatie,… 
De sportvereniging is actieve medewerker of organisator in clubverband van 
activiteiten/wedstrijden (buiten de reguliere competitie) van externe organisatoren zoals de 
sportraad, het stadsbestuur, Bloso, Stichting Vlaamse Schoolsport, Federatie, … 
1 punt per medewerking/organisatie met max. 3 punten. 
 
Artikel 11.2: De sportvereniging organiseert nevenactiviteiten. 
De sportvereniging heeft naast de reguliere werking een aanbod van activiteiten, dit mede 
om de aantrekkelijkheid van de clubwerking te verhogen. 
1 punt per nevenactiviteit met max. 3 punten. 
 
Artikel 12: De sportvereniging is goed gestructureerd 
Artikel 12.1: De sportvereniging beschikt over een transparante structuur met duidelijk 
omschreven functies. 

- 1 punt indien organogram bijgevoegd is met minimum 3 verschillende functies 
(voorzitter, secretaris, penningmeester) met opgave van verantwoordelijke persoon 
per functie. 

- 2 punten indien organogram meer dan 5 verschillende bestuursleden vermeld. 
  
Artikel 12.2: De sportvereniging heeft een specifieke jeugdwerking.   
5 punten indien een jeugdactieplan beschikbaar is op het ogenblik van het indienen van het 
subsidiedossier.  
 



Artikel 12.3: De sportvereniging is georganiseerd in een vzw-structuur.  
3 punten indien de sportvereniging aantoont dmv het ondernemingsnummer of kopie uit het 
Belgisch Staatsblad dat ze een vzw-structuur hebben. 
 
Artikel 12.4: De sportvereniging voert een interne/externe interactieve, permanente, 
doelgerichte en open communicatie.  
12.4.1 
De sportvereniging gebruikt volgende verschillende communicatiekanalen (nieuwsbrief, up-
to-date website, clubblad, … ).  
1 punt per kanaal met max. 3 punten. 
12.4.2 
De sportvereniging beschikt over een gekend kanaal voor inspraak en/of klachten. Dwz dat 
de sportvereniging kan aantonen dat haar leden weten via welk kanaal ze inspraak hebben 
en/of klachten kunnen uiten. 
2 punten. 
 
Artikel 12.5: De sportvereniging is lid van een erkende Vlaamse Sportfederatie of van 
de sportraad .  
Lidmaatschap erkende Vlaamse Sportfederatie of gemeentelijke sportraad en aanwezigheid 
op de algemene vergadering van de sportraad: 
2 punten indien lid van de gemeentelijke sportraad; 
1 punt per bijgewoonde algemene vergadering van de sportraad, en niet door volmacht; 
1 punt indien lidmaatschap bij een erkende Vlaamse Sportfederatie kan aangetoond worden. 
 

HOOFDSTUK 3.   OVERGANGSBEPALINGEN. 

 
Artikel 13: 
Het reglement treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014. De eerste 
toepassing van dit reglement gebeurt vanaf oktober 2014 bij de verwerking van de 
subsidieaanvragen voor het sportseizoen dat loopt van 1 januari 2014 tot 31 december 2014. 
Het voorgaande reglement op de subsidiëring van sportverenigingen (kwaliteitsvolle 
begeleiding van de leden en de jeugdleden van de sportvereniging) goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 17 november 2008 wordt als vervallen beschouwd met ingang van 1 
januari 2014.  
 


