- ALGEMENE VERGADERING SPORTRAAD –
01 APRIL 2008
AANWEZIG:
Francis Cornelis - Altis
Chris Helsen - Deskundige
An Van den Bergh – Wielerteam
Rudi Van den Bruel – Kick-boxing Europe Gym
Pierre Dua – Sportiva Squashclub
WAARNEMER:
Maurice Ooms – schepen van sport
Evi Discart - welzijnsconsulent

Tom Lambrechts – A.C. Hulshout
Emiel De Wever - Judo
Louis Deckers – Tennisclub Sportiva
Leen Van den Eynde – GBS Hulshout

VERONTSCHULDIGD:
Nick Goemaere - Deskundige
Danny De Bie – deskundige
Inge Ruts - Deskundige
Els Vetters - Deskundige

AGENDA:
* VERSLAG

VORIGE VERGADERING

- Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

* ADVIES

ONTWERP ‘FINANCIËLE ONDERSTEUNING TER BEVORDERING VAN ACTIEVE DEELNAME

AAN SPORT VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKT INKOMEN’

- Onder hoofdstuk 5 ‘Toegankelijkheid en diversiteit’ in het sportbeleidsplan, wordt
vooropgesteld om vanaf 2008 minderheidsdoelgroepen financieel te ondersteunen via een
samenwerkingsverband met de sociale dienst van het OCMW en dit ter motivering tot
deelname aan sportactiviteiten. Kortom: mensen met een beperkt inkomen in begeleiding bij
het OCMW kunnen financiële ondersteuning krijgen bij deelname aan verschillende soorten
sportactiviteiten en dit aan de hand van een subsidiereglement.
In eerste instantie heeft de Raad van Bestuur enkele voorstellen gedaan, waarna deze
voorgelegd zijn door de welzijnsconsulent aan het OCMW. Samen met het OCMW werd een
voorstel subsidiereglement opgesteld dat werd voorgelegd aan de Raad van Bestuur.
Na het overlopen van het ontwerpreglement en het beantwoorden van vragen vanuit de
sportraad, geven de aanwezigen leden een GUNSTIG ADVIES aangaande het
ontwerpreglement.

* VARIA
- Sportverenigingen die wensen aanspraak te maken op subsidies van de gemeente, dienen
erkend te zijn door de gemeente (verplichting vanuit het Sport voor Allen-decreet). Tot op
heden is er nog geen reglement voor de erkenning van sportverenigingen binnen onze
gemeente.
De dienst Welzijn heeft op basis van het handboek ‘Gemeentelijk
subsidiereglement’ (opgemaakt door Bloso en ISB), waarin een voorbeeld staat van een
reglement tot gemeentelijke erkenning van sportverenigingen, een ontwerpvoorstel opgesteld.

Het ontwerp wordt besproken en de sportraad doet volgende aanvulling bij artikel 3: Indien

de vereniging niet over een huishoudelijk reglement beschikt, geldt het huishoudelijk
reglement van de Federatie waarbij de vereniging is aangesloten.
Na aanpassing van het ontwerp aan de opmerkingen van de sportraad, geven de aanwezige
leden een GUNSTIG ADVIES aangaande het ontwerpreglement.

- Op 17 maart is bij de dienst Welzijn een mail binnen gekomen van Bloso betreffende het
subsidiereglement voor werkingstoelagen voor sportverenigingen dat op 17.12.2007 door de
gemeenteraad werd goedgekeurd. Dit subsidiereglement werd door Bloso niet aanvaard
omdat het onvoldoende kwaliteitscriteria bevat. Zij verwijzen naar het Sport voor Allendecreet, waarin vermeld staat dat minstens 50% van de beleidssubsidie dient besteed te
worden aan de directe financiële ondersteuning van sportverenigingen op basis van een
subsidiereglement met kwaliteitscriteria.
Tevens verwijzen zij naar het handboek
‘Gemeentelijk subsidiereglement’, waarin verschillende voorbeelden van kwaliteitscriteria
staan opgesomd. Op basis van dit handboek en gekoppeld aan de huidige lokale situatie, heeft
de dienst Welzijn een ontwerp opgesteld voor aanpassing van het subsidiereglement.
Het ontwerp wordt besproken en de sportraad doet volgende aanvullingen:
* artikel 6: in samenspraak met de sportraad wordt beslist dat de sportverenigingen hun
aanvraag voor 01 april dienen te richten aan de sportdienst. Uitzondering voor 2008: hier
dienen de aanvragen voor 01 juli 2008 binnen te zijn op de sportdienst.
* artikel 12:
° de uiteindelijk financiële verdeling wordt als volgt ingevuld:
A) Basissubsidies = 30%
waaronder: 1) Forfaitair bedrag per club = 10%
2) Aantal leden per sportvereniging (een lid betaalt lidgeld) = 90%
B) Kwaliteitssubsidies = 70%
° onder kwaliteitssubsidies worden volgende aanpassingen en aanvullingen gedaan, dit in
samenspraak met sportraad:

1. SPORTTECHNISCH KADER
* TRAINERS

- Bloso-trainer A en B in de betrokken sporttak, Heizeldiploma
- lic. en reg. L.O., overige diploma’s Bloso en diploma’s federaties
in de betrokken sporttak (sportraad geeft advies)
- niet-gediplomeerden, andere relevante diploma’s

6 punten
4 punten
2 punten

* KADERVORMING
- het aantal meerdaagse opleidingen gevolgd door trainers, in de betrokken sporttak
3 punten
- het aantal ééndaagse bijscholingen gevolgd door trainers, in de betrokken sporttak
1 punt
- het aantal bijscholingen gevolgd door bestuursleden
1 punt
2. FINANCIEEL BELEID
* LIDGELDEN
(puntenverdeling afhankelijk van verschillend aantal tarieven voor verschillende
doelgroepen)
1 tarief
1 punt
2 verschillende tarieven
2 punten
3 verschillende tarieven
3 punten
> 3 verschillende tarieven
4 punten

3. STRUCTUUR
* VERZEKERING
- verzekering lichamelijke ongevallen (in clubverband)
5 punten
- verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (in clubverband)
5 punten
* AANSLUITING BIJ ERKENDE VLAAMSE SPORTFEDERATIE
- aangesloten
5 punten
* AANWEZIGHEID BIJ ALGEMENE VERGADERING SPORTRAAD
- aanwezigheid van een afgevaardigde van de sportvereniging op minstens 1 algemene
vergadering
1 punt
4. COMMUNICATIE
* COMMUNICATIEMIDDELEN
- website en/of ledenblad
1 punt

° het voorstel betreffende punten voor nevenactiviteiten werd door de sportraad
geschrapt.
Indien het reglement wordt aangepast aan de opmerkingen van de sportraad, geeft de
sportraad een voorlopig GUNSTIG ADVIES. De dienst Welzijn zal het aangepaste ontwerp
voor nazicht doorsturen naar Bloso. De algemene vergadering geeft toelating aan de raad van
bestuur om op volgende vergadering een definitief advies te geven betreffende het
reglement, rekening houdend met mogelijke wijzigingen op basis van advies van Bloso.
- Het schepencollege heeft uiteindelijk beslist om toch een voltijdse sportfunctionaris aan te
werven. Normaal gezien zal in de loop van volgende week de vacature opengesteld worden.
- Oproep om het invulformulier voor de sportbrochure tegen 10 april binnen te brengen!
- Geïnteresseerde sportclubs kunnen zich nog steeds kandidaat stellen tot 10 april voor
deelname aan de ‘dag van de sportclubs’. Tot op heden hebben volgende clubs zich kandidaat
gesteld: Tennisclub Sportiva, Squashclub Sportiva, Altis en Judo.
- Altis en Judo geven aan dat zij niet aanwezig kunnen zijn op de volgende Raad van Bestuur.

de secretaris,
Inge RUTS

de voorzitter,
Louis DECKERS

