Werkingssubsidie voor de ondersteuning van de kwalitatieve
uitbouw van de sportverenigingen
“ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 - De sportvereniging moet door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het
erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden.
Art.2. - Enkel sportdisciplines die op de sporttakkenlijst van Bloso voorkomen, komen in aanmerking
voor subsidiëring.
Art.3. - De sportvereniging dient aangesloten te zijn bij een overkoepelende of Vlaamse sportfederatie
of een v.z.w.-structuur te hebben.
Art.5. - De subsidiëring is afhankelijk van de goedkeuring door de hogere overheid van het in de
begroting ingeschreven krediet.
PROCEDURE
Art.6. - De sportverenigingen dienen jaarlijks een aanvraag tot subsidiëring aan de sportdienst te
richten vóór 01 april van het betreffende subsidiejaar . Het reglement en de aanvraagformulieren zijn
beschikbaar op de website van gemeente Hulshout: www.hulshout.be . De reeds gekende
sportverenigingen krijgen de formulieren ook per post. Bij de aanvraag dienen steeds de nodige
bewijsstukken gevoegd te worden.
Art.7. - De subsidiëring van het huidig werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het
aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorgaande werkingsjaar.
Art.8. - De sportdienst en schepen van sport oordelen over de subsidieaanvraag en beslist na advies
van de gemeentelijke sportraad of de vereniging in aanmerking komt voor subsidiëring.
Art.9. - De aanvraag impliceert dat de sportvereniging geen subsidie kan ontvangen van andere
erkende Hulshoutse raden. De sportvereniging zal haar keuze bij aanvraag tot subsidiëring
bekendmaken. Deze keuze is bepalend voor het lopende jaar.
Art.10. - De sportvereniging die gemeentelijke subsidie aanvraagt, dient elke vorm van controle
vanwege de sportdienst te aanvaarden. De sportvereniging die valse of bedrieglijke gegevens
meedeelt, wordt voor het lopende en volgende jaar voor subsidiëring uitgesloten. Toegekende
subsidies van het dienstjaar worden teruggevorderd.
Art.11. - Het niet tijdig inleveren van het aanvraagdossier voor subsidiëring sluit de vereniging uit van
subsidiëring. Indien men tussen 15 en 20 maart het dossier kan inleveren, worden dit nagekeken op
volledigheid en kan de club het dossier nog vervolledigen. Vanaf 20 maart tot en met 31 maart kan
men een dossier inleveren, maar dit wordt geëvalueerd zoals het is binnengekomen.
Uitgezonderd 2014: Indien men tussen 15 en 20 april het dossier kan inleveren, wordt dit nagekeken
op volledigheid en kan de club het dossier nog vervolledigen. Vanaf 20 april tot en met 30 april kan
men een dossier inleveren, maar dit wordt geëvalueerd zoals het is binnengekomen.

Aan de hand van de hierna vermelde criteria zal de sportdienst de verdeling van de subsidies
uitvoeren:
A) BASISSUBSIDIES (30% van het budget)
1. Forfaitair bedrag per club: (10%)
2. Op het aantal leden per sportvereniging (een lid betaalt lidgeld): (90%):
-

personen met een handicap (min. 66% invaliditeit)

3 punten

-

jeugd: –18 jaar

2 punten

-

senioren: + 55 jaar

2 punten

-

anderen: + 18 jaar

1 punt

B) KWALITEITSSUBSIDIES (70% van het budget)
1. SPORTTECHNISCH KADER
* TRAINERS
VTS Aspirant Initiator in de betrokken sporttak

1 punt

VTS-basismodule ‘Algemeen gedeelte’ initiator

1 punt

Studenten geslaagd voor 1e jaar bachelor LO

1 punt

VTS-initiator in de betrokken sporttak

2 punten

VTS-basismodule ‘Algemeen gedeelte’ instructeur of trainer B

2 punten

Studenten geslaagd voor 2e jaar bachelor LO

2 punten

VTS-instructeur /Trainer B in de betrokken sporttak

4 punten

Bachelor LO

4 punten

VTS-Trainer A in de betrokken sporttak

6 punten

Licentiaat/Master LO

6 punten

! Enkel trainers die door de club vergoed worden, kunnen in aanmerking komen. Geen trainers die
door de leden apart betaald worden. Privétrainers worden dus NIET meegeteld!
* KADERVORMING

-het aantal meerdaagse bijscholingen gevolgd door trainers, in de betrokken sporttak 3 pnt
-het aantal ééndaagse bijscholingen gevolgd door trainers, in de betrokken sporttak
2 pnt
-het aantal ééndaagse bijscholingen gevolgd door trainers < 3u, in de betrokken sporttak 1pt
-het aantal bijscholingen gevolgd door bestuursleden
1 pt

2. FINANCIEEL BELEID
* GEDIFFERENTIEERD LIDGELD
(grote gezinnen, senioren, andersvaliden,…)
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
- minstens 1 aanwezigheid van een afgevaardigde van de sportvereniging

4. COMMUNICATIE
* COMMUNICATIEMIDDELEN
- een up-to-date website

3 punten

- een ledenblad ( minimum 3 x per jaar)

3 punten

- actief gebruik van social media

1 punt

5 punten

5. ONDERSTEUNING BIJ GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN
- Hulp bieden bij de opbouw, afbraak of organisatie van een gemeentelijke activiteit:
per activiteit met een maximum van 5 punten per club per jaar.

1 punt

