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GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT  
BELEIDSSUBSIDIE SPORT 

reglement op subsidiëring van de erkende sportverenigingen 
 
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; 
 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van gemeentelijke subsidies, inzonderheid artikel 3, artikel 7,1° en artikel 9, 
eerste lid; 
 
Gelet op het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen, 
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport 
voor Allen-beleid;  
 
Gelet op het besluit van 19 juli 2007 ter uitvoering van het Decreet van 9 maart 2007 
houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid – algemene 
bepalingen en bepalingen tot het verkrijgen van de beleidsubsidie; 
 
Gelet op art.304 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2007 houdende de 
betrokkenheid en inspraak van burgers of van doelgroepen;  
 
Gelet op de jaarlijkse omzendbrief van het agentschap voor Binnenlands Bestuur houdende 
instructies voor het opstellen van de budgetten en meerjarenplannen van de gemeenten; 
 
Gelet op de pantathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het 
kind in de sport centraal stelt;  
 
Gelet op de adviezen uitgebracht door de gemeentelijke Sportraad; 
 
Beslist de raad van bestuur van AGB Wielsbeke in de zitting van 26 november 2020 hetgeen 
volgt: 
 
ARTIKEL 1: 
Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op het gemeentebudget van het 
Gemeentebestuur Wielsbeke, worden door de Gemeenteraad beleidsubsidies beschikbaar 
gesteld voor, door het College van Burgemeester en Schepenen, erkende sportverenigingen. 
Deze subsidies worden toegekend na voorafgaandelijk advies van de gemeentelijke 
Sportraad. 
 
ARTIKEL 2: 
De sportverenigingen moeten door het College van Burgemeester en Schepenen erkend zijn 
op basis van de erkenningvoorwaarden omschreven in “het reglement betreffende de 
erkenning van de plaatselijke verenigingen en bepalingen aangaande de uitkering van 
subsidies aan deze verenigingen”. 
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ARTIKEL 3: 
a) de berekening van de jaarlijkse subsidies gebeurt door de Sportdienst, op basis van het 

goedgekeurde subsidiereglement. Het voorstel van berekening wordt, na advies van de 
gemeentelijke Sportraad, ter goedkeuring en voor uitbetaling voorgelegd aan het College 
van Burgemeester en Schepenen 

b) de Sportdienst kan zich voor de controles bij de verenigingen en in de lokalen, laten 
bijstaan door leden van de Sportraad mits deze worden aangeduid (op voorstel van de 
Sportraad) door het College van Burgemeester en Schepenen. 

 
ARTIKEL 4: 
De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen in overeenstemming met de 
wet van 14 november 1983, die stelt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken 
voor het doel waarvoor de subsidie is toegekend. 
 
ARTIKEL 5: DEFINITIES 
Jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider voor de jeugdsport actief in een 
erkende sportvereniging 
Jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider (diploma: trainer B, 
trainer A, regent of licentiaat LO of bachelor of master LO) die het jeugdsportbeleid in de 
erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische en organisatorische vlak.  
 
ARTIKEL 6: 
Het subsidiereglement “beleidsubsidie sport” bevat 4 criteria.  
De verschillende criteria krijgen de onderstaande waardeverhouding, uitgedrukt in een 
maximum puntenaantal per criterium : 
 Criterium 1 : artikel 7: toelage op basis van het gewogen ledenaantal: 400 punten 
 Criterium 2 : artikel 8: toelage op basis van het aantal trainingsuren per trainer: 300  

punten  
 Criterium 3 : artikel 9 en 10: het aantal gediplomeerde trainers en  

jeugdsportcoördinatoren: 150 punten 
 Criterium 4 : artikel 12: bijzondere sportpromotionele initiatieven: 150 punten 
Het totaal subsidiebedrag voorzien door het Gemeentebestuur op art. nr. 76422/322-02 
correspondeert, na aftrek van de vaste basissubsidies van € 75,00 per kleine vereniging zoals 
beschreven in artikel 7,  met het totaal van 1000 punten. 
 
Indien het totaal van alle behaalde punten door de verenigingen binnen eenzelfde criterium 
hoger is dan het maximum puntenaantal, dan worden de behaalde punten van iedere 
vereniging evenredig herleid tot dit maximum puntenaantal (bvb. indien alle verenigingen 
samen 600 punten hebben voor criterium 4, dan worden alle punten binnen dit criterium 
herleid tot 150 punten). 
Wanneer het totaal van alle behaalde punten door de verenigingen binnen eenzelfde 
criterium lager is dan het maximum puntenaantal, dan worden de behaalde punten van 
iedere vereniging evenredig verhoogd tot dit maximum puntenaantal van dit criterium (bvb. 
indien alle verengingen samen 100 punten hebben voor criterium 4, dan worden alle punten 
binnen dit criterium verhoogd tot 150 punten) . 
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Het door de Gemeenteraad beschikbaar gesteld subsidiebedrag wordt verdeeld op basis van 
de bepalingen in artikel 7 tot en met artikel 11: 
 
ARTIKEL 7 : TOELAGE OP BASIS VAN HET LEDENAANTAL  
Parameter: diverse categorieën aangesloten en verzekerde leden bij een overkoepelende 
federatie 
Alle erkende sportverenigingen kunnen punten bekomen per aangesloten lid: 
Inwoners van Wielsbeke: 
 - per aangesloten lid tot en met 18 jaar: 5 punt 
 - per aangesloten lid vanaf 19 jaar: 2 punten 
Niet-inwoners van Wielsbeke: 
 - per aangesloten lid tot en met 18 jaar: 3 punt 
 - per aangesloten lid vanaf 19 jaar: 1 punten 
 
Voor verenigingen die minder dan 100 punten scoren in dit criterium, worden 0 punten 
toegekend in de berekening van deze categorie. Deze verenigingen zullen een vast 
basisbedrag van € 75,00 worden toegekend voor dit criterium. 
 
Het aantal leden dat een sportvereniging heeft wordt gecontroleerd  

a. op basis van officiële ledenlijsten van de federatie/koepel/gewest  
of 

b. op basis van de lijsten op naam van de verzekerde leden 
Het betreft leden die aangesloten zijn op de startdatum van het werkingsjaar (= 1 mei)  
 
ARTIKEL 8 : TOELAGE OP BASIS VAN HET AANTAL TRAININGSUREN PER TRAINER 
Parameter: het aantal uren training gegeven door gediplomeerde trainers  
Enkel sportverenigingen met uitgebreide jeugdactiviteiten kunnen hiervoor in aanmerking 
komen. 
Het aantal uren training dat de gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders werkzaam zijn in de 
sportvereniging met uitgebreide jeugdactiviteit en training geven aan spelers tot en met 18 
jaar, en dit volgens het kwalificatieniveau van de trainers :  

- 0,8 punten per 10 lesuren voor trainers van waarderingsschaal 1 volgens de 
VTS-referentietabel voor sportkwalificaties 

- 1 punt per 10 lesuren voor trainers van waarderingsschaal 2 volgens de VTS-
referentietabel voor sportkwalificaties 

- 1,1 punten per 10 lesuren voor trainers van waarderingsschaal 3,4 volgens de 
VTS-referentietabel voor sportkwalificaties 

- 1,2 punten per 10 lesuren voor trainers van waarderingsschaal 5,6,7,8 volgens 
de VTS-referentietabel voor sportkwalificaties 

Enkel de wekelijks of tweewekelijks terugkerende trainingen tellen mee voor de berekening 
van het aantal uren training. Deze (twee)wekelijkse trainingsuren worden samen met het 
diploma van de trainer door de sportverenigingen opgegeven. De controle, door de 
gemeentelijke diensten, kan gebeuren aan de hand van het reservatieoverzicht van de 
sportaccommodaties. 
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ARTIKEL 9 : AANTAL GEDIPLOMEERDE TRAINERS 
Parameter: het aantal gediplomeerden  
Enkel erkende sportverenigingen kunnen in functie van het diploma punten ontvangen 
indien zij beschikken over de nodige diploma’s: 

a. voor het toekennen van punten voor een lesgever- of trainersdiploma wordt er 
gebruik gemaakt van de waarderingschaal op de referentietabel voor 
sportkwalificaties van de Vlaamse Trainersschool (VTS) in het kader van de 
subsidiereglementen van de lokale en regionale besturen. Waarderingschaal 1 is 
gelijk aan 1 punt, waarderingschaal 2 is gelijk aan 2 punten, … 

b. een officieel gediplomeerde scheidsrechter: 2 punten per scheidsrechter 
Enkel diploma’s van scheidsrechter uitgereikt door de federatie komen in 
aanmerking. 

c. een gediplomeerde EHBO: 1 punt per trainer met een EHBO diploma 
Het betreft een officiële opleiding of module EHBO georganiseerd door de federatie, 
het Rode Kruis of Bloso/VTS. 
 

ARTIKEL 10 : AANTAL GEDIPLOMEERDE JEUGDSPORTCOORDINATOREN 
Enkel erkende sportverenigingen met uitgebreide jeugdactiviteiten die beschikken over een 
gediplomeerde jeugdsportcoördinator kunnen extra punten krijgen op basis van:  

a. JEUGDSPORTCOÖRDINATOR MET LESOPDRACHT: 4 punten per coördinator 
b. JEUGDSPORTCOÖRDINATOR ZONDER LESOPDRACHT: 6 punten per coördinator 

Zonder lesopdracht wil zeggen dat de jeugdsportcoördinator geen training geeft in de 
sportclub. 
Voorwaarden jeugdsportcoördinator:  

- ploegsporten : een jeugdsportcoördinator heeft minimum een B-diploma en 
coördineert minimaal 4 jeugdploegen en minstens 32 leden (-19 jarigen).  

- Individuele sporttakken : een jeugdsportcoördinator heeft minimum een B-diploma 
en coördineert minimaal 2 andere jeugdtrainers en minstens 32 leden (-19 jarigen). 

De coördinatiefunctie wordt gecontroleerd aan de hand van: 
- de sporttechnische organisatie van de jeugdwerking in de club,  
- de richtlijnen naar de verschillende leeftijdsgroepen,  
- verslagen van de sporttechnische vergaderingen. 

De controle gebeurt aan de hand van de opgegeven diploma’s en het bewijs van aansluiting 
bij de club.  
 
ARTIKEL 11 : BIJZONDERE SPORTPROMOTIONELE INITIATIEVEN 
Parameters: sportpromotionele initiatieven 

a. MEEWERKEN AAN SPORTINITIATIEVEN VAN DE SPORTDIENST OF SPORTRAAD 
Alle erkende sportverenigingen kunnen hiervoor in aanmerking komen. 
Omschrijving: 
- “Meewerken” = personeel (gediplomeerde lesgevers, scheidsrechters, 

medewerkers, …) en eventueel materialen ter beschikking stellen. Deelname aan 
sportinitiatieven georganiseerd door de sportdienst of sportraad (bvb. 
minivoetbalcompetitie) komen niet in aanmerking. 

- “Sportinitiatieven” = het moet gaan om een sportactiviteit (bvb. 
interscholencompetities, sportdagen, …) Andere activiteiten (bvb. 
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kampioenenhulde, sportkwis) georganiseerd door de Wielsbeekse sportdienst of 
sportraad komen niet in aanmerking. 

Punten: per sportinitiatief waaraan meegewerkt wordt: 1 punt. 
 
b. DEELNAME AAN JEUGDTORNOOIEN BUITEN DE REGULIERE COMPETITIE 

Enkel sportverenigingen met uitgebreide jeugdactiviteiten kunnen hiervoor in 
aanmerking komen. 

Omschrijving: 
- “Jeugdtornooi” = een “officieel” jeugdtornooi georganiseerd door de federatie of 

een jeugdtornooi erkend door de federatie (met officiële scheidsrechters) waarbij 
de ploeg of de individuele speler/ster minstens 3 wedstrijden (al dan niet op 
dezelfde dag) kan afwerken. Officiële kampioenschappen vallen onder de 
reguliere competitie en komen hiervoor niet in aanmerking. 

Voorwaarden: 
- Er moet met minstens 5 leden van de sportvereniging tot en met 18 jaar 

deelnemen aan het tornooi.  
Controle: de deelname wordt gecontroleerd aan de hand van het inschrijvingsbewijs 
van de spelers en/of de sportclub. 
Punten: 
- Per deelname aan een jeugdtornooi: 0,5 punten 
- Deelname aan een eigen jeugdtornooi komt eveneens in aanmerking. 

 
c. ORGANISEREN VAN JEUGDSPORTKAMPEN 

Enkel sportverenigingen met uitgebreide jeugdactiviteiten komen hiervoor in 
aanmerking. 

Omschrijving: 
- “Jeugdsportkamp” = een sportief aanbod voor kinderen t.e.m. 18 jaar in één of 

meerdere sportdisciplines, al dan niet open voor niet leden van de 
sportvereniging dat minstens 3 dagen duurt en met minstens 3 uur activiteit per 
dag. 

Punten: per dag sportkamp met minstens 20 deelnemers: 1 punt  
 
d. ORGANISEREN VAN TORNOOIEN BUITEN DE REGULIERE WERKING 

Alle erkende sportverenigingen kunnen hiervoor in aanmerking komen. 
Omschrijving: 
- “Tornooi” = de organisatie van wedstrijden buiten de reguliere competitie onder 

leiding van een officiële scheidsrechter, verspreid over 1 of meerdere dagen. 
Controle:  
- Daarnaast wordt een deelnemerslijst of ploeglijst opgevraagd. Ook de aanduiding 

van de officiële scheidsrechter(s) wordt gecontroleerd. 
Punten: per tornooidag met minstens 8 ploegen of 100 deelnemers: 1 punt 
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ARTIKEL 12:  
Er kunnen steekproefsgewijze controles gebeuren ten einde de ingevulde jaarverslagen op 
fraude na te kijken. Overtredingen kunnen hier leiden tot afschaffing van de subsidies voor 
het betreffende criterium en zelfs tot afschaffing van de subsidies voor het betreffende 
werkjaar. De sanctie wordt uitgesproken door het College van Burgemeester en Schepenen, 
na advies van de Sportraad. 
 
Controles ter plaatse zijn mogelijk. 
 
ARTIKEL 13:  
Het eerste werkjaar (01/05/2020 tot 30/04/2021) geldt als eerste referentiejaar voor de 
bepaling van de nul-referentie. Wanneer tijdens het daaropvolgend werkjaar het 
puntentotaal van de 4 criteria minstens 10% hoger is dan de nul-referentie, wordt het 
bedrag dat het Gemeentebestuur voorziet voor deze beleidsubsidie via de jaarlijkse 
budgetwijziging met een evenredig percentage aangepast. De nul-referentie wordt jaarlijks 
herrekend op basis van het gemiddeld aantal punten van voorbije, maximaal 5, werkjaren. 
 
ARTIKEL 14:  
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de concrete uitvoering van 
deze reglementering. 
 
ARTIKEL 15: 
Dit reglement treedt in voege op 01/01/2021 en is van toepassing op het werkjaar dat start 
op 01/05/2020. 


