Gemeentelijke Subsidiereglementen Sport – 2019
Doel: Kwalitatieve uitbouw van de Bocholter sportverenigingen.
Artikel 1: Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van een toelage moet de vereniging
voldoen aan de volgende voorwaarden:
 Op regelmatige basis activiteiten voor leden of een ruim publiek organiseren en zich richten op
sportbeoefening in groepsverband.
 Opgericht worden door private personen en geen beroeps-, winst- of handelsdoeleinden
hebben.
 Geleid worden door een bestuur dat minstens uit drie leden bestaat.
 De werking hoofdzakelijk richten op de Bocholter gemeenschap of actief zijn in Bocholt.
 Minstens één kalenderjaar bestaan.
 Jaarlijks actuele gegevens i.v.m. bestuur, leden en activiteiten indienen en ermee akkoord
gaan dat de werking door het gemeentebestuur kan gecontroleerd worden.
Artikel 2: Aanvraag, advisering, toekenning en uitbetaling
Verenigingen die voor het eerst een toelage wensen te ontvangen, kunnen op elk moment van het
jaar een gemotiveerde aanvraag indienen bij het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur beslist of de
vereniging voldoet aan de voorwaarden (art. 3) binnen een termijn van 3 maanden en deelt de
sportvereniging mee dat ze een subsidie kan ontvangen in het kader van dit reglement.
Sportverenigingen die een subsidie wensen te ontvangen dienen het dossier in tussen 1 juni en 1
september na afloop van het seizoen en of werkjaar.
Het werkjaar loopt van 2 juni tot 31 mei.
De secretaris en/of voorzitter van sportverenigingen die hun verslag te laat indienen, worden
verwittigd.
Na 1 september: 10 % boete. Na 15 september 100% boete.
Indien er voor een bepaalde rubriek gegevens ontbreken of er worden foutieve gegevens verstrekt,
dan is de sanctie: 0 punten voor desbetreffende rubriek.
De sportverenigingen dienen steeds de invulformulieren die door de sportdienst verstrekt worden te
gebruiken en de nodige bewijsstukken bij te voegen.
Indien gevraagd moeten de documenten terug te vinden zijn op de website van de vereniging.
De club levert hiervoor een link aan die rechtstreeks verwijst naar deze informatie.
Het college beslist op voorstel van de sportdienst.
De toelage die ingeschreven is in een bepaald kalenderjaar is de toelage voor de werking van dat
kalenderjaar maar wordt berekend op basis van de werking van het voorgaand werkjaar.
Artikel 3: Subsidies
Het subsidiereglement bevat 6 luiken:
 Algemeen
 Luik 1: Subsidie voor kwaliteitsverbetering van volwassensport
 Luik 2: Subsidie voor kwaliteitsverbetering van jeugdsport
 Luik 3: Subsidie voor opleiding van kwaliteitsvolle sportbegeleiding
 Luik 4: Subsidie voor topsport
 Luik 5: Subsidie voor onderhoud van grasterreinen
Alle sportverenigingen die beantwoorden aan de voorwaarden van art. 3 en tijdig hun aanvraag
ingediend hebben, ontvangen voor dat jaar een basissubsidie van € 25.
De recreatiesportverenigingen krijgen een bijkomend forfaitair bedrag van € 75.
De competitiesportverenigingen en de recreatiesportverenigingen met jeugdwerking ontvangen voor
hun jeugdleden een bijkomende subsidie volgens het puntenstelsel.

Bij de jeugdsubsidie (luik 2) wordt geen onderscheid gemaakt tussen de Bocholter jeugdleden en de
andere jeugdleden.
Sportverenigingen die in meerdere gemeenten subsidie aanvragen ontvangen slechts subsidie voor
de leden van Bocholt.
Het resterende bedrag van het jaarlijks goed te keuren begrotingskrediet wordt verdeeld
overeenkomstig het navolgende reglement.

LUIK 1 : KWALITEITSVERBETERING VAN VOLWASSENSPORT
ENKEL IN TE VULLEN DOOR DE COMPETITIESPORTVERENIGINGEN
Volwassenen: vanaf 19 jaar (volgens geboortejaar).
Te verdelen bedrag voor al de competitiesportverenigingen en recreatiesportverenigingen met
jeugdwerking: 11.495
Max. te behalen puntenaantal per sportvereniging: 1350 punten.
1. Gedifferentieerd activiteitenaanbod (max. 550 p.)
Doelstelling: Een regelmatig en aantrekkelijk activiteitenaanbod op de verschillende niveaus
(competitie/recreatie) aanbieden.
Per actief volwassen lid worden de volgende punten gegeven:
 Competitiespelers van cat.1 (wekelijkse wedstrijden en trainingen onder begeleiding, volgens
competitiekalender, over een seizoen van min. 7 maanden) : 10 punten per speler.
 Competitiespelers van cat.2 (periodieke deelname aan wedstrijden of tornooien met een
minimum van 5) : 3 punten per speler.
 Recreatiespelers (deelname aan minder dan 5 wedstrijden of tornooien) : 1 punt per speler.
Voeg een ledenlijst van volwassenen bij waaruit blijkt wie competitie- en wie recreatiespeler is. Duid
dit aan met C1 of C2(competitie) of R(recreatie).
2. Trainers (max. 500 p.)
Doelstelling : Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch kader voor volwassenen
gekoppeld aan opleidingsmomenten.
Actieve gediplomeerde trainers zijn trainers die een diploma of getuigschrift behaald hebben bij een
erkende trainersschool of een diploma regent/licentiaat lichamelijke opvoeding hebben.
Indien er geen bewijsstukken worden toegevoegd wordt de trainer als niet-gediplomeerd beschouwd.
We maken hier de koppeling van het aantal uren training/week voor volwassenen met de kwalificatie
van de trainer.
Vul de excel tabel in bijlage in.
Trainer “X” met kwalificatie ………. van ploeg “Y” geeft …….. (aantal u/week) training , gedurende
……. weken per jaar.
Opgelet ! Maximaal 1 trainer per ploeg.
Categorieën:
 VTS - Trainer A of Licentiaat/master LO : 150 ptn.
 VTS – Instructeur B/Trainer B of Regent/Bachelor LO : 100 ptn.
 VTS – Initiator of student geslaagd voor 2de jaar Bachelor : 50 ptn.
 VTS – Aspirant Initiator of student geslaagd voor 1e jaar Bachelor LO : 30 ptn.
 Niet gediplomeerde trainer of trainer met minder dan 5 jaar ervaring : 10 punten.
Categorie van trainer aantonen aan de hand van diploma of getuigschrift.
Voor individuele sporten geldt de begeleiding van min. 7 individuele sporters.
3. Scheidsrechters (max. 50 p.)
Doelstelling : Beschikken over actieve scheidsrechters.
 Hebben van één of meerdere actieve scheidsrechters : 10 punten.
Een gediplomeerde scheidsrechter (+ 25 jaar) die wedstrijden voor volwassenen fluit .
Licentie toevoegen.

4. Toegankelijkheid (max. 100 p.)
Doelstelling: Voeren van een klantvriendelijk beleid met aandacht voor diverse doelgroepen.
 Een gedifferentieerd lidgeld hanteren
voor gezinnen/doelgroepen met oog op sociale
correctie:
Gespreide betalingsmogelijkheid van het lidgeld : 50 punten
Korting in het lidgeld voor gezinnen, doelgroepen (senioren, G Sport, Competitie/recreatie,
kansarmen) : 50 punten
Geef de link aan waarop we deze info kunnen terugvinden.
5. Representatie (max. 150 p.)
Doelstelling: Aandacht voor overleg en samenwerking.
 Aanwezigheid algemene vergadering sportraad voorjaar : 75 punten.
Een verontschuldiging levert 10 punten op.
 Aanwezigheid algemene vergadering sportraad najaar : 75 punten.
 Een verontschuldiging levert 10 punten op.
Deze gegevens bij 5 hoeft de club niet zelf in te geven. Dit doet de sportdienst.

LUIK 2 : KWALITEITSVOLLE JEUGDSPORT
ENKEL IN TE VULLEN DOOR DE COMPETITIESPORTVERENIGINGEN EN DE
RECREATIESPORTVERENIGINGEN MET JEUGDWERKING (*)
Voor jeugdleden tot en met 18 jaar.
Te verdelen bedrag voor al de competitiesportverenigingen en recreatiesportverenigingen met
jeugdwerking: € 33.595
Max. te behalen puntenaantal per vereniging: 5600 punten.
1 Gedifferentieerd activiteitenaanbod (max. 700 p.)
Doelstelling: Een regelmatig en aantrekkelijk activiteitenaanbod voor jeugdleden op de
verschillende niveaus (competitie/recreatie) aanbieden.
Jeugdleden woonachtig in Bocholt.
Voor een competitiespeler : 5 punten.
Voor een recreatiespeler : 1 punt.
Een competitiespeler traint wekelijks onder begeleiding en neemt minimaal deel aan 5 officiële
wedstrijden en/of tornooien.
2. Trainers (max. 3400 p.)
Doelstelling : Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch kader voor jeugdleden
gekoppeld aan opleidingsmomenten.
Actieve gediplomeerde trainers zijn trainers die een diploma of getuigschrift behaald hebben bij een
erkende trainersschool of een diploma regent/licentiaat lichamelijke opvoeding hebben.
Indien er geen bewijsstukken worden toegevoegd wordt de trainer als niet-gediplomeerd beschouwd.
We maken hier de koppeling van het aantal uren training/week met de kwalificatie van de trainer.
Categorieën:
 VTS - Trainer A of Licentiaat/master LO : 300 ptn.
 VTS – Instructeur B/Trainer B of Regent/Bachelor LO : 200 ptn.
 VTS – Initiator of student geslaagd voor 2de jaar Bachelor : 100 ptn.
 VTS – Aspirant Initiator of student geslaagd voor 1e jaar Bachelor LO : 60 ptn.
 Niet gediplomeerde trainer of trainer met minder dan 5 jaar ervaring : 20 punten.
Categorie van trainer aantonen aan de hand van diploma of getuigschrift.
Voor individuele sporten geldt de begeleiding van min. 7 individuele sporters.

Vul de excel tabel in bijlage in.
Trainer “X” met kwalificatie ………. van ploeg “Y” geeft …….. (aantal u/week) training , gedurende
……. weken per jaar.
Opgelet ! Maximaal 1 trainer per ploeg.

3. Scheidsrechters (max. 50 p.)
Doelstelling : Beschikken over actieve scheidsrechters.
 Hebben van één of meerdere actieve scheidsrechters : 10 punten.
Een gediplomeerde jeugdscheidsrechter (-25 jaar) die wedstrijden voor jeugd en of volwassenen fluit .
Licentie toevoegen.
4. Toegankelijke Jeugdvriendelijke Sportclub (max. 700 p.)
Doelstelling: Kwaliteitsverbetering van jeugdsport en voeren van een klantvriendelijk beleid
met aandacht voor diverse doelgroepen.
Intercommunale clubs (zwemclub en atletiekclub) komen hiervoor niet in aanmerking.
Een sportclub moet minimaal 15 leden hebben.
Tussen de 15 en de 50 leden ontvangt de club 50 % van de punten.
Boven de 50 leden ontvangt een club 100 % van de punten.


Een gedifferentieerd lidgeld hanteren
voor gezinnen/doelgroepen met oog op sociale
correctie en specifiek voor jeugd:
Gespreide betalingsmogelijkheid van het lidgeld : 100 punten
Korting in het lidgeld voor gezinnen, doelgroepen (kansarmen, G Sport, competitie/recreatie) :
100 punten.



Brugfiguur als contactpersoon in relatie met de participatiemedewerker gekoppeld aan
overlegmomenten en acties : 300 punten.



Organiseren van een meerdaagse stage, kamp, kennismakingsdag met ouders, feestje,
uitstap, kinderfuif, …(Max. 100 p.)
25 punten per item met een max. van 100.

Voor deze drie punten : een “link” die verwijst naar deze informatie voor jeugd.


Medewerking aan activiteiten georganiseerd door de sportdienst (avondloop, maand vd
sportclub, sportkampen, …) (max. 100 p.)
Deze gegevens hoeft de club niet zelf in te geven. Dit doet de sportdienst.

5. Jeugdsportcoördinator.
Doelstelling: Kwaliteitsverbetering van de jeugdsportcoördinator die werkt met jongeren
tot en met 18 jaar.
Max. te behalen puntenaantal per vereniging: 750 punten.
Een recreatievereniging krijgt 25% van de behaalde punten voor dit artikel.
Een competitie vereniging met minder dan 25% competitie jeugdleden krijgt eveneens 25% van het
behaalde bedrag.
Intercommunale clubs (zwem- en atletiekclub) krijgen eveneens 25% van het behaalde bedrag.


Specifieke vereisten jeugdsportcoördinator
-De jeugdsportcoördinator is een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het
jeugdsportbeleid in de sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en
organisatorische vlak.
-De jeugdsportcoördinator moet voor gans het seizoen actief zijn geweest voor betrokken
sportvereniging.
-Hij/zij stippelt de sporttechnische lijn uit samen met het jeugdbestuur.



Procedure
De sportverenigingen bezorgen de volgende gegevens aan de sportdienst :

-De naam van de jeugdsportcoördinator.
-Afschrift van de diploma’s en gevolgde bijscholingen van de JSC.
-Per vereniging wordt maximaal één jeugdsportcoördinator gesubsidieerd.
-De jeugdsportcoördinator moet minstens het diploma van VTS Initiator behaald hebben.


Taakinvulling jeugdsportcoördinator
De punten worden toegekend afhankelijk van het aantal jeugdleden.
Minder dan 30 leden
25 ptn per item
Tussen de 30 en de 75 leden
75 ptn per item
Tussen de 75 en de 150 leden
150 ptn per item
Boven de 150 leden
250 ptn per item
 Omschrijving gevolgde sporttechnische lijn : max. 250 ptn.
 Voorlegging opleidingsplan (jaarplan) seizoen: max. 250 ptn.
 Voorlegging opleidingsplan meerdere seizoenen: max. 250 ptn.

Drie “linken” die verwijzen naar deze informatie voor jeugd.

LUIK 3 : SUBSIDIE VOOR OPLEIDING VAN KWALITEITSVOLLE SPORTBEGELEIDING
DOOR IEDERE SPORTVERENIGING IN TE VULLEN
Te verdelen bedrag voor al de sportverenigingen: € 2565.
In dit luik worden geen punten toegekend. Afhankelijk van het ingediende dossiers wordt een
opleiding/cursus/bijscholing geheel of gedeeltelijk terugbetaald.
Sportverenigingen die in meerdere gemeenten subsidie aanvragen ontvangen slechts subsidie a rata
van het aantal Bocholter leden.
Intercommunale clubs ontvangen 1/2de van het bedrag.
1.Subsidievoorwaarden
Sportverenigingen die voldoen aan de algemene voorwaarden van art. 3 en bijkomend voldoen aan
volgende voorwaarden, komen in aanmerking voor de subsidie voor opleiding van kwaliteitsvolle
sportbegeleiding:
1. De cursist dient in functie van de jeugdopleiding binnen de sportvereniging de cursus te volgen.
2. De cursist verbindt er zich toe om minimum 1 volledig sportseizoen actief te blijven als
Jeugdsportbegeleider/-coördinator binnen een sportvereniging van Bocholt.
3. De cursist dient de opleidingscursus met goed gevolg te beëindigen.
2. Erkende opleidingen
Enkel de diploma’s behaald in één van de hierna vermelde opleidingen komen in aanmerking:
1. Sporttechnische opleidingscursussen georganiseerd door de Vlaamse trainerschool (VTS).
2. Andere getuigschriften vermeld in de assimilatietabel van VTS.
3. Subsidiëring
Het subsidiebedrag wordt als volgt bepaald:
Voor opleidingen tot het behalen van het trainersdiploma:
1. Een maximum (*) terugbetaling van het volledige bedrag van het inschrijvingsgeld.
2. Overnachtingkosten, kosten voor het cursusmateriaal, verplaatsingskosten worden niet in rekening
gebracht.
Voor bijscholingen/vorming van gediplomeerde trainers en jeugdbestuurders:
1. Een maximum (*) terugbetaling 75 % van het inschrijvingsgeld.
2. Overnachtingkosten, kosten voor het cursusmateriaal, verplaatsingskosten worden niet in rekening
gebracht.
Voor opleidingen van jeugdscheidsrechters, jeugdwedstrijdleiders, ...
1. Een maximum (*) terugbetaling 50 % van het inschrijvingsgeld.
2. Overnachtingkosten, kosten voor het cursusmateriaal, verplaatsingskosten worden niet in rekening
gebracht.

(*) Alle onkosten van de sportverenigingen voor bovenvermelde opleidingen worden verzameld en het
subsidiebedrag wordt berekend volgens de regel van drieën.
Al naargelang van het aantal inzendingen.
4. Subsidiëringmodaliteiten
1. De toegekende subsidie is niet cumuleerbaar met andere subsidies of tegemoetkomingen voor het
volgen van dezelfde opleidingscursus.
2. De subsidie wordt toegekend aan de sportvereniging waar de cursist actief is. De vereniging
bezorgt de subsidie aan de cursist.
5. Procedure
De subsidiëringprocedure verloopt als volgt:
De aanvragen worden gericht aan de gemeentelijke sportdienst, binnen hetzelfde jaar dat het diploma
werd behaald, vergezeld van de volgende bewijsstukken en documenten:
1. Persoonsgegevens van de cursist.
2. Bewijs van de sportvereniging dat de cursist actief is binnen de sportvereniging.
3. Door de cursist ondertekende verklaring waarbij de cursist zich ertoe verbindt om nog minstens 1
sportseizoen na het behalen van het diploma als jeugdtrainer actief te blijven binnen de
sportvereniging.
4. Betalingsbewijs van het inschrijvingsgeld.
5. Vermelding van de cursusplaats en de data waarop de lessen plaatsvonden.
6. Rekeningnummer van de sportvereniging waarop de subsidie kan gestort worden.
7. Kopie van het behaald diploma of getuigschrift.
Bij het volgen van een opleidingscursus buiten de Vlaamse Trainersschool dient de aanvrager voor
aanvang van de cursus het volledige cursusprogramma (met vermelding van organisator, plaats en
data van de organisatie en de inhoud van de cursus) voor te leggen. De gemeentelijke sportraad
brengt hieromtrent advies uit.
6. Bijzondere bepalingen
Indien na het uitbetalen van een subsidie blijkt dat de aanvrager niet meer beantwoordt aan de
voorwaarden vermeld in punt 1 van luik 3, kan het gemeentebestuur het totale subsidiebedrag
terugvorderen.

LUIK 4 : SUBSIDIE VOOR TOPSPORT
1. Subsidievoorwaarden
Zaalsportverenigingen en buitensportverenigingen die voldoen aan de algemene voorwaarden van art.
3 en bijkomend voldoen aan volgende voorwaarden, komen in aanmerking voor de topsportsubsidie:
 De zaalsportvereniging/buitensportvereniging beoefent een ploegsport
 De zaalsportvereniging is actief in de hoogste afdeling van de betreffende federatie
waarbij er minstens 5 verschillende competitieniveaus zijn.
 De jeugdploegen van de buitensportvereniging zijn actief in de nationale afdeling/ amateurliga.
2. Subsidiëring
Subsidiebedrag : € 15.000/club
Verdeelsleutel:
 De sportvereniging ontvangt een maximum bedrag van € 10.000 voor de jeugdploegen die
actief zijn in competitieverband.







1 jeugdploeg in competitie
2 jeugdploegen in competitie
3 jeugdploegen in competitie
4 jeugdploegen in competitie
5 jeugdploegen in competitie

€ 2.000
€ 4.000
€ 6.000
€ 8.000
€ 10.000

De sportvereniging ontvangt een maximum bedrag van € 5.000 voor de gekwalificeerde
jeugdsportbegeleiders.
 1 gekwalificeerde sportbegeleider

€ 1.000






2 gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders
3 gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders
4 gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders
5 gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders

€ 2.000
€ 3.000
€ 4.000
€ 5.000

Gekwalificeerde sportbegeleiders zijn personen in het bezit van :




Getuigschriften van de Vlaamse Trainerschool of vroeger uitgereikte getuigschriften van de
Landelijke commissie Kadervorming en studenten op afgestudeerden of afgestudeerden LO.
 VTS - Trainer A of Licentiaat/master LO: 200 ptn.
 VTS - Instructeur B/Trainer B of regent/Bachelor LO: 150 ptn.
 VTS - Initiator of student geslaagd voor 2de jaar Bachelor LO: 100 ptn.
 VTS - Aspirant Initiator of student geslaagd voor 1e jaar Bachelor LO: 50 ptn.
Andere getuigschriften vermeld in de assimilatietabel van VTS.
 Idem vorig punt.

LUIK 5 : SUBSIDIE VOOR ONDERHOUD VAN GRASTERREINEN
Te verdelen bedrag voor al de clubs : € 18.500
In dit luik wordt niet met punten maar met grascheques gewerkt.
Subsidiemodaliteiten
Basisbedrag per zelfstandige competitie voetbalclub: € 1000.
Basisbedrag per zelfstandige recreatie voetbalclub: € 250.
Bedrag KWB voetbalaccommodatie: € 2000.
Bedrag per zelfstandige competitie Hondenclub: € 500.
Toelage per terrein volgens het niveau:
 4de en 3de prov
€ 400/terrein
 2de en 1ste prov
€ 500/terrein
 4e nat
€ 700/terrein (3de amateur)
 3e nat
€ 900/terrein (2de amateur)
 2e nat
€ 1250 terrein (1ste amateur)
 1e nat
€ 1500 terrein
Toelage per jeugdploeg die gebruik maakt van het groot terrein (niet-duiveltjes ploeg)
 Jeugdploeg
€ 100 ploeg
Artikel 4:
Indien de sportvereniging of een afdeling van die vereniging op het ogenblik van het vaststellen van
de subsidie, ten aanzien van het gemeentebestuur of het Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt nog
enige openstaande schuld heeft, waarvan de aanvankelijke betalingstermijn verlopen is, wordt de
uitbetaling van de subsidie opgeschort tot het ogenblik dat de vereniging de openstaande schuld heeft
voldaan. De vereniging wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
Artikel 5:
Het college van burgemeester en schepenen beslist over alle onvoorziene gevallen en betwistingen
na advies van de het adviesorgaan voor sport.

