
 

Stedelijke subsidiereglement voor sportverenigingen- goedgekeurd op GR 31 maart 2014 Pagina 1 

 

STEDELIJK  SUBSIDIEREGLEMENT VOOR  SPORTVERENIGINGEN 
 
ALGEMEEN 

 
ARTIKEL 1 
Rekening houdend met de richtlijnen van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en 
subsidiëren van een lokaal sportbeleid stelt het college van burgemeester en schepenen van stad 
Menen, binnen de kredieten voorzien in het budget, subsidies beschikbaar aan sportverenigingen die 
erkend zijn door het stadsbestuur. 
Sportverenigingen erkend door stad Menen kunnen aanspraak maken op de in artikel 8, artikel 10 en 
artikel 11 beschreven subsidies indien ze voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
Indien de sportclub echter beschikt over een jeugdwerking met gediplomeerde trainers kan deze 
aanspraak maken op de in  artikel 9  beschreven subsidie.  
Een sportvereniging maakt geen aanspraak op subsidies indien deze schulden heeft bij stad Menen. 
 
ARTIKEL 2 
Een sportvereniging kan voor haar activiteiten maar via één kanaal gesubsidieerd worden door de 
stad. 
 
ARTIKEL 3 
De sportvereniging aanvaardt verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 14 
november 1983, die stelt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken voor het doel 
waarvoor de subsidie is toegekend. 
 
ARTIKEL 4  
De subsidiëring wordt steeds berekend op het einde van het jaar op basis van de in het 
aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorgaande werkingsjaar 
(van 1 sept tem 31 aug). Dit dossier dient bij het indienen vergezeld zijn van de  gevraagde 
bewijsstukken. 
Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid worden de nodige 
financiële consequenties genomen die kunnen variëren van een vermindering van het subsidiebedrag 
tot het schrappen van het volledige bedrag. 
De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportvereniging op de daartoe bestemde formulieren 
ingediend bij de sportdienst vòòr 1 oktober van het betrokken jaar. Het subsidiereglement en de 
aanvraagformulieren zijn steeds beschikbaar op de website van stad Menen. Jaarlijks wordt in het 
derde kwartaal via mail een oproep gedaan aan de voorzitter en secretaris van  alle erkende 
sportverenigingen om hun subsidiedossier in te dienen. 
 
De verdeling en de bekendmaking van de subsidiëring vindt plaats vóór 20 november van het 
betrokken jaar. Tussen 20 en 30 november kan beroep aangetekend worden bij het College van 
Burgemeester en Schepenen. De uitbetaling van de subsidies vindt plaats vóór 31 december van 
het betrokken jaar. 
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ARTIKEL 5 
Wijzigingen aan dit reglement kunnen worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de 
sportraad hetzij door 1/4 van haar leden, bij ondertekend schrijven gericht aan de voorzitter van de 
sportraad, hetzij door de beheerraad zelf. Deze wijzigingen dienen goedgekeurd te worden door ten 
minste 2/3 meerderheid van de aanwezige leden op de Algemene Vergadering alsook door de 
Gemeenteraad. 
 
ARTIKEL 6 
Iedere gesubsidieerde sportvereniging heeft het recht alle nodige documenten in verband 
met zijn subsidies in te zien. 
 
ARTIKEL 7 
Voor recreatieve verenigingen aangesloten bij een stedelijke competitie wordt de toelage 
toegekend aan het competitiebestuur en staat deze in evenredigheid met het aantal Meense ploegen 
bij aanvang van de competitie. 
 
 
DEEL 1: TOELAGE VOOR ALLE ERKENDE SPORTVERENIGINGEN  
 
DOEL 
Deze subsidie heeft als doel om sportverenigingen financieel te ondersteunen in de uitbouw van 
een kwaliteitsvolle permanente inhoudelijke sportwerking, door de kwalitatieve uitbouw van de 
structuur, de organisatie en de omkadering van de sportvereniging te verhogen.  
 
ARTIKEL 8 
De subsidies worden verdeeld op basis van een puntensysteem. 
Deze punten worden toegekend aan de hand van de volgende normen: 

 50% van het voorziene budget wordt verdeeld op basis van kwalitatieve criteria 
 50% van het voorziene budget wordt verdeeld op basis van kwantitatieve criteria 

 
Bij de kwalitatieve criteria  zal gewerkt worden rond volgende thema’s: 

 Structuur van de sportvereniging 
 Communicatie van de sportvereniging 
 Financieel beleid van de sportvereniging 
 Aanbod en doelgroepen van de sportvereniging 
 
THEMA 1: STRUCTUUR VAN DE SPORTVERENIGING 

 
1. De sportclub heeft een VZW –structuur: 30p  
2. De club laat zich begeleiden door een erkend vzw-begeleider of erkende boekhouder: 10p 
3. De sportclub beschikt over een goed uitgebouwde structuur met diverse 

werkgroepen/commissies die elk een eigen takenpakket hebben: 10p        
4. De bestuurders volgden bijscholingen in dit werkingsjaar per gevolgde bijscholing: 10p 
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(maximaal 30 punten) 
 
Bewijsstukken: bewijs vzw/ factuur boekhouder of vzw-begeleider/ voorstelling van 
structuur van de vereniging+ namen van leden van commissies en werkgroepen/ attest van 
gevolgde bijscholing bestuurder 

 
THEMA 2: COMMUNICATIE VAN DE SPORTVERENIGING 

 
1. De sportvereniging beschikt over een up to date website en/of maakt gebruik van sociale 

media: 20p 
2. De sportvereniging heeft een eigen clubblad of nieuwsbrief: 10p  
3. De sportvereniging heeft jaarlijks een infomoment voor nieuwe leden: 10p  
4. Een afgevaardigde van de vereniging was aanwezig op alle algemene vergaderingen van de 

sportraad: 10p 
 

Bewijsstukken: URL van de vereniging (website of facebookpagina of blog), papieren versie 
nieuwsbrief of clubblad/ brief aankondiging infomoment 

 
THEMA 3: FINANCIEEL BELEID 

 
1. De club investeert in aankoop van duurzaam sportmateriaal (clubkledij en 

verbruikersmaterialen niet inbegrepen) 
- minder dan 500 euro   10p 
- van 500 tot 1000 euro  20p  
- van 1000 tot 1500 euro  30p 
- meer dan 1500 euro   40p 

Bewijsstuk: facturen aankoop materiaal huidig werkingsjaar 
 

2. Club doet  inspanning voor het verkrijgen van extra financiële middelen via een goed 
onderbouwd sponsordossier: 30p  
Minstens 1 nevenactiviteit per jaar voor het werven van financiële middelen: 10p 
Bewijsstuk: sponsordossier/ vermelding van namen sponsors/ aankondiging activiteit (vb 
kaartavond) 
 

3. De club betaalt lesgevers uit volgens de geldende regelgeving: 50p  
Voorwaarde is wel dat lesgevers minstens 40 uur per jaar lesgeven binnen de club             
Bewijsstuk: verloningslijst met bedragen per lesgever (gaat niet om vrijwilligersvergoeding) 

 
THEMA 4  : AANBOD EN DOELGROEPEN 
 

1. De club kan een reguliere werking aantonen: 10p 
2. De club heeft naast een aanbod gericht op competitie ook een recreatief aanbod: 20p 
3. De club heeft zowel een aanbod voor -18 jaar als voor +18 jaar: 20p 
4. De club heeft een organisatie (tornooi/ wedstrijd/competitie/sportkamp ) die toegankelijk is 

voor sporters die niet tot de eigen club behoort: 20p  
20 p per organisatie (max 60p) 
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Tornooi/wedstrijd (buiten reguliere werking): deelnemers uit minstens 3 verschillende clubs 
5. De club heeft een aanbod voor bijzondere doelgroepen: 20p 
6. De club aanvaardt vrijetijdscheques bij inschrijving: 10p 
Bewijsstuk: activiteitenkalender/ bewijs leveren van recreatief en competitief 
aanbod/opsomming organisaties toegankelijk voor niet –leden/ bewijs dat logo vrijetijdspas staat 
vermeld op drukwerk en website 

 
Bij de kwantitatieve criteria wordt het bedrag verdeeld op basis van een puntensysteem 
waarmee rekening wordt gehouden met: 
 

1. Aantal  aangesloten leden 
tussen 0 en 20 sportbeoefenaars: 10 p 
tussen 20 en 50 sportbeoefenaars: 20 p 
tussen 50 leden en 80 sportbeoefenaars: 30 p 
tussen de 80 en 100 sportbeoefenaars: 40 p 
meer dan 100 sportbeoefenaars: 50 p 
Bewijsstuk: meest recente ledenlijst voorbije seizoen 

 
2. Aantal trainingen per week die worden gegeven in de club door een trainer 

10 punten per training  
Maximaal 100 punten te verdelen.  

 Bewijsstuk: uren van de training + plaats training + naam van de trainer 
 
DEEL 2: TOELAGE VOOR ALLE ERKENDE SPORTCLUBS MET 
JEUGDWERKING  EN CLUBS DIE OVERGAAN TOT EEN FUSIE 
 
DOEL 
De subsidie heeft als doel om de sportverenigingen die inzetten op kwaliteitsverhoging van de 
jeugdsportbegeleiding te belonen en om clubs te stimuleren tot fusioneren. 
Deze subsidie kan enkel worden aangevraagd door clubs die beschikken over een jeugdwerking met 
gediplomeerde trainers/lesgevers. 
Onder jeugdsport wordt verstaan sportbeoefening voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. 
De sportverenigingen zijn aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie. 
 
ARTIKEL 9 
De subsidies worden verdeeld op basis van een puntensysteem. 
Deze punten worden toegekend aan de hand van de volgende normen: 

 50% van het voorziene budget wordt verdeeld op basis van kwalitatieve criteria 
 50% van het voorziene budget wordt verdeeld op basis van kwantitatieve criteria 

 
Bij de kwalitatieve criteria  zal gewerkt worden rond volgende thema’s: 

 Volgen of organiseren van erkende opleiding 
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 Volgen bijscholingen jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren 
 Werken met sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders 
 Werken met sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator 

 
Bij de kwantitatieve criteria wordt het bedrag verdeeld op basis van een puntensysteem 
waarmee rekening wordt gehouden met: 

 Aantal aangesloten jeugdleden 
 

THEMA 1: VOLGEN VAN OPLEIDINGEN DOOR JEUGDSPORTBEGELEIDERS 
EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN 

 
Elke sportspecifieke opleiding, georganiseerd of erkend door de Vlaamse trainersschool, gevolgd 
door een in het huidig werkingsjaar in de vereniging actief jeugdsportbegeleider of 
jeugdsportcoördinator, wordt geheel of gedeeltelijk terugbetaald. 
Voorwaarde is wel dat het inschrijvingsgeld door de sportvereniging betaald is en dat de cursist 
slaagt voor de examens verbonden aan deze cursus. 
Met een maximum te verdelen bedrag van 35% van de totale subsidie beschreven in artikel 9. 
Bewijsstuk: betalingsbewijs inschrijving+ kopie van behaald diploma of voorlopig attest van slagen 
 

THEMA 2: VOLGEN VAN BIJSCHOLINGEN DOOR 
JEUGDSPORTBEGELEIDERS DIE INSTAAN VOOR JEUGDTRAININGEN EN 
DOOR JEUGDSPORTCOORDINATOREN 

 
De bijscholingen dienen de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider en/of jeugdsportcoördinator te 
verhogen en dienen gevolgd te zijn in het desbetreffende sportjaar. 

 per gevolgde erkende bijscholing: 10 p max 60 
 per bijscholing georganiseerd door club zelf: 30 p max 60 

Bewijsstuk: certificaat of bewijs gevolgde bijscholing/bewijs van georganiseerde bijscholing 
 
 

THEMA 3: WERKEN MET SPORTGEKWALIFICEERDE 
JEUGDSPORTBEGELEIDERS  

 
Voorwaarden voor betoelaging jeugdsportbegeleider 

 De jeugdsportbegeleider (trainer) is een sporttechnisch begeleider van de jeugdsport 
 De jeugdsportbegeleider geeft minstens 40 uur per jaar training 
 Het aantal jeugdsportbegeleiders dat betoelaagd kan worden is niet hoger dan het aantal 

leden gedeeld door 10 
 
Per VTS-diploma of door VTS-gelijkgesteld diploma behaald in de sporttak die de vereniging 
beoefent worden punten  gegeven: 

 Per top-trainer/bondstrainer of gelijkgesteld (niveau 4):     25 p 
 Per trainer A/monitor/clubtrainer of gelijkgesteld (niveau 3)   20 p 
 Per instructeur/trainer B/hulpmonitor/hulptrainer of gelijkgesteld (niveau 2) 15p 
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 Per initiator/animator/initiator jeugdsport-begeleider of gelijkgesteld (niveau 1) 10p 
Bewijsstuk: lijst met naam trainer + diploma per trainer+ uur dat trainer lesgeeft aan jeugd 
 
Volgende diploma’s zijn geldig: 
Diploma’s dienen herkend te zijn door VTS of  Bloso. 
Andere diploma’s kunnen door VTS gelijkgesteld zijn (= assimilatie). 
Voor aanvraag tot assimilatie is een schriftelijke aanvraag bij VTS via het formulier “aanvraag 
assimilatie” met bijgevoegde kopie van de behaalde kwalificatie. 
 
Opleidingsniveau 1: 

 Animator in de betrokken sporttak   
 Initiator in de betrokken sporttak  
 Initiator jeugdsport-begeleider  
 Master LO indien zij de sporttak voldoende sporttechnisch beheersen (bewijs assimilatie 

noodzakelijk) 
 Opgelet voor Alle masters LO afgestudeerd sinds 2010 worden nominatief geassimileerd 

met 8 initiator kwalificaties: 
atletiek/basketbal/dansen/gymnastiek/handbal/voetbal/volleybal/zwemmen 

 Bachelors LO indien zij de sporttak voldoende sporttechnisch beheersen (bewijs assimilatie 
noodzakelijk) 

 LO-studenten met vereiste creditbewijzen 1 ste + 2 de jaar indien zij de sporttak voldoende 
sporttechnisch beheersen (bewijs assimilatie) 

 Door VTS gelijkgestelde diploma’s met dit niveau (bewijs assimilatie nodig) 
 
Opleidingsniveau 2: 

 Instructeur /instructeur B (vanaf 2002) in de betrokken  sporttak 
 Hulpmonitor/hulptrainer/trainer B in de betrokken sporttak 
 Licentiaten LO afgestudeerd tot en met academiejaar 1995-1996 voor de sporten van het  

toenmalig vast curriculum (bewijs assimilatie noodzakelijk) 
 Door VTS gelijkgestelde diploma’s met dit niveau (bewijs assimilatie nodig) 
 

Opleidingsniveau 3: 
 Monitor/ Trainer/Clubtrainer/ Trainer A in de vermelde sporttak 
 Licentiaten LO afgestudeerd tot en met academiejaar 1995-1996 en houders van een 

diploma met de vermelding “specialisatie” of “bijzondere bevoegdheid” in één van de 
sporttakken van het toenmalige vast curriculum (bewijs assimilatie nodig) 

 Door VTS gelijkgestelde diploma’s met dit niveau (bewijs assimilatie nodig) 
 

Opleidingsniveau 4: 
 Bondstrainer/toptrainer in de vermelde sporttak 
 Door VTS gelijkgestelde diploma’s met dit niveau (bewijs assimilatie nodig) 
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THEMA 4: WERKEN MET SPORTGEKWALIFICEERDE 
JEUGDSPORTCOORDINATOR  

 
Voorwaarden voor betoelaging jeugdsportcoördinator 

 de jeugdsportcöordinator coördineert het jeugdsportbeleid op het sporttechnische, 
beleidsmatige en organisatorische vlak 

 de betoelaagde jeugdsportcoördinator heeft minstens VTS-initiator niveau 
 de club dient te beschikken over een uitgeschreven inhoudelijke functieomschrijving van 

de jeugdsportcoördinator 
 vereniging telt minimum 40 jeugdleden (=< 18 jaar) 
 Hij/zij  is contactpersoon voor jeugdtrainers, ouders, jeugdspelers, … 
 Hij/zij wordt met naam, contactgegevens en taak expliciet vermeld in infobrochure en/of 

website club 
 

Per VTS-diploma of door VTS-gelijkgesteld diploma behaald in de sporttak die de vereniging 
beoefent worden punten  gegeven. 

- Per top-trainer/bondstrainer of gelijkgesteld (niveau 4)     50p 
- Per trainer A/monitor/clubtrainer of gelijkgesteld (niveau 3)    40p 
- Per instructeur/trainer B/hulpmonitor/hulptrainer of gelijkgesteld (niveau 2)  30p 
- Per initiator/animator/initiator jeugdsport-begeleider of gelijkgesteld (niveau 1) 20p 

 
Bewijsstuk: functieomschrijving jeugdsportcoördinator+ bewijs diploma of assimilatiebewijs 
 

THEMA 5: AANTAL  JEUGDLEDEN  
1. Aantal aangesloten jeugdleden. 

 
Bewijsstuk: jeugdleden (-18) aanduiden op de lijst van verzekerde sporters 
 
ARTIKEL 10 
Sportverenigingen die fusioneren en dus één sportvereniging worden krijgen de eerste drie jaren na 
de fusie een subsidie van 1500 euro jaarlijks. 
Deze subsidie wordt enkel toegekend aan verenigingen die reeds vijf jaar zelfstandig bestuurden. 
 
 
DEEL 3: TOELAGEN AAN VERENIGINGEN DIE ZICH INZETTEN 
ZODAT KANSENGROEPEN GELIJKE KANSEN KRIJGEN OM ACTIEF 
TE PARTICIPEREN AAN SPORT  
 
ARTIKEL 11 
De subsidie beschreven in artikel 11 heeft als doel personen die wegens hun sociaal zwakkere 
positie minder kans hebben om te participeren in sport, aan te zetten tot bewegen en sporten. 
 

      
 De stad ondersteunt activiteiten georganiseerd voor mensen met een beperking ( geheel of 



 

Stedelijke subsidiereglement voor sportverenigingen- goedgekeurd op GR 31 maart 2014 Pagina 8 

 

gedeeltelijke terugbetaling van de gemaakte kosten) 
Voorwaarden: 

o het gaat hier niet om activiteiten die behoren tot de dagelijkse werking, het gaat om 
eenmalige initiatieven die zorgen voor nieuwe toeleiding of om innovatieve projecten 

o activiteiten worden door de club ruim op voorhand bekendgemaakt aan de 
sportdienst zodat deze via de  partners uit lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie kan 
zorgen voor een goede toeleiding naar de doelgroep. 

 De stad ondersteunt activiteiten georganiseerd voor kansarmen (geheel of gedeeltelijke 
terugbetaling van de gemaakte kosten) 
Voorwaarde: 

o het gaat hier niet om activiteiten die behoren tot de dagelijkse werking, het gaat om 
eenmalige initiatieven die zorgen voor nieuwe toeleiding of om innovatieve projecten 

o activiteiten worden  door de club ruim op voorhand bekendgemaakt aan sportdienst 
zodat deze via de partners uit het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie kan zorgen 
voor een goede toeleiding naar de doelgroep 
 


