AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN
SPORTSEIZOEN 2017- 2018
1. Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het stedelijk subsidiereglement voor sportverenigingen goedgekeurd door de
gemeenteraad van de stad Menen op 31 maart 2014. Enkel sportverenigingen die voldoen aan de erkenningsvoorwaarden goedgekeurd door de gemeenteraad van de stad Menen op 25 augustus 2014 komen in aanmerking voor
subsidiëring.

2. Alleen sportverenigingen die een volledig ingevuld en ondertekend dossier met de gevraagde bewijsstukken tijdig

indienen komen in aanmerking voor de subsidies. Indien een bewijsstuk ontbreekt zal voor dit item geen punten worden
toegekend. Ook dient het dossier zowel door de voorzitter als de secretaris ondertekend te worden.

3. De subsidies worden toegekend op basis van de gegevens van het voorbij werkingsjaar lopende van 1 september
2017 tot en met 31 augustus 2018.

4. Een papieren versie van het aanvraagdossier dient te worden ingediend op de sportdienst (Sluizenkaai 77/02, 8930
Menen) tegen ten laatste vrijdag 28 september 2018.

Diploma’s van trainers mogen echter wel worden doorgestuurd via We-transfer en worden beschouwd als aanvaard als
je een bevestigingsmail ontvangt vanuit de sportdienst.

5. Indien een vereniging voor haar sportactiviteiten reeds gesubsidieerd wordt door de stad via een ander kanaal komt ze
niet meer in aanmerking voor subsidies sport.

6. De uitbetaling van de subsidies zal plaatsvinden vóór 31 december 2018.
7. Voor eventuele problemen bij het invullen van dit dossier kunt u steeds terecht bij sportdienst op 056/52 94 90 of
sportdienst@menen.be (opgelet : de sportdienst is gesloten van 21 juli t/m 15 augustus).

IDENTIFICATIEGEGEVENS
Naam sportvereniging:
Structuur sportvereniging: vzw/ feitelijke vereniging/ andere - indien andere welke ?
Rekeningnummer sportvereniging : BE . . . . . .

. . . .

. . . . (verplicht in te vullen bestaande uit 14 cijfers)

Rekeningnummer jeugdbestuur (indien anders dan reknr. hierboven): BE . . . . . .
(verplicht in te vullen – hierop worden de subsidies van de jeugdwerking gestort.)
Btw nummer vereniging (indien vereniging vzw of NV):

. . . . . . . . .

. . . .

. . . . (14 cijfers)

(bestaande uit 9 cijfers)

Btw nummer jeugdbestuur (indien anders dan btwnr. hierboven): . . . . . . . . .

(bestaande uit 9 cijfers)

Naam (moet op naam van de sportvereniging) en adres titularis rekening:
Contactpersoon voor dit aanvraagdossier:
Emailadres: ……………………………. ……………………………..

Tel/gsm: ……………………………….

Dit dossier werd ingevuld op datum van ……/……./ 2018
Voor waar en echt verklaard,
Naam en voornaam + Handtekening

Naam en voornaam + Handtekening

………………………………………..

………………………………………

Secretaris sportvereniging

Voorzitter sportvereniging

1

DEEL 1: TOELAGE VOOR ALLE ERKENDE SPORTVERENIGINGEN
 THEMA 1: STRUCTUUR VAN DE SPORTVERENIGING
1. De vereniging heeft een vzw-structuur:

JA/NEE

2. De vereniging laat zich begeleiden door een erkend vzw-begeleider of erkend boekhouder:

JA/NEE

3. De vereniging beschikt over een goed uitgebouwde structuur (bestuur omkadering bestaat
uit minstens 10 mensen) met diverse werkgroepen/ commissies die elk een eigen takenpakket
hebben (minstens drie werkgroepen met een 4-tal leden):

JA/NEE

4. De bestuurders volgden bijscholingen in functie van de club in de periode sept 2017- aug 2018:
Bijscholing = kort leermoment van enkele uren

JA/NEE

Bewijsstukken 1.1: bewijs vzw / factuur boekhouder of vzw-begeleider / voorstelling van structuur van de
vereniging + namen van leden van commissies / werkgroepen / attest(en) van gevolgde bijscholing(en)
bestuurder(s)

 THEMA 2: COMMUNICATIE VAN DE SPORTVERENIGING
1. De vereniging beschikt over een up-to-date website:

JA/NEE

Indien ja graag URL website:

2. De vereniging beschikt over een facebookpagina:

JA/NEE

Indien ja graag URL facebookpagina:

3. De vereniging heeft een eigen clubblad of nieuwsbrief:

JA/NEE

4. De vereniging heeft jaarlijks een infomoment voor nieuwe leden:

JA/NEE

5. Een afgevaardigde van de vereniging was aanwezig op de algemene vergadering van de sportraad:

JA/NEE

Bewijsstukken thema 1.2: papieren versie nieuwsbrief of clubblad + brief of print van aankondiging infomoment
voor ouders

 THEMA 3: FINANCIEEL BELEID VAN DE SPORTVERENIGING
1. De vereniging heeft in de periode sept. 2017 – aug. 2018 geïnvesteerd in duurzaam sportmateriaal (geen

persoonsgebonden uitrusting dwz. aankoop clubkledij en verbruikersmaterialen zoals voetballen,
volleyballen,… worden niet in aanmerking genomen, wel investeringen in groot materiaal
en gebouwen)
JA / NEE
(*omcirkel het bedrag)

-

minder dan 500 euro
van 500 tot 1000 euro
van 1000 tot 1500 euro
meer dan 1500 euro
Bewijsstukken thema1.3: facturen aankoop materiaal

2. De vereniging doet een inspanning voor het verkrijgen van extra financiële middelen via het opstellen van een
sponsordossier :

JA/NEE

3. De vereniging organiseert jaarlijks activiteiten voor het werven van financiële middelen:

JA/NEE

Bewijsstukken thema1. 3 : sponsordossier of mailing sponsors/ vermelding van namen sponsors/ aankondiging
activiteit

4. De vereniging betaalt lesgevers uit volgens de geldende regelgeving:

* Voorwaarde is wel dat lesgevers minstens 40 uur per jaar lesgeven binnen de club

2

JA/NEE

Bewijsstukken thema 1.3: verloningslijst met bedragen per lesgever (gaat niet om een vrijwilligersvergoeding
maar om mensen die de sportclub zelf in loondienst heeft of uitbetaalt via een instantie)

 THEMA 4: AANBOD EN DOELGROEPEN VAN DE SPORTVERENIGING
1. De vereniging heeft naast een aanbod gericht op competitie ook een recreatief aanbod (voor meerdere
leeftijdsgroepen)
Zo ja voor welke leeftijdsgroepen is het recreatief aanbod:…………………………..

JA/NEE

(U6 en U7 worden niet als recreatief gezien)
Wanneer trainen deze groepen?. :……………………………………………………………….
2. De vereniging heeft zowel een aanbod voor -18 jaar als voor +18 jaar

JA/NEE

3. De vereniging heeft een organisatie (tornooi/competitie/sportkamp) die toegankelijk is voor sporters die niet tot de
eigen vereniging behoort:
JA/NEE
*Bij tornooi/wedstrijd (buiten reguliere werking) moeten deelnemers aanwezig zijn uit minstens 3 verschillende clubs
Zo ja welke organisaties heeft uw club?

4. De vereniging heeft een aanbod voor bijzondere doelgroepen:
Zo ja welk aanbod voor welke doelgroepen (senioren, mensen met beperking,…)?

JA/NEE

5. De vereniging aanvaardt vrijetijdscheques bij inschrijving:
Aantal inschrijvingen in uw club met vrijetijdscheques tijdens seizoen 2017-2018:

JA/NEE

Bewijsstukken 1.4: activiteitenkalender/ bewijs leveren van recreatief en competitief aanbod / bewijs dat logo
vrijetijdspas staat vermeld op drukwerk en website
6. Hoeveel bedraagt het lidgeld per jaar?
-

Voor recreant jeugd : …………. €
Jeugd competitie: …………. €
Volwassen recreant : …………. €
Volwassen competitie: …………. €
Wat zit in dit lidgeld inbegrepen (kledij?, andere zaken?...) : ……………………………………………
Zijn er kortingen voor 2e lid gezin? JA / NEE indien ja: 2e lid betaalt ………………………………..
Andere kortingen? ……………………………………………………………………………………..
Kan het jaarlijkse lidgeld in delen betaald worden?
JA / NEE
Zo ja: maandelijks / per trimester / …………………………………………………………….
(andere)
Hoe wordt het lidgeld betaald? Overschrijving/ cash/ met bankkaart ter plaatse
(omcirkel wat past)

Bewijsstukken thema 1.4: folder of pagina website waar de inschrijvingstarieven op vermeld staan
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 THEMA 5: AANTAL LEDEN EN TRAININGEN
Lid: Dit moet een sporter zijn die lidgeld betaalt en via de club verzekerd is voor deelname aan sportactiviteiten
1. Hoeveel sportende leden telt de vereniging?

………… leden

…………. volwassen leden en …………. jeugdleden (-18j)
…………. volwassen leden komen uit Menen/Lauwe/Rekkem
…………. jeugdleden komen uit Menen/Lauwe/Rekkem
Bewijsstukken thema 1.5: Meest recente ledenlijst van sportende verzekerde leden!! gesorteerd van jong naar oud
van het voorbije seizoen !!.
Volgende gegevens dienen per lid op de ledenlijst vermeld te zijn: voornaam, familienaam, adres en geboortejaar.
Enkel sportende leden - Bestuursleden en vrijwilligers in de club zijn geen sportende leden !
2. Aantal trainingen die worden gegeven in de club door een trainer
Bewijsstukken 1.5 : uren van de training + plaats training + naam van de trainer
3. Totaal aantal trainers in de sportclub: …………………………
Aantal sportgekwalificeerde trainers: ……………
*bij de volwassenen: …………

*bij de jeugd : …………

Aantal niet sportgekwalificeerde trainers:…………
*bij de volwassenen: ………..

*bij de jeugd: ………..

Sportgekwalificeerde trainer: de sportkwalificatie heeft betrekking op sportspecifieke diploma’s uitgereikt door de VTS of daarmee
geassimileerd.
Bewijsstuk 1. 5: Lijst bijvoegen met de namen van de gediplomeerde trainers + alle diploma’s (ook al
werden deze de voorbije jaren al eens ingediend!!!!!!
De diploma’s van de trainers mogen ook via We-transfer verstuurd worden
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OPGELET :
Deel 2 enkel in te vullen door clubs die beschikken over een jeugdwerking met sportgekwalificeerde
trainers.
Onder jeugdwerking wordt verstaan sportbeoefening voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar.

DEEL 2: TOELAGE VOOR ALLE ERKENDE SPORTCLUBS MET
JEUGDWERKING
 THEMA 1: VOLGEN VAN OPLEIDINGEN DOOR JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN
JEUGDSPORTCOORDINATOREN
1. Jeugdsportcoördinator of jeugdsportbegeleiders volgden een VTS-opleiding (of gelijkgesteld) tussen sept 2017 en aug.
2018:

JA/NEE

Bewijsstukken 2.1: betalingsbewijs dat de inschrijving door club werd betaald + kopie van behaald diploma of
voorlopig attest van slagen
Indien de opleiding voldoet aan de hieronder beschreven voorwaarden dan wordt de opleiding geheel of gedeeltelijk (35% van
subsidie beschreven in artikel 9 in subsidiereglement) terugbetaald.
*Voorwaarden:
- het gaat om een sportspecifieke opleiding, georganiseerd of erkend door de Vlaamse trainersschool
- het inschrijvingsgeld werd betaald door de club
- de cursist is geslaagd voor het examen verbonden aan deze cursus
- het gaat hier om volwaardige opleidingen en niet om bijscholingen. Een opleiding beslaat minstens 2 lesdagen.

 THEMA 2: VOLGEN VAN BIJSCHOLINGEN DOOR JEUGDSPORTBEGELEIDERS
DIE INSTAAN VOOR JEUGDTRAININGEN EN DOOR
JEUGDSPORTCOORDINATOREN
1.
2.

Jeugdsportcoördinator of jeugdsportbegeleider(s) volgde(n) een erkende bijscholing:
(punten worden gegeven per bijscholing)
De vereniging organiseerde tussen sept. 2017 en aug. 2018 zelf één of meerdere bijscholingen:

JA/NEE
JA/NEE

Bewijsstukken thema 2: certificaat of bewijs gevolgde bijscholing(en)/bewijs van georganiseerde bijscholing(en)

 THEMA 3: WERKEN MET SPORTGEKWALIFICEERDE JEUGDSPORTBEGELEIDER
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:
Volgende diploma’s zijn geldig:
Diploma’s dienen herkend te zijn door VTS of Sport Vlaanderen.
Andere diploma’s kunnen door VTS gelijkgesteld zijn (= assimilatie).
Voor aanvraag tot assimilatie is een aanvraag bij VTS nodig. Dit kan via “aanvraag assimilatie via onderstaande link:
http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/BasisinformatieCursisten/Pages/AanvraagAssimilatie.aspx
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 : 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 1ste + 2de jaar indien zij de sporttak voldoende sporttechnisch beheersen (bewijs
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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)

1.

Vul in onderstaande tabel alle sportgekwalificeerde jeugdtrainers in die actief zijn in uw vereniging.

Bewijsstukken 2.3: diploma(s) per trainer + bewijs assimilatie voor gelijkgestelde diploma’s
Naam jeugdsportbegeleider (JSB)

Diploma trainer
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Uur dat JSB training geeft + naam
jeugdreeks die hij/zij traint

Naam jeugdsportbegeleider (JSB)

Diploma trainer

Uur dat JSB training geeft + naam
jeugdreeks die hij/zij traint

 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

1. Heeft jullie club een jeugdsportcoödinator?

JA/NEE

Zo ja, welk diploma heeft hij / zij?

Bewijsstukken 2.4: functieomschrijving jeugdsportcoördinator + bewijs diploma of assimilatiebewijs
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