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Opgesteld door vzw ‘de Rand’ op advies van het Sportoverleg Linkebeek. 

Dit reglement ging in voege op 1 januari 2014 en blijft behouden voor 2020-2025.  
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Algemene voorwaarden 
 

Artikel 1. 

 

Binnen de perken van de door vzw de Rand ontvangen en goedgekeurde kredieten 

worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen voor de kwaliteitsvolle begeleiding 

van de leden op basis van criteria opgenomen in artikel 7 van dit reglement. 

 
Artikel 2. 

 

De subsidiëring van het huidige werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in 

het aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het 

voorgaande sportjaar (1 januari tot en met 31 december). 

Vzw de Rand behoudt zich het recht om de gegeven informatie en bewijsstukken te 

laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de 

werkelijkheid, komt betreffende sportvereniging voor het betrokken jaar niet meer in 

aanmerking voor de onder dit reglement vallende subsidies. 

 
 

Artikel 3. 

De verenigingen die beroep wensen te doen op de ondersteuning via dit reglement 

moeten door vzw de Rand, op advies van het Sportoverleg Linkebeek, erkend zijn en 

dus voldoen aan volgende voorwaarden: 

- De activiteiten van de verenigingen dienen van sportieve aard te zijn, zoals 
voorzien in de definitie van sport in het decreet lokaal sportbeleid: "activiteiten 

die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of 
recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat". 
 

- De sportvereniging dient een regelmatige werking als karakter te hebben. Dit 
betekent dat er minstens 30 activiteiten, gespreid over minstens 30 weken op 

jaarbasis dienen gehouden te worden; 
 

- Alle leden dienen verzekerd te zijn voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke 

aansprakelijkheid 
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- De sportvereniging heeft haar statuten in het Nederlands. Ook de werking, het 

bijeenroepen van de vergaderingen en de verslaggeving van de vergaderingen 
wordt in het Nederlands gehouden. 

 
- De vereniging moet een ‘sportvereniging’ zijn, open voor iedereen. Het 

maatschappelijk doel moet ‘sportbeoefening’ nastreven. Dit zijn alle activiteiten 

die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of 

recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat. 

 

- Van gesubsidieerde sportverenigingen wordt voort verwacht dat ze actief 
deelnemen aan een aantal initiatieven met betrekking tot het sportgebeuren in 

de gemeente.  
 

- Sportverenigingen met commerciële doeleinden, winst- of handelsoogmerken of 
in schoolverband komen niet in aanmerking voor subsidiëring. 

 
- Haar zetel hebben op het grondgebied van de gemeente en haar activiteiten 

hoofdzakelijk uitoefenen op het grondgebied van de gemeente. 

 

- Geleid worden door een bestuurscomité, bestaande uit minimum 3 personen 

(voorzitter, penningmeester en secretaris). 

 

 

Artikel 4. 
 

Voor het aanvragen van subsidies, dienen sportverenigingen volgende procedure te 
volgen: 

 
- De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe 

bestemde formulieren of volgens de gevraagde vorm ingediend. De 

sportvereniging dient haar dossier voor 30 oktober van het betrokken jaar in bij 
vzw ‘de Rand’, tav de lokale stafmedewerker. Het reglement en de bijhorende 

documenten zijn beschikbaar bij de lokale stafmedewerker en het Sportoverleg.  
 

- Het Sportoverleg, ondersteund door de decentrale stafmedewerker, behandelt de 

dossiers en bezorgt het voorstel tot verdeling ten laatste op 30 november van 
het betrokken jaar aan vzw ‘de Rand’.  

 
- Vzw ‘de Rand’ verwerkt de ingediende voorstellen tot verdeling per gemeente en 

neemt een beslissing over de verdeling per sportvereniging en per gemeente. 
Vzw ‘de Rand’ kan bijkomende informatie opvragen waar nodig.  
 

- Vzw ‘de Rand’ betaalt ten laatste op 23 december van het betrokken jaar de 
subsidie uit aan de sportverenigingen. 
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Artikel 5. 

 

De sportvereniging aanvaardt verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 

14 november 1983 die stelt dat de subsidie gebruikt moet worden voor het doel 

waarvoor deze is toegekend. 
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Ondersteuningsreglement sportclubs 
 

Artikel 7  subsidiereglement. 
 

7.1 Ondersteuning algemene werking 

 

Binnen het lokale sportbeleidsplan worden onder DLSB 1.A Actie 1.a1 middelen 
voorzien voor de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht 

subsidiebeleid, waarbij 55% zal worden toegekend volgens kwalitatieve criteria en 45% 
volgens kwantitatieve criteria. 

 

7.1.1 Algemene werking 

 7.1.1.1   Kwalitatieve criteria   

Omschrijving Punt- verdeling 

- Aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie  

-  Begeleiding door gediplomeerde trainers  * 

- Lid van het sportoverleg  

- Deelname aan de vergaderingen van het sportoverleg 

- Deelname aan de activiteiten van het sportoverleg 

- Deelname aan opleiding erkend door de Vlaamse 

Trainersschool ** 

- Deelname aan vormingsavonden **     *** 

1p 

4p/trainer 

 

1p/club 

1p/vergadering 

1p 

2p/deelnemer 

 

1p/deelnemer 

* namelijk VTS-initiator, trainer B VTS, trainer A VTS, regent/bachelor LO, licentiaat LO of  

diploma erkend door VTS 

 

**      bewijsstukken:-    Het invulformulier, met aanduiding van het aantal uren vorming en 

bijscholing dat in totaal werd gevolgd. 

- Een vormingsattest of brevet van een erkende organisatie (met naam 

van deelnemer, periode of dag, aantal uren vorming, plaats, behaalde 

titel of titel van de cursus). 

- Het aantal uren vorming moet bewezen worden. Indien dit niet op het 

attest wordt vermeld, moet een ander bewijs worden geleverd (vb. 

folder). 

*** de deelname kan zowel voor bestuursleden als voor trainers gelden 
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7.1.1.2  Kwantitatieve criteria 

Omschrijving Punt- verdeling 

- Ledenaantal 

-  indien aangesloten bij een erkende Vlaamse  

sportfederatie   * 

-  indien aangesloten bij een verenging, die een erkende  

sportafdeling heeft    * 

-   Infrastructuur/huurlasten   ** 

-   Begeleiding door niet gediplomeerde begeleiders 

 

 

2p/lid 

 

1p/lid 

 

1p/uur 

2p/trainer 

 

* bewijsstuk: De ledenlijst van de vereniging 

 

**       bewijsstukken: -      Het invulformulier met aanduiding van het aantal uren geleide   

sportbeoefening 

- De prijs van de infrastructuur per uur geleide sportbeoefening en een  

overzicht van activiteiten (trainingsdata en –uren) van de sportclub; 

- Een kopie van de factuur voor de huur van de infrastructuur of het 

desbetreffende overschrijvingsbewijs 
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7.2 Ondersteuning kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding 

 

Binnen het lokale sportbeleidsplan worden onder DLSB 1.A Actie 1.a2 middelen 

voorzien voor het ‘stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een 

bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge 

samenwerking.’ 

De subsidie kan enkel toegekend worden aan sportverenigingen aangesloten bij 

erkende Vlaamse sportfederaties. 

7.2.1 Gediplomeerde jeugdsportbegeleiders 
 

Omschrijving Punt- verdeling 

- Aantal trainingsuren met gediplomeerde VTS- of 

geassimileerde JSB *    ** 

 

Aantal uren 

 

 

*  namelijk VTS-initiator, trainer B VTS, trainer A VTS, regent/bachelor LO, licentiaat LO of  

diploma erkend door VTS 

 

** bewijsstukken:-   Kopie diploma JSB 

- Uurrooster met verantwoordelijke JSB 

 

 

7.2.2 Vorming en bijscholing 

jeugdsportbegeleiders/jeugdsportcoördinator 

 

Omschrijving Punt- verdeling 

- Behalen diploma’s door jeugdsportbegeleiders   * 

- Bijwonen (bij)scholing jeugdsportbegeleiders 

/jeugdwportcoördinator 

- Bijwonen infosessies 

jeugdsportbegeleiders/jeugdsportcoördinato 

 

1p/diploma 

1p/bijscholing 

 

1p/bijscholing 

 

* bewijsstukken: kopie diploma JSB 

**       bewijsstukken:-   Het invulformulier, met aanduiding van het aantal uren vorming en 

bijscholing dat in totaal werd gevolgd. 

- Een vormingsattest of brevet van een erkende organisatie (met naam 

van deelnemer, periode of dag, aantal uren vorming, plaats, behaalde 

titel of titel van de cursus). 

- Het aantal uren vorming moet bewezen worden. Indien dit niet op het 

attest wordt vermeld, moet een ander bewijs worden geleverd (vb. 

folder). 


