
REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN ACTIEVE 
OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN  

Goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 23 december 2008. 
 

Artikel 1. 

Dit besluit regelt de subsidiëring van de actieve sportverenigingen. 
 

Artikel 2. 

Voor de toepassing van dit besluit gelden volgende begrippen. 
 
Onder sportvereniging verstaan we: een groepering van mensen die zich structureel en 
duurzaam heeft georganiseerd met als primaire doelstelling de beoefening van sport.  
 
Onder actieve sportvereniging wordt verstaan: een sportvereniging die op een actieve en 
structurele wijze mogelijkheden voor sportbeoefening aanbiedt.  
 
Worden niet als actieve sportvereniging beschouwd, en zijn bijgevolg uitgesloten van 
onderhavige subsidieregeling: de verenigingen van dier- en volkssporten en de louter  
organiserende clubs. Voor deze categorieën blijft het subsidiereglement zoals vastgesteld op 
28 november 2002 van kracht. 
 
Onder werkjaar wordt verstaan: de periode van twaalf maanden vanaf 1 september tot en 
met 31 augustus van het daaropvolgende jaar. 
 

Artikel 3. 

Binnen de perken van de daartoe in het budget ingeschreven kredieten worden jaarlijks 
toelagen verleend aan actieve sportverenigingen, overeenkomstig volgende normen en voor-
waarden. 
 
1. De sportvereniging moet door de gemeente erkend te zijn als lokale sportvereniging via 
het gemeentelijk erkenningsreglement voor sportverenigingen. 
 
2. De sportvereniging moet minstens één jaar werkzaam zijn in Oudenburg, op 1 september 
van het werkjaar dat in aanmerking komt voor subsidie. 
 
3. De toekenning van de subsidies gebeurt op basis van de gegevens, het beleid, de 
organisatie en de activiteiten van en gedurende het voorgaande werkjaar, volgens een 
puntensysteem op basis van kwalitatieve en kwantitatieve criteria.  Het puntensysteem is als 
bijlage gevoegd bij deze beslissing en maakt er integraal deel van uit.  
 
4. De vereniging moet minimum een werking van 15 weken in een jaar kunnen aantonen.  
 
5. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de vereniging nog actief zijn op het 
ogenblik van het indienen van haar aanvraag.  
 

Artikel 4. 

De subsidieaanvraag verloopt volgens de hierna beschreven procedure. 
  
1. De aanvraag dient te gebeuren op de daartoe voorziene formulieren, die aan elke door de 
stad erkende sportvereniging zullen worden bezorgd, ten laatste op 1 september.  



 
Indien een erkende sportvereniging tegen dan geen formulier heeft ontvangen, kan zij dit 
alsnog aanvragen bij de bevoegde stedelijke dienst (de sportdienst) en dit tot 15 september.  
 
2. Elke aanvraag dient ondertekend te worden door de voorzitter en de secretaris van de 
vereniging. 
 
3. De ingevulde subsidieaanvraag moet worden ingediend bij de stedelijke sportdienst, p/a  
Weststraat 24, Oudenburg, en dit tegen 1 oktober.   
In de gevallen als bedoeld in punt 1, tweede lid, wordt de termijn voor het indienen van de 
subsidieaanvraag verlengd tot 15 oktober.  
 
Laattijdige aanvragen worden niet in aanmerking genomen voor subsidiëring. 
 
4. Bij de aanvraag tot subsidiëring dient een dossier te worden gevoegd dat de 
noodzakelijke gegevens en bewijskrachtige stukken bevat die moeten toelaten te controleren 
of de aanvrager voldoet aan de gestelde voorwaarden, aangevuld met de nodige 
stavingsstukken, dienstig voor de toekenning en berekening van de punten.  Elke aanvraag 
dient tevens de nodige gegevens te bevatten voor de uitbetaling van de subsidie. 
 
Voor de aard en de omschrijving van de bij te voegen stukken wordt verwezen naar de 
bijlage. 
 
5. De berekening en de toekenning van de punten gebeurt door de bevoegde stedelijke 
dienst. 
 
6.  De berekende en toegekende punten en het overeenstemmende subsidiebedrag worden 
voor advies voorgelegd aan de algemene vergadering van de sportraad.  

 
7. De toekenning en de vaststelling van de subsidiebedragen gebeurt door het college van 
burgemeester en schepenen op basis van het advies van de sportraad.    
 
8. De uitbetaling van de subsidies gebeurt vóór 31 december op bevel van het college van 
burgemeester en schepenen door overschrijving op een post- of bankrekening op naam van 
de vereniging. 
 

Artikel 5. 

De bepalingen van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning 
en op de aanwending van sommige toelagen zijn van toepassing op de toelagen verleend op 
basis van onderhavig subsidiereglement.  
 
Bij toepassing van deze wet is de begunstigde gehouden de subsidie aan te wenden voor 
het doel waarvoor zij werd toegekend, en elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het 
stadsbestuur toe te staan om, eventueel ter plaatse, de aanwending van de toegekende 
subsidie te controleren. 
 
Bij niet naleving van deze bepalingen kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of 
gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidies evenals de toekenning van nieuwe 
subsidies opschorten. 
 
Het verstrekken van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige gegevens kan eveneens 
aanleiding geven tot intrekking of terugvordering van de toegekende of uitbetaalde subsidies. 
 



Elke vereniging die voor een werkjaar meer dan 1.250 EUR ontvangt moet, zo spoedig 
mogelijk na het afsluiten van het werkjaar, de nodige bewijsstukken voorleggen ter 
verantwoording van de aanwending van de toelage.  Voor rechtspersonen wordt hieronder 
verstaan: het voorleggen van de balans en de rekeningen, alsook een verslag inzake beheer 
en financiële toestand.  
 

Artikel 6. 

Deze regeling gaat in vanaf 1 september 2008.   
 
De subsidiëringsvoorwaarden en het puntensysteem voor de actieve sportverenigingen 
(onder de noemer categorie A), zoals vastgelegd bij gemeenteraadsbeslissing van 28 
november 2002, worden opgeheven met ingang van dezelfde datum. 
  
 

BIJLAGE: PUNTENSYSTEEM VOOR DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN ACTIEVE 
SPORTVERENIGINGEN  
 
A. Kwantitatieve criteria (basissubsidie: 40 % van het totale budget) 
 
1. Grootte van de sportvereniging 
 
a) leden aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie 
 
1. Aantal leden van de sportclub 1 punt per lid 
2. Aantal Oudenburgse leden jonger dan 18 
jaar 

2 punten extra per lid 

3. Aantal Oudenburgse leden ouder dan 55 
jaar  

1 punt extra per lid 

4. Aantal leden met een beperking 4 punten extra per lid 
 
b) verzekerde leden niet aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie 
 
1. Aantal leden van de sportclub 0,5 punt per lid 
2. Aantal Oudenburgse leden jonger dan 18 
jaar 

1 punt extra per lid 

3. Aantal Oudenburgse leden ouder dan 55 
jaar 

0,5 punt extra per lid 

4. Aantal leden met een beperking 2 punten extra per lid 
 
Bijlagen: ledenlijst met geboortedata en woonplaats, en bewijs van een officiële instantie dat 
het lid "een persoon met een beperking" is (indien van toepassing). 
 
2. Trainingsomvang 
 
Gemiddeld aantal uren training of activiteit 
per week (competitiewedstrijden niet 
meegerekend) 

1 punt per uur en per ploeg 

 
Bijlagen: trainingsschema 
 
3. Aantal officiële thuiswedstrijden  
 
Aantal officiële thuiswedstrijden, erkend door 1 punt per wedstrijd 



de federatie, met scheidsrechters of 
juryleden. 
 
Bijlagen: officiële wedstrijdkalender. 
 
4. Uitstraling van de club  
 
Volgens het niveau van de hoogst spelende seniorenploeg van de club: 
1. louter gemeentelijk 2 punten 
2. regionaal 5 punten 
3. provinciaal 10 punten 
4. nationaal en supranationaal 20 punten 
 
5. Huurgelden voor sportaccommodatie 
 
Huurgelden voor sportaccommodatie (en bijdrage in de energiekosten) 
Meer dan 500 euro 10 punten 
 
Bijlage: facturen van de huur van de accommodatie en van de bijdrage in de energiekosten 
(met betalingsbewijs) 
 
 
B. Kwalitatieve criteria (uitgebreide subsidie: 60 % van het totale budget) 
 
1. Kwalitatieve begeleiding van de leden  
 
a. Werken met sportgekwalificeerde trainers.  
 
Aantal sportgekwalificeerde trainers die actief training geven gedurende het ganse seizoen, 
rekening houdend met het niveau van opleiding  
1.1. VTS toptrainer, trainer A in de betrokken sporttak of 
geassimileerd*,  
1.2. houder van een Heizeldiploma 

4 punten  

2.1. VTS trainer B in de betrokken sporttak of 
geassimileerd*, 
2.2.licentiaat / master LO of regent / bachelor LO  

3 punten 

3.1. VTS diploma initiator of geassimileerd*,  
3.2. student geslaagd voor 2de jaar regent / bachelor LO 

2 punten 

4.1. VTS diploma instapniveau  
4.2. student geslaagd voor 1ste jaar regent / bachelor LO 
4.3. wegkapitein: voor het begeleiden van wielertoeristen 
4.4. jogbegeleider: voor het begeleiden van joggers 
4.5. bewegingsanimator: voor het begeleiden van 
recreatieve spelvormen 

1 punt 

* zie de geactualiseerde assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool 
(http://www.bloso.be/public/trainer/vtsdigitaal/alg_info.asp) 
 
Bijlage:diploma of attest  
 
b. Volgen of organiseren van opleiding en bijscholing voor trainers 
 
1. trainers die succesvol een VTS opleiding 
volgden 

4 punten per trainer 

2. trainers die succesvol een bijscholing 2 punten per trainer 



volgden 
3. aantal bijscholingen georganiseerd door 
de sportvereniging 

8 punten per bijscholing 

 
Bijlagen: diploma of attest, en bewijs van de georganiseerde bijscholing 
 
c. Werken met gediplomeerde scheidsrechters 
 
Aantal bij de club aangesloten 
gediplomeerde scheidsrechters of juryleden 

1 punt per scheidsrechter of jurylid 

 
Bijlage: diploma, getuigschrift of attest  
 
d. Volgen of organiseren van opleiding en bijscholing voor scheidsrechters en juryleden 
 
1. scheidsrechters of juryleden die succesvol 
een opleiding volgden 

2 punten per scheidsrechter of jurylid 

2. scheidsrechters of juryleden die succesvol 
een bijscholing volgden 

1 punt per scheidsrechter of jurylid 

3. aantal bijscholingen georganiseerd door 
de sportvereniging 

4 punten per bijscholing 

 
Bijlagen: diploma of attest, of een bewijs van de georganiseerde bijscholing 
 
2. Kwalitatief financieel beleid  
 
Afstemmen van het financieel beleid op diverse doelgroepen (grote gezinnen, kansarmen,  
senioren, personen met een beperking…).  
 
Aantal verschillende tarieven inzake 
lidgelden voor verschillende doelgroepen. 

1 punt per verschillend tarief (max. 5 punten) 

 
Bijlage: publicatie in clubblad, op website …      
 
3. Aanbod en doelgroepen 
 
a. Beschikken over een afzonderlijk aanbod 
naar jeugd, volwassenen, senioren en/of 
personen met een beperking toe met 
afzonderlijke begeleiding. 

- enkel wanneer men beschikt over minstens 
2 afzonderlijke doelgroepen 
- 5 punten per doelgroep (max. 15 punten), 

b. Beschikken over een afzonderlijk aanbod 
voor recreatie en competitie met 
afzonderlijke begeleiding 

5 punten 
 

c. Inrichten van tornooi, clubkampioenschap 
en sportmanifestatie ter bevordering van de 
sport, bovenop de reguliere werking. Dit is 
niet van toepassing op competitie op hoog 
niveau of topsport 

3 punten per organisatie 

 
Bijlagen: uitnodiging of persartikel  
 
4. Structuur van de vereniging 
 
a. Beschikken over een duidelijke structuur 



 
1. de vereniging is een vzw 5 punten 
2. de vereniging is geen vzw maar beschikt 
over een organogram 

2 punten 

 
Bijlagen: uittreksel van de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, of organogram 
 
b. Beschikken over een democratische structuur 
 
Organiseren van een jaarlijkse leden- of 
spelersvergadering 

3 punten 

 
Bijlagen: het verslag van de laatste algemene vergadering 
 
5. Participatie aan het gemeentelijk sportbeleid 
 
a. Lidmaatschap van de sportraad 
 
Lid van de sportraad 10 punten 
 
b. Deelname aan vergaderingen   
 
Aanwezigheid van een afgevaardigde van 
de club op de Algemene Vergadering van de  
Sportraad 

2 punten per vergadering 

 
c. Deelname aan activiteiten 
 
Medewerking aan initiatieven van de sportraad of de sportdienst. 
1. Meer dan 4 uren  2 punten per medewerkende persoon 
2. Minder dan 4 uren 1 punt per medewerkende persoon 
 
6. Communicatie 
 
Via het gebruik van verschillende communicatiekanalen  
 
In aanmerking genomen communicatiekanalen   
1. beschikken over een website die up-to-
date gehouden wordt 

1 punt per kanaal (max. 5 punten) 
 

2. een tijdschrift uitgeven a rato van min. 1 
exemplaar per jaar en min. 2 pagina’s 
3. een elektronische nieuwsbrief verspreiden 
a rato van 3 edities per jaar 
4. de aanwezigheid van een e-mailadres van 
de vereniging 
5. aanmaak van een promotiefolder voor het 
aantrekken van nieuwe leden 
6. aanleveren van wervende tekst voor de 
brochure voor de nieuwe inwoners 
 
Bijlagen: de mededeling van webadres en e-mailadres, het meest recente tijdschrift, de 
laatste versie van de promotiefolder.  De nieuwsbrief dient elektronisch te worden bezorgd 
aan de sportdienst via sportdienst.oudenburg@skynet.be 
 



7. Veiligheid 
 
Aanwezigheid van een EHBO-koffer in het 
lokaal of bij elke training.  

2 punten 

 
Bijlage: plaats van de EHBO-koffer doorgeven. 


