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___ 

Reglement 

 

Reglement voor kwaliteitsvolle sportverenigingen 

Vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2018 

Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 2 juli 2018 

 

Artikel 1: 

Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op het gemeentebudget, worden na 

advies van de sportraad aan de door het college van burgemeester en schepenen erkende 

sportverenigingen subsidies verleend volgens de normen en voorwaarden die hierna worden 

vastgesteld. 

 

Artikel 2: 

Conform het regeerakkoord 2014-2019 van de Vlaamse regering worden de sectorale subsidies 

ingekanteld in het gemeentefonds.  

 

Artikel 3: 

De subsidiëring van het huidig werkjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het 

aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging met betrekking tot het 

voorgaande werkjaar. Onder werkjaar wordt verstaan de periode die aanvangt op 1 juni en 

eindigt op datum van 31 mei. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven 

informatie en bewijsstukken te laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in 

overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende sportclub niet meer in 

aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie. Het ontbreken van 

bewijsstukken heeft tot gevolg dat men ook géén punten kan halen op des betreffende artikel. 

 

Artikel 4: 

De sportclubs moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het 

erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden. 

 

Artikel 5: 

De subsidies kan men verkrijgen door de hierna omschreven procedure te volgen:  

 De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportclubs op de daartoe bestemde 

formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn 

beschikbaar op de sportdienst en worden uiterlijk 1 juli aan de sportvereniging bezorgd. 

De volledige ingevulde subsidieaanvraag moet worden ingediend uiterlijk 15 oktober. 

 De verdeling en de bekendmaking van de subsidies vindt plaats uiterlijk 1 december van 

het betrokken jaar. 

 Tussen 1 december en 15 december van het betrokken jaar kan beroep aangetekend 

worden bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekend 

schrijven of afgifte tegen ontvangstbewijs. 
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 De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren uiterlijk tegen het einde van het kalenderjaar 

door overschrijving op de rekening van de aanvragende sportvereniging. 

 

Artikel 6: 

Elke club is verplicht een post- of bankrekening te hebben op naam van de club. 

 

Artikel 7: 

De sportclubs aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 14 november 

1983, die stelt dat de sportclubs de subsidie moet gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie 

is toegekend. 

 

Artikel 8: 

De verdeling van de subsidies wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van de 

sportraad. Het verslag en advies wordt ter goedkeuring aan het college van burgemeester en 

schepenen voorgelegd. 

 

Artikel 9: 

De Raad van Bestuur van de gemeentelijke sportraad of minimum 20% van de Algemene 

Vergadering, kan mits grondige motivering een voorstel tot herziening van het subsidiereglement 

indienen. 

De aangepaste versie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering en de 

gemeenteraad.  

 

Artikel 10: 

Onder sportvereniging wordt verstaan elke Maldegemse vereniging die zich structureel en 

duurzaam heeft georganiseerd rond het beoefenen van sport, zowel individueel als in 

ploegverband en waarbij de fysieke inspanning centraal staat. De sportclub heeft een competitief 

of recreatief karakter. 

 

Artikel 11: 

Puntensysteem ter verdeling van de beleidssubsidies:  

§1 Het puntensysteem is onderverdeeld in 2 criteria: 

Kwantiteitscriteria = 40% van het totale budget van deze beleidssubsidies. 

Kwaliteitscriteria = 60% van het totale budget van deze beleidssubsidies 

De beleidssubsidies worden gedeeld door de totale som van het aantal punten behaald op basis 

van de kwantiteits- en kwaliteitscriteria door de rechthebbende sportvereniging, welke de 

waarde in geld van één punt uitdrukt. Nadien wordt het totaal per vereniging aantal behaalde 

punten vermenigvuldigd met de waarde van één punt. Aldus bekomt men het totale bedrag van 

de aan de club toe te kennen subsidie. 

 

 

DEEL 1: KWANTITEITSCRITERIA (40% VAN HET TOTALE BUDGET) 

 

Artikel 12: KN1 Aantal actieve leden 

 3 punten per actief jeugdlid wonend in Maldegem (< 18 jaar in het sportjaar waarop de 

subsidie slaat.) 

 1 punt per actief jeugdlid van buiten Maldegem 

 2 punten per actieve senior wonend in Maldegem (> 50 jaar in het sportjaar waarop de 

subsidie slaat.) 

 1 punt per actieve senior van buiten Maldegem 



Pagina 3 van 4 

 

 1 punt per actieve volwassene wonend in Maldegem 

 0.5 punt per actieve volwassene van buiten Maldegem 

Gevraagde bewijstukken: 

 Een ledenlijst met naam, geboortedatum en adres 

 Een bewijs van verzekering voor de aangesloten leden of een lijst van de federatie 

 

Artikel 13: KN2 Aantal trainingsuren  

Per uur training per week (elke groep die apart begeleid is, mag de uren inbrengen): 

 8 punten per training voor jeugd 

 4 punten per training voor volwassenen 

OPMERKING: Training = in clubverband trainen op vooraf bepaalde data onder leiding van een 

trainer/begeleider (per training max 4u/dag per groep/individu – max 20u/week) 

 

Artikel 14: KN4 Aantal officiële wedstrijden 

 Aantal jeugdwedstrijden 

1 tot 5 wedstrijden  5 punten 

6 tot 25 wedstrijden  10 punten 

26 tot 50 wedstrijden  20 punten 

51 tot 100 wedstrijden  50 punten 

+ 100 wedstrijden  100 punten 

 Aantal wedstijden voor volwassenen 

1 tot 5 wedstrijden  1 punt 

6 tot 25 wedstrijden  2 punten 

26 tot 50 wedstijden  5 punten 

51 tot 100 wedstrijden  10 punten 

+ 100 wedstijden  20 punten 

Gevraagde bewijsstukken: 

 Een wedstrijdkalender van het afgelopen seizoen 

 

 

DEEL 2: KWALITEITS CRITERIA (60% VAN HET TOTALE BUDGET) 

 

Artikel 15: KL1 Sporttechnisch kader 

 Voor trainers die jeugd begeleiden tijdens training/wedstrijd: 

o Regent/prof bachelor LO, master/ Lic LO    200 punten 

o VTS-Niveau A trainer (of door de federatie gelijkgesteld)  200 punten 

o VTS-Niveau B (of door de federatie gelijkgesteld)   100 punten 

o VTS-Niveau Instructeur B (of door de federatie gelijkgesteld)  75 punten 

o VTS-Niveau Initiator       50 punten 

>5 jaar lesgeverervaring binnen die specifieke sportdiscipline 

(>10 jaar spelerservaring telt ook mee)    50 punten 

 VTS-Instapniveau       25 punten 

OPMERKING: Van 1 tot 10 jeugdleden geldt 1 jeugdtrainer. 

 Voor de trainers die volwassenen (18+) begeleiden tijdens training/wedstrijd: 

o Regent/prof bachelor LO, master/ Lic LO    50 punten 

o VTS-Niveau A trainer (of door de federatie gelijkgesteld)  50 punten 

o VTS-Niveau B (of door de federatie gelijkgesteld)   25 punten 

o VTS-Niveau Instructeur B (of door de federatie gelijkgesteld)  18,5 punten 
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o VTS-Niveau Initiator       12,5 punten 

>5 jaar lesgeverervaring binnen die specifieke sportdiscipline 

(>10 jaar spelerservaring telt ook mee)    12,5 punten 

o VTS-Instapniveau       6 punten 

OPMERKING: Er wordt een maximum vastgesteld van 5 trainers en er telt slechts 1 trainer 

per 10 leden. 

 Voor het aantal gediplomeerde actieve scheidsrechters/juryleden ( max 5) 50 punten 

Gevraagd bewijsstuk: kopie van relevante diploma’s + activiteitsbewijs via federatie. 

 

Artikel 16  KL2 Structuur van de vereniging 

 Bestuursfuncties:  

 Aanwezigheid van een duidelijke structuur   15 punten 

 Deskundig bestuurskader: 

 Bestuursgerichte bijscholingen volgen (per persoon)  30 punten 

 Lidmaatschap sportraad      30 punten 

 Aanwezigheid op AV (max 2 personen)    30 punten 

 Lid RVB sportraad:       45 punten 

Gevraagde bewijsstukken: 

 Overzicht bestuur met per mandaat een functiebeschrijving en een hieraan 

gekoppelde persoonsnaam. 

 Oplijsting bijscholingen per persoon. 

 

Artikel 17: KL3 Communicatie 

 Website        50 punten 

 Andere communicatiemiddelen     50 punten 

Gevraagde bewijstukken: Kopieën of exemplaar van deze stukken. 

 

Artikel 18: KL4 Sportpromotie 

 Drempelverlagende sportinitiatieven-initiaties-wervingsacties 

( per activiteit)         20 punten 

 Meewerken/deelnemen aan organisaties van lokale en bovenlokale  

initiatieven zoals activiteiten van de sportraad, sportdienst,  

SVS, MBSD,…(per activiteit)      30 punten 

 Aanwezigheid van een G-sportafdeling binnen de sportclub of 

reguliere gehandicaptenwerking      30 punten 

 Aanwezigheid van een seniorenafdeling binnen de sportclub  30 punten 

 Organisatie specifiek sportkamp of stage (min 3 dagen)  

(per activiteit        20 punten 

Gevraagde bewijsstukken: Oplijsting  

 

Artikel 19: in werking treding 

Het reglement treedt in werking op 1 juli 2018. 

Het reglement kwaliteitsvolle sportverenigingen vastgelegd in de gemeenteraad van 26 juni 2014, 

wordt opgeheven. 

 

 


