Gemeentelijk reglement
‘Subsidies Herseltse sportverenigingen’
Dit subsidiereglement voor directe financiële ondersteuning van de sportclubs, werd goedgekeurd op
de gemeenteraad van 30-01-2017 en treedt in werking vanaf het sportjaar 2016-2017.
Een sportjaar of sportseizoen vangt aan op 1 juni en loopt tot 31 mei van het daaropvolgende jaar.
Doelstelling
Het subsidiereglement geeft sportverenigingen de mogelijkheid om de werking verder uit te bouwen,
zowel kwantitatief als kwalitatief.
Het beleid stimuleert hiermee het sportieve verenigingsleven met als één van de kerntaken ‘zoveel
mogelijk mensen’ op een gezonde manier aan te zetten tot sporten.
Algemene voorwaarden
Artikel 1:
Enkel ERKENDE Herseltse sportverenigingen komen in aanmerking voor het ontvangen van directe
financiële ondersteuning, volgens de bepalingen gesteld in dit reglement.
De clubs die in aanmerking komen voor financiële ondersteuning worden onderverdeeld in 3
categorieën; categorie A
100,00 EUR basissubsidie
categorie B
350,00 EUR basissubsidie
categorie C
1.000,00 EUR basissubsidie
Elk van deze clubs kunnen ook in aanmerking komen om projectsubsidies te ontvangen
(max. 1.000,00 EUR per jaar).
Artikel 2:

categorie A:

100 €

Een sportvereniging die erkend is hoort bij categorie A als ze voldoet aan volgende voorwaarden:
- De statuten en/of huishoudelijk reglement worden bezorgd aan de sportdienst
- De club heeft een regelmatige werking van minimum 20 weken per jaar waarin
minimaal 1 trainingsmoment of wedstrijd per week georganiseerd wordt
- De club heeft min. 10 leden waarvan min. 5 inwoner zijn van de gemeente Herselt
- De plaats waar de sportactiviteit doorgaat wordt opgegeven
- De club kan zowel op recreatief als op competitief vlak actief zijn.
- Een officiële ledenlijst vanuit de federatie wordt overgemaakt aan de sportdienst
Artikel 3:

categorie B:

350 €

Een sportvereniging die erkend is hoort bij categorie B als ze voldoet aan alle voorwaarden die bij
categorie A behoren plus bijkomend aan volgende bepalingen:
- De club is aangesloten bij een erkende Vlaamse federatie
- De club heeft minimum 25 leden waarvan er minstens 10 inwoner zijn van Herselt
- Er wordt minimum 1 trainingsmoment of wedstrijd per week georganiseerd en dit gedurende
minimum 25 weken per jaar
- De training of wedstrijd staan onder begeleiding van een trainer/lesgever
- De club heeft een (aparte) jeugdwerking
Artikel 3:

categorie C:

1.000 €

Een sportvereniging die erkend is hoort bij categorie C als ze voldoet aan alle voorwaarden die bij
categorie A en B behoren plus bijkomend aan volgende bepalingen:

-

(*)

De club werkt met minimum 3 sportgediplomeerde trainers (*).
De club heeft een jeugdwerking met minimum 50 jeugdleden waarvan 30 jeugdleden inwoner
van Herselt zijn.
De club organiseert minimum 2 trainingsmomenten per week.
De club heeft een eigen website waarop volgende zaken zeker vermeld worden:
°
missie en visie
°
opleidingsplan (voor de jeugd)
°
reglement voor de jeugdleden
°
reglement voor de trainers
°
reglement voor de ouders
°
een volledig tarievenplan (jaarlijkse bijdrage, eventueel extra kosten voor extra
lessen, aankoop clubkledij, …..)
-

Artikel 4:

sportdiploma’s van de VTS (Vlaamse trainersschool)
sportdiploma’s geassimileerd door VTS
diploma’s L.O. (lichamelijke opvoeding, bewegingswetenschappen )
(bachelor en master)
projectsubsidies:

maximum 1.000,00 EUR per jaar per vereniging

Elke vereniging die behoort bij de categorieën A, B of C kan aanspraak maken op projectsubsidies. De
projecten die in aanmerking komen worden jaarlijks besproken/voorgelegd aan de algemene
vergadering van de sportraad en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.
De concrete bepalingen zullen in een collegebeslissing vastgelegd worden, rekening houdend met het
advies van de sportraad. De gekozen projecten kunnen repetitief zijn, maar ook elk jaar wisselend.
Hierbij kan ingespeeld worden trends, actuele opportuniteiten, beleidsaccenten, ….
Procedure voor subsidiëring
Artikel 5:
De subsidies worden verleend per jaar binnen de beschikbare kredieten voorzien in de
gemeentebegroting.
Artikel 6:
De subsidie kan enkel en alleen op een bankrekening uitbetaald worden die op naam staat van de
vereniging.
Artikel 7:
Subsidiëring a.d.h.v. dit subsidiereglement kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna
beschreven procedure:
1.

2.
3.
4.

De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde
formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn
beschikbaar op de sportdienst en kan men ook downloaden van de website
www.herselt.be. Het aanvraagdossier voor subsidiëring is ten allen tijde verkrijgbaar.
De subsidiëringsaanvraag moet ingediend worden voor 31-05 van het sportjaar waarop de
subsidiëring van toepassing is.
De subsidieberekening wordt toegepast op de gegevens van de clubs van het sportjaar 01-06
van het voorgaande jaar tot 31-05 van het jaar waarop subsidiëring van toepassing is.
De sportdienst staat in voor het nakijken en controleren van de dossiers en bijgevolg het indelen
van de clubs in de juiste categorie.

5.

6.

7.

8.
9.

De sportdienst formuleert het voorstel tot subsidiëring en legt dit voor advies voor aan het
bestuur van de sportraad. De sportraad formuleert een advies op dit voorstel naar het college
van burgemeester en schepenen toe.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de subsidiëringsdossiers (aanvragen,
subsidiebedrag), rekening houdend met het advies van de sportraad. De bekendmaking van de
subsidiëring vindt plaats voor 30-07 van het jaar waarop de subsidiëring van toepassing is.
De vereniging kan tot uiterlijk 20 dagen na ontvangst van de brief ter bekendmaking van het
subsidiebedrag beroep aantekenen tegen deze beslissing. Dit beroep moet gericht worden aan
het college van burgemeester en schepenen.
Voor 15-09 van het jaar waarop de subsidie van toepassing is zal het college van burgemeester
en schepenen, na advies van de sportraad, een beslissing nemen i.v.m. het aangetekende beroep.
De uitbetaling van de subsidies gebeurt voor 15-10 van het jaar waarop de subsidiëring van
toepassing is.

Artikel 8:
Controle op de naleving van de voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op
ieder ogenblik uitgevoerd worden door de sportdienst. Het vaststellen van misbruiken kan leiden tot
de uitsluiting van 2 jaar subsidies voor de betreffende vereniging.

