Algemene voorwaarden:

Gemeentelijk reglement

‘Projectsubsidies’

Goedgekeurd tijdens zitting gemeenteraad van 30/01/2017

Het beleid zal/kan jaarlijks i.s.m. de sportdienst en met advies van de sportraad enkele
projecten voorstellen.
Deze projecten zijn sportgerichte accenten waarop het beleid wil inzetten, die belangrijk zijn
voor een evenwichtig, uitgebouwd sportbeleid zoals we dat willen realiseren in onze
gemeente.
Jaarlijks kunnen er aanpassingen aan deze projecten worden toegevoegd, of er kunnen
nieuwe projecten gelanceerd worden.
Tijdens de algemene vergadering van de maand mei zullen steeds de projecten van het
komende sportjaar worden voorgesteld en ter advisering worden voorgelegd aan de
sportraad.
Niets weerhoudt een club/vereniging om hier zelf voorstellen te doen.
Het advies van de sportraad zal voorgelegd worden aan het college van burgemeester en
schepenen.
Het college bepaalt dan welke projecten, en hun uitvoeringsmodaliteiten, voor het komende
sportjaar worden weerhouden.
Het doel is om jaarlijks een 3-tal verschillende projecten/accenten aan te bieden.
Uitzonderlijk zullen dit jaar de projecten voorgelegd worden op de algemene vergadering van januari en
zullen deze reeds uitgewerkt/voorbereid zijn door het bestuur van de sportraad i.s.m. de sportdienst. De clubs
zullen hier snel na de goedkeuring ervan op de hoogte gebracht worden.

Bedrag:
Per project zal een bedrag vooropgesteld worden dat ter ondersteuning kan worden gegeven.
Dit bedrag kan nooit 500,00 EUR overschrijden.
Een vereniging kan via deze ‘projectsubsidies’ maximum 1.000,00 EUR per jaar subsidies
aanvragen.
Berekening en verdeling:
De berekening van het exacte subsidiebedrag gebeurt nadat alle dossiers binnen zijn.
Indien meerdere projecten worden ingediend en ontvankelijk worden verklaard dan dat er
budget voorhanden is, zal het bedrag voor elk project gelijkmatig aangepast worden.
De sportraad zal steeds gedetailleerd advies geven over de verdeling van de extra’s.
Indien er na de verdeling van alle basissubsidies en projectsubsidies nog krediet over is wordt
dit gelijkmatig verdeeld onder alle Herseltse sportclubs die vallen onder categorie A, B en C.
Enkel in dit geval kan een vereniging meer dan 2.000 € subsidie ontvangen.
Procedure aanvragen:
Deelname aan een project dient vooraf aangevraagd te worden bij de sportdienst. Best wordt
hiervoor een persoonlijke afspraak gemaakt zodat alle stappen kunnen worden overlopen.
Alle projecten worden ingediend op daartoe bestemde formulieren, te verkrijgen als je een
aanvraag indient bij de sportdienst.

Keuze projecten sportjaar 2016-2017:
i.h.k.v. gemeentelijk reglement

Project 1:

Jeugd

‘Projectsubsidies’

Jeugdcoördinatie

Toelichting:
Het beleid vindt het belangrijk dat er ook in de sport wordt ingezet op ‘jeugd’. ‘De jeugd is de
toekomst’ wordt vaak gezegd. Daarom is het belangrijk dat extra aandacht gaat naar een
degelijke opleiding, daarmee bedoelen we dat een opleiding didactisch en pedagogisch
verantwoord moet zijn en dat de jeugd begeleid dient te worden door deskundige
lesgevers/trainers.
Subsidiebedrag:
Indien een club voldoet aan de opgelegde voorwaarden die worden gesteld voor
jeugdcoördinatie wordt hiervoor 500,00 EUR subsidie (vast bedrag, forfaitair) toegekend.
Inhoudelijk:
De minimumvoorwaarden die worden gesteld om te kunnen spreken van jeugdcoördinatie
zijn:
- Minimum 50 jeugdleden die in Herselt woonachtig zijn
- Minimum 6 lesgevers/trainers waarvan 3 sportgediplomeerden (*)
- Sportgediplomeerde jeugdcoördinator - niet behorend tot trainers/lesgeverskorps (*)
- Website verplicht met duidelijke vermelding van:
°
missie
°
visie
°
organogram
°
opleidingsplan
°
contactgegevens jeugdcoördinator
°
contactgegevens jeugdtrainers
°
volledig tarievenplan
 Jaarlijks lidgeld / per categorie (indien verschillend)
 Verzekering (indien extra)
 (club)kledij (indien extra)
 Extra bijdrage voor extra lessen/trainingen
 …….
(*)

-

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

Project 2:

Externe communicatie

Toelichting:
Het beleid vindt een goede communicatie belangrijk, zowel intern tussen leden, bestuursleden,
ouders/supporters, …. als extern naar gemeentebestuur/bevolking/pers,…..
Er zijn veel verschillende communicatiemiddelen waarmee een club de vele contacten kan
onderhouden.
Subsidiebedrag:
Indien een club werkt aan de externe communicatie en hierrond initiatieven neemt kan ze in
aanmerking komen voor een subsidie van 500,00 EUR. Indien het project wordt aanvaard
kunnen de gemaakte kosten ingebracht worden tot een maximum van 500,00 EUR. Het
subsidiebedrag is dus geen forfaitair bedrag en de kosten moeten aantoonbaar zijn.
Inhoudelijk:
Mogelijke voorbeelden (niet-limitatieve lijst) zijn:
- Opmaak van een informatiebrochure
- Opmaak van een nieuwsbrief
- Opmaak en onderhoud van een website
- Facebook
- Aankoop van een banner / spandoek
De externe communicatie moet als doelstellingen hebben:
- De club in de kijker plaatsen
- Leidraad voor nieuwe leden
- Promotie van de club
- ….
De extra communicatie dient zoveel mogelijk volgende elementen te bevatten:
- Naam van de vereniging
- Zetel van de vereniging
- Namen van de bestuursleden en contactgegevens
- Omschrijving van de werking van de club / missie, visie, organogram
- Duidelijk en volledig tarievenplan
Indien van toepassing: (facultatief)
- Contactgegevens jeugdcoördinator
- Verschillende jeugdcategorieën en bijhorende modaliteiten (trainingsmomenten,
wedstrijden,…)
- Verwijzing naar de website
- Eventueel vermelding van jaarlijkse evenementen / feesten / …..

Project 3:

Evenementen

Toelichting:
Het beleid vindt het, voor de uitstraling van de sport en onze gemeente in het algemeen,
belangrijk dat er evenementen plaatsvinden.
Een evenement is een sportevenement dat jaarlijks 1 of enkele keren wordt aangeboden aan
eigen leden, maar ook aan leden van andere clubs of niet-leden, die zo kennis maken met de
sport die de vereniging aanbiedt.
Een evenement kan zowel een competitief als recreatief karakter hebben.
Subsidiebedrag:
Voor de organisatie van een evenement kan een vereniging 500,00 EUR subsidie ontvangen.
Indien het project wordt aanvaard kunnen de gemaakte kosten ingebracht worden tot een
maximum van 500,00 EUR. Het subsidiebedrag is dus geen forfaitair bedrag en de kosten
moeten aantoonbaar zijn.
Inhoudelijk:
Een vereniging kan subsidies aanvragen indien de activiteit/ het evenement voldoet aan
volgende voorwaarden:
- Er wordt een sportactiviteit aangeboden, eigen aan de sportwerking van de club
Tennisclub organiseert tornooi / zwemclub organiseert jaarlijkse zwemwedstrijd /
petanqueclub organiseert open tornooi/….
- Deelname staat open voor niet-leden
Sporters van dezelfde discipline zijn van een andere club / recreanten /
sympathisanten / potentiële leden / ….
- Er wordt promotie gemaakt via minstens 2 informatiekanalen die het clubleven
overschrijden (geen interne nieuwsbrief of mails)
Via website / affiches / folders / reclamebladen / …..
Voorbeelden van aanvaardbare kosten:
- Promotiemateriaal (affiches, folders, plaats in reclameblad, …..)
- Trofeeën (bekers, medailles, aandenken voor deelnemers, …)
- Huur materiaal en infrastructuur (huur sporthal, materiaal uitleendienst, ….)
- ……
Niet-aanvaardbare kosten:
- Eten en drinken
- Animatie, zoals optreden / springkastelen, …

