GEMEENTEBESTUUR VAN AS, Dorpsstraat 1 bus 1, 3665 AS  089 65 12 70 fax 089 65 12 71
e‐mail: gemeente@as.be
provincie Limburg
arrondissement Hasselt

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 18 NOVEMBER 2010
AANWEZIG:

de heer Miel CRAEGHS, burgemeester,
de heren Tom SEURS, Jo SANTERMANS, Marc BERGMANS en mevrouw Kathleen DE CLEENE, schepenen,
de heren Jean MARTENS, Luc NIJS, Nico KNEVELS, Valeer HOOGMARTENS, mevrouw Nathalie VAN MELE, de
heren Ben KNOOPS, Guido HOOGMARTENS, mejuffrouw Nele STEEGMANS, mevrouw Jacqueline
SCHRIJVERS, de heer Leo DEGRAEVE, mevrouw Marleen KIGGEN, mevrouw Marleen CROES en mevrouw
Marina HANOT, raadsleden,
de heer Jos TRUYEN, voorzitter en mevrouw Wendy PEETERS, wnd. gemeentesecretaris.

DAGORDE:

GOEDKEURING AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN
(BELEIDSSUBSIDIES)

DE GEMEENTERAAD:
Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergadert;
Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
Gelet op het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente‐ en provinciebesturen en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen‐beleid (B.S. 04/05/2007.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2007 ter uitvoering van het Decreet van 9 maart 2007 houdende
de subsidiëring van gemeentebesturen, provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van
een Sport voor Allen‐beleid algemene bepalingen en bepalingen tot het verkrijgen van de beleidssubsidie;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 8 november 2007 ter goedkeuring van het sportbeleidsplan 2007‐2013.
Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de goedkeuring van het beleidssubsidiereglement van 18 december 2008;
Gelet op de gemeentelijke erkenningsvoorwaarden goedgekeurd op18 december 2008;
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad op 18 oktober 2010;
Gelet op de wetgeving ter zake;
Met 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen bij 0 onthoudingen

BESLUIT:
Art. 1

Het vernieuwde subsidiereglement voor sportverenigingen wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.

Art. 2

Na goedkeuring wordt het subsidiereglement binnen de 10 opgestuurd naar het BLOSO, afdeling subsidiëring.

aldus gedaan in zitting op datum als boven
namens de gemeenteraad
(get.) Wendy Peeters
wnd. gemeentesecretaris

(get.) Jos Truyen
voorzitter gemeenteraad

voor eensluidend uittreksel
in opdracht:

Wendy Peeters
wnd. gemeentesecretaris

Jos Truyen
voorzitter gemeenteraad

VERDEELSLEUTEL SUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN
GEMEENTE AS
Elke sportvereniging en of instelling die aangesloten is bij een door BLOSO erkende Vlaamse sportfederatie of door de
gemeente As erkent is als een Asserse sportvereniging en die een sport beoefenen die wordt vermeld op de
sporttakkenlijst van VLOSO kan aanspraak maken op een toelage vanuit dit subsidiereglement. De subsidies kan men
verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:
‐ Het inlichtingenformulier van het afgelopen werkjaar moet jaarlijks ingediend worden op de sportdienst voor 20
september. Een werkjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
Met uitzondering van subsidiejaar 2009 – 2010. Hier telt nog als werkjaar
1 september 2009 tot en met 31 augustus 2010.
‐ Alle verenigingen worden per brief verwittigd, uiterlijk 20 dagen vooraleer de inlichtingenformulieren binnen moeten
zijn.
5 dagen voor het verstrijken van de termijn wordt de secretaris of voorzitter verwittigd.
Indien dit formulier niet tijdig binnen is, dan kan men geen aanspraak meer maken op enige subsidie.
‐ Indien er voor een bepaalde rubriek gegevens ontbreken of er worden foutieve gegevens verstrekt, dan is de sanctie nul
punten voor desbetreffende rubriek.
‐ De sportdienst en sportraad beslissen in geval van eventuele discussiepunten of geschillen.
1.

BASISVERDELING

Het totaal bedrag van het begrotingskrediet, “de gemeentelijke subsidie” wordt in 2 delen verdeeld. Een bijkomende
subsidie is de impulssubsidie waarvan de verdeling in een afzonderlijk impulssubsidiereglement wordt behandeld.
Deel 1 BASISSUBSIDIE
Dit deel is 20% van het begrotingskrediet.
Deel 2 WERKINGSTOELAGE
Dit deel is 80 % van het begrotingskrediet.
De werkingstoelage wordt verdeeld aan de hand van een verdeelsleutel zoals hieronder beschreven
2.

VERDELING VAN DE BASISSUBSIDIE

De basistoelage wordt evenredig verdeeld onder de verenigingen die aanwezig waren op de statutaire activiteiten van de
sportraad en voldoen aan de erkenningsvoorwaarden.
Deze activiteiten zijn:
‐ Algemene vergaderingen
‐ Kampioenenviering
Voor elke activiteit wordt 1 punt toegekend. De basistoelage wordt verdeeld door het totaal aantal toegekende punten
en per behaalde punten onder de desbetreffende verenigingen.
3.

VERDELING VAN DE WERKINGSTOELAGE
-

1 Jeugdleden: 25 %
2 Jeugdsportorganisatie: 25 %
3 Omkadering: 25 %
4 Communicatie: 12,5 %
5 Doelgroepen: 12,5 %

3.

JEUGD

3.1 JEUGDLEDEN
Een jeugdlid:
-

Punten
4,5
3,5
2,5
1,5
0,5
0

Heeft lidgeld betaald
Is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen door de vereniging
Jonger dan 18 jaar of de leeftijd van 18 jaar bereiken in het jaar van de aanvraag of ingeschreven in een
door een federatie erkende jeugdreeks.
Ratio % jeugd / totaal
> 70%
51% tem 70%
31% tem 50%
10% tem 30%
1% tem 10%
0%

Maximum totaal
45
35
25
15
5
0

Deze punten worden vermenigvuldigd met het totaal aantal leden gedeeld door 10.
Bv. 4,5 punten indien de ratio > dan 70%
0‐10 leden = 4,5 * 1.
90 – 100 leden = 4,5 * 10
Indien minimum 50% van de jeugdleden woonachtig is te As wordt het puntenaantal van dit criterium voor de vereniging
vermeerderd met 15 punten.
3.2 JEUGDORGANISATIES
1.

De organisatie van jeugdsportactiviteiten voor niet‐leden

Verenigingen die zich engageren om sportpromotionele jeugdsportactiviteiten te organiseren buiten hun normale
werking. Buiten hun normale werking wilt zeggen dat deze activiteiten plaats hebben buiten hun reguliere trainingsuren.
(Bv. Initiaties, Naschoolse sportactiviteiten, etc…)
Nodige info:
- De wijze van aankondiging
- De datum en plaats
- Agenda
= 10 punten (per activiteit)
2.

De organisatie van een sportkamp

Verenigingen die minimaal 1 sportkamp van minstens 2 opeenvolgende kalenderdagen organiseren.
Minimum 1 week vooraf schriftelijk of per e‐mail indienen: datum, plaats en agenda.
Nodige info:
- De wijze van aankondiging
- De datum en plaats
- Agenda
= 20 punten (per activiteit)
3.

De organisatie van een nevenactiviteiten

Verenigingen die een niet‐commerciële nevenactiviteit voor de jeugd organiseren die de samenwerking en de
optimalisatie van de sfeer binnen de club tot doel heeft.
= 5 punten per activiteit met een maximum van 10

3.3

OMKADERING
1.

Ratio actieve gediplomeerde lesgevers

De lesgever geeft actief les binnen de vereniging.
Gediplomeerde lesgever:
- Personen met ten minste een diploma van de Vlaamse Trainersschool in de betrokken sporttak hebben (of
gelijkgesteld door de Vlaamse Trainersschool).
Of
- Bijzonder leermeester lichamelijke opvoeding
- Vanaf student 3de jaar bachelor lichamelijke opvoeding
- Licentiaat lichamelijke opvoeding (master)
- Regent Lichamelijke opvoeding (bachelor)
- Erkend diploma door de betrokken federatie, dat gelijkgesteld werd door de Vlaamse Trainersschool.
Punten

Mate van omkadering

50
40
30
20
10
0

Uitstekende omkadering
Goede omkadering
Voldoende omkadering
Matige omkadering
Onvoldoende omkadering
Geen omkadering
2.

Procentueel ledenaantal wordt
gediplomeerd begeleid
> 50%
37,5% ‐ 50%
30% ‐ 37,5%
20% ‐ 30%
0% ‐ 20%
Geen trainer

Verenigingen nemen hun administratieve verantwoordelijkheid tov hun leden, bestuursleden, vrijwilligers en
lesgevers

Nodige info:
- Statuten met eventuele aanpassingen (indien VZW)
- De leden verzekeren tegen sportongevallen die kunnen voortvloeien uit het beoefenen van hun sportactiviteit
- Bestuursleden volgen cursussen ingericht door BLOSO, de Sportdienst, Sportdienst Limburg, Sportac of de eigen
federatie. (er is 1 punt per bijscholing te verdienen)
= 10 punten indien de statuten en/of verzekering in orde zijn
+ 1 punt per bijscholing gevolgd door bestuursleden met een maximum van 5 punten

3.4

COMMUNICATIE
1.

De vereniging heeft een website

Verenigingen hebben een website met volgende minimale actuele informatie:
- Naam en adres van de vereniging
- Structuur + bestuursleden
- Contact via mail of telefoon
- Lidgelden
- Trainingsuren
- Verzekering
= 25 punten
2.

De vereniging heeft een onthaalbrochure

Verenigingen verdelen een jaarlijkse onthaalbrochure met volgende minimale actuele informatie:
- Naam en adres van de vereniging
- Structuur + bestuursleden
- Contact via mail of telefoon
- Lidgelden
- Trainingsuren
- Verzekering
= 25 punten

3.

De vereniging werkt actief mee aan een organisatie van de gemeentelijke sportdienst

In samenwerking met de sportdienst werkt de vereniging actief mee aan een sportpromotionele activiteit.
= 25 punten per activiteit met een maximum aan 50 punten
4.

De vereniging heeft een periodiek clubblad

Periodieke clubblad (op papier of e‐versie) dat minimaal driemaal per jaar werkingsjaar verschijnt en waar de interne
werking, de komende activiteiten (sportief en extrasportief) en nieuwtjes in vermeld staan.
= 25 punten

3.5

DOELGROEPEN
1.

Verenigingen met een structurele sportwerking voor mensen met beperkingen

Een vereniging die wekelijks activiteiten organiseert voor mensen met beperkingen bovenop het aanbod van de reguliere
valide doelgroep.
Nodige info:
- Programma
- Trainingsuren
- Aantal deelnemers
= 30 punten
2.

Verenigingen met een gedifferentieerd lidgeld voor gezinnen of gezinstarief

Een vereniging waar gedifferentieerde sociale tarieven worden toegepast voor ouders, 1ste, 2de, 3de,… kind
Nodige info:
- Lidgeldenstructuur waarin dit duidelijk is
= 15 punten

BEREKENINGSWIJZE
Het totale subsidiebudget wordt op voorhand per thema opgesplitst (jeugd 50 %, omkadering 25 %, communicatie 12,5 %
en doelgroepen 12,5 %)
Per thema wordt de waarde van één punt bekomen door de totaalsom te verdelen door de som van het aantal punten
behaald door de gerechtigde clubs.
VOORBEELD BEREKENING SUBSIDIES
Voorbeeld berekening thema jeugd:
Club A
200 punten
Club B
300 punten
TOTAAL
500 punten
Totaal bedrag thema jeugd (2.000 euro): aantal punten (500) = bedrag per punt (4 )
Club A
Club B

200 * 4 = 800 euro
300 * 4 = 1 200 euro

