STADSBESTUUR
BLANKENBERGE

Extract uit het notulenboek van de gemeenteraad van de Stad Blankenberge
Zitting van 01 juli 2008
Aanwezig: Philip Konings, voorzitter;
Ludo Monset, burgemeester;
Ignace Lauwagie, Patrick De Klerck, Pierre Bisschop, Catherine Verburgh en Catharine
Van Ryssel, schepenen;
Ivan De Clerck, schepen – voorzitter OCMW;
Jeannine Stevens, Johan Van Eeghem, Piet Wittevrongel, Roger Catrysse, Nadine
Pauwels-Devos, Jeannine Puype, Björn Prasse, Jurgen Content, Jeannine Jacobs, Jessie
Vandenbon, Roland Heggerick, Lucien Lutters, Brigitte Dobbelaere-Van de Walle, Luc
Simoens, Lydie Van Craeynest, Danny Lauwers, Patrick Kina en Stefanie De Deyne,
gemeenteraadsleden;
Peter Verheyden, stadssecretaris.

TITEL : ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT SPORT
DE GEMEENTERAAD:
Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
gemeentelijke subsidies, inzonderheid artikel 3, artikel 7,1° en artikel 9, eerste lid;
Gelet op 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;
Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wetgeving terzake;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 mei 1983 waarbij het subsidiereglement voor de sportverenigingen
werd vastgelegd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 26.11.87, 27.11.89, 13.01.92, 19.09.95, 22.08.00, 19.12.00, 31.07.01
en 03.09.02;
Gelet op het positief advies van de algemene vergadering van de Sportraad 02 juni 2008;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT :

Enig artikel: Het subsidiereglement voor de sportverenigingen geldt vanaf de dossiers van het seizoen 20072008 en wordt als volgt gewijzigd:

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT
Artikel 1 - Alle erkende sportverenigingen binnen het grondgebied van de stad kunnen in aanmerking komen
voor een jaarlijkse subsidie, voor zover de kredieten beschikbaar zijn.
Artikel 2 – Verenigingen met louter commerciële en winstgevende doeleinden komen niet in aanmerking voor
betoelaging.
Artikel 3 - De subsidies zijn financiële tegemoetkomingen van stadswege.
Artikel 4 - De aanvraag tot toelage dient op de daartoe bestemde formulieren uiterlijk op 15 oktober ingediend te
worden bij het stadsbestuur. De gevraagde gegevens hebben betrekking op het voorbije werkjaar dat loopt van 1
september tot 31 augustus. Bovendien moet elke vereniging die toelagen ontvangt het stadsbestuur onmiddellijk
in kennis stellen van bestuurswijzigingen.
SLOT - EN OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 5 - Naast de wettelijke bepalingen die voorzien zijn bij het afleggen van onjuiste verklaringen kan
het stadsbestuur overgaan tot het treffen van de volgende maatregelen t.o.v. de verenigingen:
- Weigering van verstrekken van subsidie.
- Terugvordering van de subsidie.

Artikel 6 - Dit reglement treedt in werking in het jaar waarin de hogere overheid de beslissing van de
gemeenteraad hieromtrent heeft goedgekeurd en geldt voor de dossiers vanaf het werkingsjaar 2007-2008.
Artikel 7 – Naast het algemeen subsidiereglement voorziet het stadsbestuur nog aparte subsidiereglementen voor
verplaatsingen, fusies en onderhouden en/of in stand houden van accommodaties. Die subsidies worden gedekt
door afzonderlijke middelen op de begroting voor de duur die de aparte subsidies voorzien.
VERDELINGSCRITERIA BIJ HET BEREKENEN VAN DE SUBSIDIES.

Artikel 8 - De subsidies kunnen volgende vormen aannemen.
a. Werkingssubsidie erkende verenigingen
b. Bijzondere subsidie
c. Subsidie schoolsport.
Artikel 9. Werkingssubsidie
Paragraaf 1.
De werkingssubsidie bedraagt het op de begroting ingeschreven krediet, min de sommen
voorzien onder artikel 10 en 11. Zij wordt bepaald op basis van volgende beoordelingsnormen.
- Voor de werkingssubsidie worden enkel het aantal clubleden, gedomicilieerd te Blankenberge, in rekening
gebracht.
- Jeugdleden zijn leden die op 01.09 van het betreffende werkingsjaar nog geen 18 jaar zijn.
- De vereniging moet niet noodzakelijk aangesloten zijn bij een federatie of sportbond.
- Alle clubs die subsidie aanvragen moeten controle door het stadsbestuur toelaten en zijn gehouden alle
informatie, o.a. via het aanvraagformulier, te geven die het stadsbestuur nodig acht voor de goede werking van
haar bestuur.
Ten alle tijde kunnen documenten en bewijsstukken opgevraagd worden. Voor elk van de parameters moeten
bewijsstukken bij de aanvraag gevoegd worden.
- De subsidie wordt volgens een puntenstelsel berekend en verstrekt. De waarde van één punt wordt, volgens de
begrotingsmogelijkheden, elk jaar opnieuw bepaald.
Doelstelling: Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch kader
1. Kaderopleiding in functie van de sportdiscipline tijdens het betreffende werkingsjaar.
Komen in aanmerking: opleidingen, bijscholingen en vervolmakingsessies door Vlaamse Trainerschool,
federaties, openbare besturen en erkende opleidingscentra.
Per deelname 1 punt
In te dienen documenten: deelnamebewijzen van de kaderopleidingen
2. Sporttechnische diploma’s:
van personen die effectief op regelmatige basis training geven
Aantal punten: 1
- Bachelor in kleuteronderwijs: doelgroep kleuters
- Bachelor in lager onderwijs: doelgroep kleuters
Aantal punten: 2
Diploma’s Vlaamse Trainerschool of sportbonden
- Initiator / Jeugdsportbegeleider
- ABO(Algemene basisopleiding)
Aantal punten: 4
a)Pedagogische diploma’s
- Bachelor lichamelijke opvoeding
- Master lichamelijke opvoeding
b)Diploma’s Vlaamse Trainerschool of sportbonden
- Trainer B
- Jeugdtrainer
- Instructeur
Aantal punten: 5
Diploma’s Vlaamse Trainerschool of sportbonden
- Trainer A

-

Competitietrainer

1 persoon per begonnen schijf van 15 Blankenbergse leden komt in aanmerking.
Per persoon geldt enkel het hoogste diploma.
In te dienen documenten: Diploma’s en formulier ( geleverd door de sportdienst ) met verklaring op eer en de
handtekeningen van de trainer én de voorzitter van de vereniging. De verklaring houdt in dat de trainer effectief
en op regelmatige basis training heeft gegeven in het voorbije werkjaar.
3. Sporttechnisch gediplomeerde jeugdbegeleiding
Aantal uren jeugdtraining door gediplomeerde trainer
1 uur = 1 punt
Voorwaarden:
- de trainingen gaan op regelmatige basis door op vaste dagen en uren
- de trainingen worden gegeven aan jeugd apart van volwassenen
- maximum 1 trainer per trainingsuur per jeugdploeg/jeugdgroep komt in aanmerking
In te dienen documenten: Formulier ( geleverd door de sportdienst ) met vermelding van de
jeugdploeg/jeugdgroep, de vaste trainingsdagen en –uren, naam van de trainer, diploma van de trainer.
Verklaring op eer en getekend door de trainer én de voorzitter van de vereniging
4. Gediplomeerde scheidsrechters / juryleden.
Per diploma 1 punt
Betrokken personen moeten lid van de vereniging zijn.
In te dienen documenten: Diploma’s en formulier ( geleverd door de sportdienst ) met verklaring op eer en de
handtekeningen van de scheidsrechter of jurylid én de voorzitter van de vereniging. De verklaring houdt in dat de
scheidsrechter of jurylid effectief tijdens het voorbije werkingsjaar opdrachten heeft vervuld.
Doelstelling: Aandacht hebben voor veilig en kwaliteitsvol sporten.
5. Aankoop sportmateriaal.
Geldt enkel voor sportspecifiek materiaal voor desbetreffende sporttak dat beantwoordt aan minimale
kwaliteitseisen en aan de officiële normen van de sporttak/sportfederatie. (geen kledij en schoeisel)
Subsidiëring onder de volgende voorwaarden:
- De factuur op naam van de vereniging.
- Het materiaal moet eigendom van de club blijven.( geen doorverkoop )
- Het materiaal moet ter beschikking zijn in de accommodatie.
5.a. Aankoop van:
- van € 100 tot €250
1p
- van € 251 tot € 500
2p
- van € 501 tot € 1000
3p
- van € 1001 tot € 1500
4p
- vanaf € 1501
5p
5.b. Berekening punten 5.a. volgens aantal Blankenbergse leden.
- 0 tot 50:
puntenaantal x 1
- 51 tot 200:
puntenaantal x 2
- Vanaf 201:
puntenaantal x 3
In te dienen documenten: De facturen op naam van de vereniging en formulier ( geleverd door de sportdienst )
met verklaring op eer en de handtekening van de voorzitter van de vereniging. De verklaring houdt in dat het
sportmateriaal niet werd doorverkocht en ter beschikking ligt in de accommodatie.
Doelstelling: Goed uitbouwen van de structuur van de sportvereniging.
6. Statuten en/ of huishoudelijk reglement
De vereniging bezit statuten en/of een huishoudelijk reglement

1 punt

In te dienen documenten: De statuten of huishoudelijk reglement van de vereniging.
7. Organogram bestuur
Beschikken over een bestuur met minstens 5 duidelijk beschreven bestuursfuncties.

1 punt

In te dienen documenten: Overzicht met de duidelijk beschreven 5 bestuursfuncties.

8. Kaderopleiding in functie van bestuursvaardigheden tijdens het betreffende werkingsjaar.
Per deelname
1 punt
Betrokken personen moeten lid van het bestuur zijn.
In te dienen documenten: Deelnamebewijzen van de kaderopleidingen
9. Lidmaatschap sportraad
De vereniging is lid van de sportraad

1 punt

10. Aanwezigheden op de algemene vergaderingen en activiteiten van de sportraad.
Per aanwezigheid

1 punt.

Doelstelling: Communicatie.
11. Website
De vereniging heeft een eigen en actuele website

1 punt

12. Clubblad
Minimum 3 uitgaven per werkingsjaar
1 punt.
Clubblad aan alle leden van minimum 4 pagina’s en minimum 3 nummers per jaar.
De inhoud en informatie heeft enkel betrekking op de werking van de club die de subsidie aanvraagt.
In te dienen documenten: Minimum 3 nummers.
Bijzondere bepaling:
Bij de subsidieaanvraag moeten ook volgende documenten toegevoegd worden:
* Ledenlijst, opgesplitst in – door middel van aanduiding, aanstipping, fluostift….met vermelding van
aantallen.
Totaal aantal leden
Aantal leden, gedomicilieerd te Blankenberge
Totaal aantal – 18 jarigen
Aantal – 18-jarigen, gedomicilieerd in Blankenberge
Totaal leden van mannelijk geslacht
Totaal leden van vrouwelijk geslacht
* Algemeen trainingsrooster en activiteitenoverzicht
Indien bewijsstukken niet worden voorgelegd, wordt er geen werkingssubsidie toegekend voor de betreffende
onderdelen.
Paragraaf 2.
Om het bedrag van de werkingssubsidie, die aan elke erkende plaatselijke vereniging wordt toegekend, vast te
stellen, worden achtereenvolgens de volgende berekeningen gemaakt :
a. In de eerste plaats wordt de optelling gemaakt van het aantal punten bekomen door alle betrokken
verenigingen.
b. In de tweede plaats wordt het geldbedrag, vermeld onder de paragraaf 1 gedeeld door het totaal van de onder a
bedoelde punten. Deze deling drukt de waarde in geld van één punt uit.
c. In de derde plaats wordt het aantal per vereniging bekomen punten vermenigvuldigd met de waarde in geld van
1 punt. Aldus bekomt met het totaal bedrag van de per vereniging toe te kennen subsidie.

Artikel 10. Bijzondere subsidie voor de organisatie van sportieve manifestaties en voor prestaties
Om voor een subsidie in aanmerking te komen moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:
A. - De manifestatie moet van internationale aard zijn.
De organiserende Blankenbergse vereniging moet bewijs leveren van een internationaal deelnemersveld.
De manifestatie moet door de betreffende sportfederatie- of bond toegelaten zijn.
De beheerraad adviseert of de manifestatie subsidieerbaar is.
Het subsidiebedrag wordt vastgelegd door het College van Burgemeester en Schepenen.
B. - De prestatie moet zich op volgende niveaus situeren: Europese kampioenschappen,
Wereldkampioenschappen, Olympische Spelen. De subsidie kan hier enkel toegekend worden als de prestatie in
het buitenland moet geleverd worden. Het betreft atleten die gedomicilieerd zijn te Blankenberge en/of lid zijn
van een erkende Blankenbergse sportvereniging. Bewijs van selectie moet geleverd worden via de betreffende
sportfederatie.
De beheerraad adviseert of de prestatie subsidieerbaar is.
De beheerraad berekent de subsidie uit op basis van volgende formule:
* 125 € basisbedrag voor 1 deelnemer + 12,50 € per bijkomende deelnemer. Maximum toegelaten personen per
ploeg: 20.
- De vereniging of personen moeten een begroting van de geplande onkosten voorleggen.
- De aanvraag en de begroting moeten vooraf ingediend worden.
Artikel 11. De schoolsport.
10% van 2/3den van het op de begroting ingeschreven krediet min de sommen die reeds werden toegekend op
basis van art. 10. wordt toegekend als subsidie voor de naschoolse sport in de verschillende onderwijsnetten.
Deze subsidie wordt zodanig verdeeld dat elk net dezelfde som ontvangt.
De onderwijsnetten moeten een jaarverslag over hun naschoolse sportactiviteiten voorleggen aan de sportraad om
te kunnen genieten van de hier bedoelde subsidies.

de secretaris,
(get.) P. Verheyden

de voorzitter,
(get.) P. Konings
VOOR EENSLUIDEND EXTRACT
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de secretaris,

de voorzitter,

P. Verheyden

P. Konings

