
 

 
 

Sport Moerbeke-Waas 

   

Subsidiereglement sport 

 

Hoofdstuk 1: algemene bepalingen  
Artikel 1.  
De sportverenigingen die al dan niet lid zijn van de gemeentelijke sportraad maar een werking ontplooien op 

het grondgebied van de gemeente kunnen jaarlijks een subsidie bekomen voor hun werking tijdens het 

voorbije werkjaar. Zij worden voortaan gezamenlijk aangeduid als sportverenigingen. 

  

Artikel 2.  
Een sportvereniging is een groepering van min 10 mensen die zich structureel en duurzaam heeft 

georganiseerd met als primaire doelstelling de beoefening van sport, met een competitief of recreatief 

karakter, en waarbij de fysieke inspanning centraal staat. Zij kunnen aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse 

federatie(door BLOSO erkend). De activiteiten moeten hoofdzakelijk doorgaan op het grondgebied Moerbeke.  

 

Artikel 3.  
De in dit reglement bedoelde toelagen worden slechts verleend in zoverre de sportbeoefening niet plaatsvindt:  

• bij wijze van beroep  

• door schoolverenigingen  

• door een onderafdeling van een vereniging, die gesubsidieerd wordt via andere gemeentelijke 

adviesraden  
 

Artikel 4.  
De sportvereniging moet een open vereniging zijn. Dit wil zeggen, dat iedereen er lid van kan worden op 

voorwaarde dat hij de eigen waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt.  

 

Artikel 5.  
De sportverenigingen worden ingedeeld in 2 categorieën:  

Categorie 1:  

• Structuur van de sportvereniging: de aanwezigheid van een jeugdafdeling en een volwassenenafdeling.  

• Trainingen:  

o organisatie van trainingen tijdens het seizoen met een minimum van één training per week zowel voor 

de volwassenen als voor de jeugdafdelingen.  

o de trainingen vinden plaats in aanwezigheid en onder de leiding van sporttechnische begeleiders.  

 

Categorie 2:  

• De sportvereniging die enkel een jeugd- of volwassenafdeling aanbied.  

• Trainingen:  



 

o organisatie van trainingen tijdens het seizoen met een minimum van één training per week zowel voor 

de volwassenen als voor de jeugdafdelingen.  

o de trainingen vinden plaats in aanwezigheid en onder de leiding van sporttechnische begeleiders.  

Artikel 6.  
De sportclubs moeten jaarlijks zelf de documenten downloaden van de website. De aanvraag dient ten laatste 

op 1 oktober van elk kalenderjaar ontvangen te zijn.  

1. Subsidieformulieren kunnen bekomen worden via de website van de Sportdienst.  
 

a. De sportvereniging die een subsidie aanvraagt, dient het in te dienen bij het College van 

Burgemeester en Schepenen vóór 1 oktober van het betrokken werkjaar.  

b. Elke sportvereniging waarvan het subsidieformulier laattijdig (na 1 oktober) door het College 

van Burgemeester en Schepenen wordt ontvangen, zal door het CBS na advies van de 

sportraad al dan niet verwerkt worden om aanspraak te maken op de subsidies van het 

betrokken werkjaar.  

2. Sportverenigingen welke opgehouden hebben te bestaan, kunnen geen subsidies meer ontvangen.  

3. Elke sportvereniging moet beschikken over een bank- of postrekening op naam van de sportvereniging.  
 

Artikel 7.  
Een werkjaar geldt van 1 augustus jaar X tot en met 31 juli jaar X+1.  

 

Artikel 8.  
Wanneer onjuiste gegevens aanleiding gaven tot uitbetaling of wanneer de subsidies niet besteed werden aan 

het doel waartoe ze werden toegekend, kan het College van Burgemeester en Schepenen het uitgekeerde 

bedrag terugvorderen, na advies van de sportraad.  

 

Artikel 9.  
Dit reglement treedt in werking vanaf de datum van goedkeuring en zal voor de eerste maal toegepast worden 

voor het werkjaar 2014.  

 

Artikel 10.  
De subsidies worden berekend door de Sportdienst.  

 

Artikel 11.  
De subsidies worden binnen de maand na de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen aan 

alle sportclubs tegelijkertijd uitbetaald en dit uiterlijk voor 31/12/X+1.  

 

Artikel 12.  
De berekening van de subsidies gebeurt volgens een puntenstelsel.  

De waarde van één punt wordt bekomen door het vastgestelde subsidiebedrag te delen door het totaal 

bekomen puntenaantal.  

 

Artikel 13.  
Wat is een jeugdsportbegeleider?  

Een sporttechnisch begeleider voor jeugdsport die actief is in een erkende sportvereniging.  



 

Artikel 14.  
Wat is een jeugdsportcoördinator?  

Een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging 

coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorisch vlak.  

 

Artikel 15.  
Doel van de jeugdsportbegeleider:  

1. Om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider inzake de begeleiding op het sporttechnische, tactische of 

sociaalpedagogische vlak te verhogen.  

2. Om de kwaliteit van de jeugdsportcoördinator inzake de coördinatie van het jeugdsportbeleid in de 

sportvereniging op het sporttechnisch, beleidsmatig, sociaalpedagogisch en organisatorisch vlak te 

verhogen.  

3. Om het aantal en de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren te 

verhogen.  

 

Om het aantal erkende sportverenigingen die werken met sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en die 

beschikken over een jeugdsportcoördinator te verhogen  

Artikel 16.  
1. Het subsidieformulier zal bij het indienen vergezeld zijn van:  

a. Een officiële (jeugd)ledenlijst met naam, geboortedatum en adres.  

b. De sporttechnische diploma’s van de in de vereniging actieve sportgekwalificeerde 

jeugdsportbegeleiders en andere sportbegeleiders.  

c. Naam, gegevens en diploma van de jeugdsportcoördinator  

d. Bewijs van deelname aan vormingen en bijscholingen.  

e. Bewijs van uitgaven voor het organiseren van vormingen en bijscholingen om de kwaliteit van de 

jeugdsportbegeleider en of jeugdsportcoördinator te verhogen (huur lokaal, betaling lesgever, kost 

syllabus)  

 



 

 

f. Officie(e)l(e) contract(en) met vermelding van uurloonkost en werkregime van de gekwalificeerde 
jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren.  

2. De sportverenigingen moeten zich onderwerpen aan eventuele controlemaatregelen.  

3. De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 14 november 
1983, die stelt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie is 
toegekend.  

4. De sportdienst stelt de nominatieve lijst van de subsidies volgens puntensysteem vast die toe te kennen 
zijn aan de sportverenigingen. Voor de lijst voor goedkeuring wordt voorgelegd aan het college van 
burgemeester en schepenen geeft de sportraad advies.  

 
 



 

Hoofdstuk 2 : kwantiteit en kwaliteit  
Deel 1: kwantiteit 
30% van de beschikbare subsidies worden gebruik voor de kwantiteit van de Sportclubs te ondersteunen.  
 

Artikel 17. Categorie  
 

§1. Aantal punten per categorie 
Het aantal punten dat wordt toegekend aan een club van: (cfr. Artikel 5)  
Categorie 1:6 punten  
Categorie 2:4 punten  
 

Artikel 18. Kwantiteitscriteria  
 

§1. Ledenaantal. (maximum 10 punten)  
Enkel de Moerbeekse leden en sportieve leden komen in aanmerking.  

 

Deel 2: kwaliteit 

70% van de beschikbare subsidies worden gebruik om de KWALITEIT van de Sportclubs te ondersteunen.  
 

Artikel 19. Kwaliteitscriteria 
§1. Medewerking Sportraad (maximum 15 punten) 

 
*punten per medewerker van een club vb. 2 medewerkers aan 8u= 10 punten  

 

§2. kaderopleiding en bijscholing. (maximum 30 punten)  



 

a) Opleidingen VTS (of erkend door VTS)  

Betreft het sporttechnisch kader van de sportvereniging die tijdens het betrokken werkjaar, na het volgen 

van een opleidingscursus, in het bezit gesteld zijn van een diploma van de Vlaamse Trainersschool (VTS) of 

erkend door de VTS.  

 

VTS aspirant initiator:    4 ptn  

VTS initiator:     8 ptn  

VTS trainer B:     10 ptn  

VTS trainer A:     12 ptn  

aanvullende VTS opleidingen 10 ptn  

- begeleiden van sporters met een handicap  

- begeleiden van sportende senioren  

- organiseren van recreatieve sportactiviteiten  
 
b) andere opleidingen en bijscholingen  

Opleidingen of bijscholingen gevolgd door het “sporttechnisch kader”, “Bestuurskader” of “scheidsrechter-
jurylid” van de sportvereniging. De opleiding of bijscholing moeten passen binnen de taken als 
“sporttechnisch kader”, “Bestuurskader” of “scheidsrechter-jurylid” in de sportvereniging.  
 
Opleiding of bijscholing:  

• tot 3 uur     1 pt  

• 3 tot 6 uur     2 ptn  

• 6 tot 10 uur     3 ptn  

• 10 tot 20 uur     4 ptn  

• 20u of meer     6 ptn  
 
Voorwaarden:  

1. Het diploma/attest heeft betrekking op de sporttak/activiteiten van de sportvereniging.  

2. De afleveringsdatum van het diploma situeert zich in de periode van het betrokken werkjaar.  
 
Voor te leggen bewijsstukken:  

• bewijs van deelname  

• kopie diploma/attest  
 
§3. Sporttechnische begeleiding. (maximum 50 punten)  
a)  Om voor dit criterium in aanmerking te komen is de sportvereniging verplicht minimum twee activiteiten 

per week te organiseren.  
 
Punten per sporttechnisch begeleider:  
1. Kinesist: (enkel van toepassing indien er G-sporters aanwezig zijn)    3 punten.  
2. VTS Aspirant-initiator/bewegingsanimator / Studenten L.O.:    5 punten  
3. VTS-Initiator:          8 punten  
4. VTS-Instructeur B/Trainer B of Regent/Bachelor LO:      15 punten  
5. VTS-Trainer A, Licentiaat/Master LO:       20 punten.  
6. Regent/ bachelor LO of licentiaat/master LO met sportspecifiek diploma (min. trainer B): 25 punten  
 
Deze sportspecifieke getuigenschriften/diploma’s werden behaald bij de Vlaamse Trainersschool of zijn 
erkend door de VTS of komen voor op de assimilatietabel van VTS.  
 

b) Voor gehandicaptensport komen eveneens de volgende diploma’s in aanmerking  

• kandidaat kinesitherapie         10ptn  

• gegradueerde kinesitherapie        15ptn  



 

• gegradueerde kinesitherapie met dipl. VTS-Instr.B/Trainer B specifieke sport, licentiaat/master 
kinesitherapie          20ptn  

• gegradueerde kinesitherapie met dipl. VTS-Trainer A specifieke sport, licentiaat/master kinesitherapie 
met dipl. VTS-Instr.B/Trainer B        25ptn  

• licentiaat/master kinesitherapie met VTS-Trainer A specifieke sport    30ptn  
 

§4. Structuur, financieel beleid en klantgerichtheid. (maximum 10 punten)  
De sportvereniging beschikt over:  
Algemeen:  

1. een vzw statuut: 1 punt  

2. een begroting: 1 punt  

3. een organogram over de structuur en bevoegdheden van de verschillende afdelingen van de 
sportvereniging: 1 punt  

4. minimum één of meerdere scheidsrechters of juryleden actief in de sportfederatie: 1 punt  

5. inrichten van specifieke activiteiten (opendeurdagen, gratis initiatielessen, …) of publicitaire acties 
voor het aantrekken van nieuwe leden: 1 punt  

6. een jeugdbestuur voor de jeugdopleiding: 1 punt.  

7. een oudercomité betrokken bij de jeugdopleiding: 1 punt.  

8. het jeugdbestuur en al de jeugdtrainers hebben de Panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport 
ondertekend: 1 punt  

9. er is minstens 1x per jaar een informatievergadering voor de ouders: 1 punt  

10. een jeugdbeleidsplan: 1 punt  
 
§5. Communicatiekanalen. (maximum 5 punten)  
De sportvereniging beschikt over:  

1. een eigen clubblad dat minimum driemaandelijks of viermaal per jaar verschijnt. Het clubblad 
verschaft voldoende informatie over de clubwerking en mag niet uitsluitend advertenties bevatten: 2 
punten.  

2. een eigen website: 2 punten.  

3. een eigen clublogo: 1 punt.  



 

Hoofdstuk 3: jeugdsportbegeleiding  
Artikel 20. Wie komt in aanmerking voor deze subsidies?  
Elke sportvereniging die een jeugdopleiding aan zijn leden aanbiedt, en die erkend is door het 
gemeentebestuur en aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie.  
 

Artikel 21.: wat is een jeugdopleiding?  
Het ontwikkelen van een kwalitatief begeleid sportaanbod binnen de sportvereniging voor kinderen en 
jongeren tot en met 18 jaar met het oog op het verfijnen van de sporttechnische en sporttactische 
eigenschappen.  
 

Artikel 22.: Subsidieverdeling  
1. Vooreerst wordt de waarde in geld van één punt berekend. Dit gebeurt door het totale bedrag van de 
werkingstoelagen te delen door de som van het totale aantal punten behaald door de rechthebbende 
sportverenigingen. Dan wordt het totale aantal punten vermenigvuldigd met de waarde van 1 punt.  
 

Artikel 23.: Specifieke voorwaarden subsidies jeugdsportbegeleider  
1. Basisvoorwaarden opdat sportverenigingen in aanmerking komen voor deze subsidie:  

a. De jeugdleden bestaan uit minimaal 50% inwoners van Moerbeke.  

b. Elke sportvereniging heeft minstens 5 jeugdleden die de sport binnen de sportvereniging beoefenen.  

c. De sportvereniging is geen club van beroepssporters of heeft geen commercieel oogmerk.  
 

Artikel 25.: Jeugdsportbegeleider/coördinator criteria  
§1 Voor het aantal in de vereniging actieve sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders (uitgezonderd 
jeugdsportcoördinator).  
 

 
Voor de waarde van de diploma’s die niet door de VTS werden uitgevaardigd hanteren wij de assimilatietabel 
van de VTS (Bloso) die in het betreffende werkingsjaar van toepassing is.  
 
§2 Voor het beschikken over een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator (JSC).  

• zonder diploma VTS-JSC, minstens VTS-Initiator of geassimileerd * 30ptn  

• zonder diploma VTS-JSC, VTS-Instr.B/Trainer B of regent/bachelor LO 35ptn  

• zonder diploma VTS-JSC, VTS-Trainer A of licentiaat/master LO 40ptn  



 

 
• met VTS-diploma JSC “basismodule” +10ptn  

• met VTS-diploma JSC “specialisatiemodule” +20ptn  
 
*bijkomende voorwaarden tot het bekomen van de punten: het jeugdsportbeleid coördineren op het 
sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak; minstens 15 jeugdleden in de club; contactpersoon 
voor jeugdtrainers, ouders en spelers; met naam, taak en contactgegevens expliciet vermeld worden in de 
informatiebrochure en/of website van de vereniging.  
 
§3 De totale uitgaven, door de sportvereniging betaald, voor het volgen van bijscholingen en vorming 
(inschrijfgeld) door jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren **.  

• Minder dan € 50,00 per jaar 2ptn  

• € 51,00 tot € 100,00 per jaar 4ptn  

• € 101,00 tot € 200,00 per jaar 6ptn  

• meer dan € 200,00 per jaar 8ptn  
 
** Voor jeugdsportbegeleiders: bijscholing inzake de begeleiding op het sporttechnische, tactische of 
sociaalpedagogische vlak of inzake aspecten van ethisch en medisch verantwoorde sportbeoefening.  
Voor jeugdsportcoördinatoren: bijscholing inzake de coördinatie van het jeugdsportbeleid in de sportvereniging 
op het sporttechnische, beleidsmatige, sociaalpedagogische en organisatorische vlak of inzake aspecten van 
ethisch en medisch verantwoorde sportbeoefening.  
 
§4 De uitgaven voor het organiseren van erkende VTS-opleidingen en/of bijscholingen om de kwaliteit van 
de jeugdsportbegeleider en of jeugdsportcoördinator te verhogen.  
Voor erkende opleidingen en/of bijscholingen van:  

•  minder dan 4 uren 4ptn  

•  vanaf 4 uren tot 8 uren 8ptn  

•  vanaf 8 uren tot 20 uren 12ptn  

•  vanaf 20 uren tot 60 uren 16ptn  

•  meer dan 60 uren 20ptn  
 
§5 Voor het vergoeden van de loonkosten (eigen personeel, Vlabus, sociaal secretariaat) van de 
sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in officiële dienst van de 
sportvereniging. (Dit is niet toepasbaar voor vrijwilligersvergoeding)  

• Minder dan € 1 000,00 per jaar 4ptn  

• € 1 001,00 tot € 3 000,00 per jaar 8ptn  

• € 3 001,00 tot € 5 000,00 per jaar 16ptn  

• € 5 001,00 tot € 7 000,00 per jaar 24ptn  

• € 7 001,00 tot € 9 000,00 per jaar 32ptn  

• meer dan € 9 000,00 per jaar 40ptn  

 


