o-2 j-s
uittreksel uit het register
van de gemeenteraadszittingen
CENTRUMSTAD

Gemeenteraad
27 juni 2016

Vrije tijd/algemene financiering

-

beleidssubsidie en impulssubsidie.

sport

-

goedkeuring aanpassingen subsidiereglement

aanwezig Odette VAN HAMME, vootzitter
Koen LOETE - burgemeester;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob
D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voozitter OCMW zonder stemrecht;

Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D'AUBIOUL, Filip LECOMPTE,
Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi DESMET, Paul

VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS en Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter DE GRAEVE, Sofie
VERMEULEN en Janick SMESSAERT, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

De gemeenteraad,
Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
Gelet op artikel 199 en art¡kel 200 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het "Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid" van 6
juli 2012, dat de subsidiëring en ondersteuning van Vlaanderen aan gemeenten en steden regelt
op vlak van sportbeleid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 15 december 2008 houdende de goedkeuring van het
erkenningsreglement voor Eeklose sportverenigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 15 december 2008 houdende de goedkeuring van de
subsidiereglementen "beleidssubsidie" en "impulssubsidie";
Gelet op het feit dat het decreet lokaal sportbeleid geen bijkomende voorwaarden oplegt maar het
wel aangewezen is om de erkennings- en subsidiereglementen te evalueren;
Gelet op het feit dat deze reglementen werden besproken in de raad van bestuur van de sportraad
van 0310512016 en op de algemene vergadering van 2410512016 en dat er 2 aanpassingen werden
voorgesteld in het reglement van de beleidssubsidie en de impulssubsidie;
Gelet op het feit dat deze aanpassingen werden goedgekeurd door de algemene vergadering van
de sportraad op 24 mei2016;
Gelet op het feit dat er geen aanpassingen werden voorgesteld aan het erkenningsreglement en
dat dit reglement dus verder kan toegepast worden;

BESLUIT
Artikel 1
Het gemeenteraadsbesluit van 29 juni 2015 houdende de goedkeuring van de aanpassingen aan
het subsidiereglement Beleidssubsidie wordt opgegeven.

Artikel2
Het aangepaste reglement van de Beleidssubsidie wordt als bijlage 1 bij deze beslissing
goedgekeurd.
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Artikel3
Het aangepaste reglement van de lmpulssubsidie wordt als bijlage 2br¡ deze beslissing
goedgekeurd.

Artikel4
Beide reglementen treden iñ werking de vijfde dag na bekendmaking ervan

ArtikelS
De reglementen zullen worden bekendgemaakt op de website van het stadsbestuur conform artikel
186 van het gemeentedecreet.
Namens de gemeenteraad,
Meike Van Grembergen
stadssecretaris

Odette Van Hamme
voorzitter van de gemeenteraad

Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de stadssecretaris

(art. 126 nieuwe gemeentewet)
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REGLEMENT BELEIDSSUBSIDIE
VOOR EEKLOSE SPORTVERENIGINGEN
I: ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel

l

Binnen de perken van de kredieten, goedgekeurd in de gemeentebegroting, worden na advies
van de sportraad, subsidies uitgekeerd aan de sportverenigingen op basis van de criteria
vastgesteld in artikel7 .

Artikel2
Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet de sportvereniging erkend zljn door het
stadsbestuur.

Artikel3
De subsidiöring van het huidige werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het
aanvraagdossier opgenomen gegevens m.b.t. het voorgaande sportseizoen, dat steeds loopt
van I juli tot en met 30 juni. De vereniging moet een volledig sportseizoen actief zijn om
subsidies te kunnen aanvragen.

Artikel4
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:

.
.

Enkel sportverenigingen die een volledig ingevuld (zonder referenties naar voorgaande
jaren) en ondertekend dossier met de nodige bewijsstukken tijdig indienen, komen in
aanmerking voor subsidies.
De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 14 september van het betrokken jaar.
Bij laattijdig indienen vervalt de aanspraak op subsidie.

rDe

van de subsidies vindt

van het

betrokken jaar.

.
r

Tussen 15 november en 30 november van het betrokken jaar kan beroep aangetekend
worden bij het college van burgemeester en schepenen.
De defînitieve vastlegging van de subsidiebedragen vindt plaats voor 31 december van
het betrokken jaar.

rDe

zal

voor

3

I

van het volgend jaar

Artikel5
Het stadsbestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie te laten verifieren. Indien
overeenstemming is met de werkelijkheid, komt de
sportvereniging voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor subsidiëring.

blijkt dat de aangifte niet in
Artikel6
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Volgens het decreet moeten de rniddelen toegekend worden d.m.v. een subsidiereglement
waarbij de subsidie geheel of gedeeltelijk verdeeld wordt op basis van kwaliteitscriteria.
De berekening van het subsidiebedrag wordt hierdoor opgesplitst in 2 delen:

55o/o van de beleidssubsidie wordt verdeeld onder de kwaliteitscriteria (criteria 2,4
607,8,9 en 10) van het subsidiereglement
\

5o/^ t nt al e

sr

rhsi rli ennf

:

coëfficiënt a

Totaal puntenaantal van alle clubs voor alle kwaliteitscriteria

)

Per club worden de behaalde punten voor deze kwaliteitscriteria vermenigvuldigd met
coëfficiënt a om deel I van het subsidiebedrag vast te stellen

45o/o van de beleidssubsidie wordt verdeeld onder kwantiteitscriteria

(criteria 1, 3 en 5)

van het subsidiereglement
45o/^ t ¡t

a1 e.

qrhqi

rl i

ennf

coëfficiënt b

Totaal puntenaantal van alle clubs voor alle kwantiteitscriteria

)

Per club worden de behaalde punten voor deze kwantiteitscriteria vermenigvuldigd met
coeffrcient b om deel II van het subsidiebedrag vast te stellen

.

De sportraad kan het college adviseren om een maximum subsidiebedrag vast te stellen.

II: CRITERIA VOOR DE PUNTENVERDELING
Artikel

T

De subsidie wordt verdeeld op basis van onderstaande criteria:

CRITERIA voor clubs met

.

een actieve

RECREATIEVE WERKING

Criterium 1: Aantal recreatieve leden

Parameter: Aantal aangesloten leden

Bewijsstukken: Aansluitingslijsten van de federatie of de bond of indien niet van toepassing
een ledenlijst. (naam, adres en geboortedatum + aanduiden wie competitief I recreatief speelt)
50 jeugdrecreanten (l 18 jaar)
> 50jeugdrecreanten (< 18 jaar)
1 - 50 volwassen recreanten (> 18 ìaar)
> 50 volwassen recreanten (> 18 iaar)
1

.

-

5 punten

* I punt

3 punten

+ 1 punt

Criterium 2: Sporttechnisch kader
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Parameter: gediplomeerde trainers
Bewijsstukken: lijst van de gediplomeerde trainers die in het afgelopen sportseizoen min. 30
uur training gaven en een kopie van hun diploma (enkel door VTS erkende diploma's)
Gediplomeerde trainers ieugdrecreanten (< 18 iaar)
Gediplomeerde trainers van volwassen recreanten (> 18 jaar)

CRITERIA voor clubs met

.

een actieve

I trainer
2punten ltrainer

2

werking IN COMPETITIE

Criterium 3: Aantal leden in competitie

Paramêter: Aantal aangesloten leden

Bewijsstukken: Aansluitingslijsten van de federatie of de bond of indien niet van toepassing
een ledenlijst. (naam, adres en geboortedatum + aanduiden wie competitief I recreatief speelt)
1 - 50 ieugdleden in competitie (< 18 jaar)
> 50 ieuedleden in competitie (< 18 iaar)
1 - 50 volwassenen in competitie (> 18 iaar)
> 50 volwassenen in competitie (> 18 jaar)

.

f

25 punten
12 punten

i 5 punten
+ 5 punten

Criterium 4: Sporttechnisch kader

Parameter: gediplomeerde trainers
gediplomeerde scheidsrechters en juryleden
Bewijsstukken: - trainers: lijst van de gediplomeerde trainers die in het afgelopen sportseizoen
min. 30 uur training gaven en een kopie van hun diploma (enkel door VTS
erkende diploma's).
- scheidsrechters ofjuryleden: lijst van de gediplomeerde scheidsrechters of
juryleden die in het afgelopen sportseizoen actief waren en een kopie van
hun licentie.
Gediplomeerde trainers van eugd in competitie:
Gediplomeerde trainers van volwassenen in competitie:
Gediplomeerde scheidsrechters of juryleden

à
.

punten ltruner
punten
/ftainer
9
10

5 punten
2 scheidsrechters ofjuryleden

10 punten

Criterium 5: Geografische ligging van de competitie

Parameter: Regionaleþrovinciale OF gewestelijke OF nationale competitie
B ewij sstukken: Competitiekalender

Regionaal I provinciaal
Gewesteliik (Vlaamse competitie)
Nationaal

K\ryALITATIEVE CRITERIA voor alle clubs

.

Criterium 6: Financieel beleid
Stad ãeklo enørçiek, eigenzinnig, ecirt.

15 punten

20 punten
25 punten

Bewiisstukken: overzicht van de tarieven

)

de club maakt gebruik van gedifferentieerd lidgeld voor gezinnen

.

7 punten

Criterium 7: Juridische vorm van de sportvereniging

)

10 punten

de club is een vzw

.

Criterium 8: Kom uit

)

pas

7 punten

de club werkt mee aan de kom uit pas

.

Criterium 9: Deskundig bestuurskader

)
.

de club is

lid van de sportraad

8 punten

Criterium 10: Sportpromotionele initiatieven

Bewüsstukken: folder van de georganiseerde sportkampen / stages

)

de club organiseert een sportkamp van minstens 3 halve dagen onder

leiding van minstens 1 gediplomeerde trainer
de elub erganiseert eeíi st
de club met een competitieve werking organiseert een stage voor haar
leden
) de club met een recreatieve werking organiseert een stage voor haar

>
)

leden
de club werkt mee aan sportpromotionele initiatieven van de

à

5 punten

@

5 punten

2 punten
5 punten

sportdienst, Bloso of Stichting Vlaamse Schoolsport (bvb watersportdag,
SNS-pas, dag van de sportclub, ...)

Opmerking 1: Indien het sportkamp of de stage gericht is naar competitiesport op hoog niveau
of topsport kan deze niet ingebracht worden.
Opmerking 2: Er kan maximum 1 sportkamp, 1 stage en 1 sportpromotionele activiteit
ingebracht worden.
Namens de gemeenteraad,
Meike VAN GREMBERGEN
stadssecretaris

Odette VAN HAMME
voorzitter gemeenteraad
Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
(art. 126 nieuwe gemeentewet)
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REGLEMENT IMPULSSUBSIDIE
Voor sporfverenigingen met een jeugdwerking.

" Verhogen van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders en de
jeugdsportcoördinatoren in de Eeklose sportverenigingen, aangesloten bij een erkende
Vlaamse sportfederatie."

I: DEFINITIES
Artikel

1

Volgende definities worden gehanteerd:

.

.

.

.

Jeugdsport:kwalilatief begeleid sportaanbod binnen de sportvereniging voor kinderen en
jongeren tot en met 18 jaar.

Jeugdsportbegeleider'. een sporttechnisch begeleider (trainer) voor jeugdsport actief in een
erkende sportvereniging.

Jeugdsportcoördinator'. een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het sportbeleid
in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en
organisatorische vlak.
Jeugdwerking: we spreken van een jeugdwerking als de club minimum

5

jeugdleden

heeft.Il: ALGEMENE VOOR\ilAARDEN

Artikel2
Binnen de perken van de kredieten, goedgekeurd in de gemeentebegroting, worden na advies
van de sportraad, impulssubsidies uitgekeerd aan de sportverenigingen op basis van de criteria
vastgesteld in artikel 7 van dit reglement.

Artikel3
Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet de sportvereniging erkend zljn door het
stadsbestuur en aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

Artikel4
De impulssubsidie wordt toegekend op basis van de in het aanvraagdossier opgenomen
gegevens m.b.t. het voorgaande sportseizoen, dat steeds loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De
vereniging moet een volledig sportseizoen actief zljn om subsidies te kunnen aanvragen. De
sportraad kan een maximum bedrag per sportvereniging vaststellen.

Artikel5
De impulssubsidie kan men verkrijgen door te voldoen aan volgende procedure:
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Enkel sportverenigingen die een volledig ingevuld (zonder referenties naar voorgaande
jaren) en ondertekend dossier met de nodige bewijsstukken tijdig indienen, komen in
aanmerking voor subsidies.
De subsidieaanvraag moet worden inqediend vóór 14 september van het betrokken jaar.
Bij laattijdig indienen vervalt de aanspraak op subsidie.
De verdeling en bekendmakins van de subsidies vindt plaats vóór 15 november van het
betrokken jaar.
Tussen 15 november en 30 november van het betrokken j aar kan beroep aangetekend
worden bij het college van burgemeester en schepenen.
De definitieve vastlegging van de subsidiebedragen vindt plaats voor 31 december van
het betrokken jaar.
De uitbetaling van de subsidie zal eebeuren voor 31 januari van het volgend jaar.

Artikel6
Het stadsbestuur behoudt zichhet recht voor de gegeven informatie te laten verifiëren. Indien
blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt de
sportvereniging voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor subsidiering.

III: CRITERIA VOOR DE PUNTENVERDELING
Artikel

T

De impulssubsidie wordt verdeeld op basis van onderstaande kwaliteitscriteria:

.

Criterium 1: het volgen van sportspecifÏeke opleidingen of bijscholingen

Het geheel of gedeeltelijk terugbetalen van het inschrijfgeld, betaald door de sportvereniging,
voor het volgen van:

- Sportgerelateerde

opleidingen voor jeugdsportbegeleiders en sportgekwalificeerde

jeugdsportcoördinatoren (hier ontvang je een diploma: opleidingen van de VTS of erkend
door de VTS).

- Sportgerelateerde

bijscholingen voor jeugdsportbegeleiders en sportgekwalificeerde

jeugdsportcoördinatoren (hier ontvangje een attest: kan door vele instanties gegeven
worden maar moet passen bij thema en doelgroep impulssubsidie).
Het bedrag dat terugbetaald wordt is afhankelijk van het aantal aanvragen en bedraagt
maximum 5 O0€/sportvereniging.
Gevraagde bewijsstukken: betalingsbewijs inschrijving en kopie van behaald diploma

'

Criterium 2: het organiseren van sportspecifieke opleidingen of bijscholingen

Het geheel of gedeeltelijk terugbetalen van de onkosten, betaald door de sportvereniging,

voor het organiseren van:

- Sportgerelateerde

opleidingen voor jeugdsportbegeleiders en sportgekwalificeerde

Stacl *eklo energiek. eigenzinnig, eclrt

ewjj
'&-;4&/

jeugdsportcoördinatoren (hier ontvang je een diploma: opleidingen van de VTS of erkend
door de VTS).

- Sportgerelateerde bijscholingen voor jeugdsportbegeleiders

en sportgekwalificeerde

jeugdsportcoördinatoren (hier ontvangje een attest: kan door vele instanties gegeven
worden maar moet passen bij thema en doelgroep impulssubsidie bvb uitnodigen
gasttrainer, ehbo cursus, ...).
Het bedrag dat terugbetaald wordt is afhankelijk van het aantal aanvragen en bedraagl
maximum 5 O0€/sportvereniging.
G

.

evr aa sd e

b

ewii s s tukken : folder , betalingsbewijs onkosten

Criterium 3: het beschikken over sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders

- VTS-aspirant-initiator
- VTS-initiator, regent / bachelor LO
- VTS-instructor B, VTS trainer B, licentiaat / master LO
- VTS trainer A

10 punten

20 punten
30 punten
40 punten

Opmerking: enkel sportgekwalificeerde jeugdtrainers die in het afgelopen sportseizoen
minimum 30 uur training gaven aanrecreatie- enlof competitiegroepen kunnen ingebracht
worden.
Gevraqgde bewiisstukken: naam van de trainers en een kopie van hun diploma.

.

Criterium 4: het beschikken over

-

Sportgekwalificeerde

een sportgekwalificeerde

jeugdsportcoördinator

jeugdsportcoördinator

Sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator met diploma

20 punten

van

40 punten

jeugdsportcoördinator (deze opleiding wordt pas aangeboden door
de VTS in het najaar van2009)

Opmerking: er kan maximum
worden.

I

sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator ingebracht

Gevraagde bewijsstukken: taakomschrijving + jaarplanning jeugdsportcoördinator en kopie
diploma
Namens de gemeenteraad,
Odette VAN HAMME
voorzitter gemeenteraad

Meike VAN GREMBERGEN
stadssecretaris
Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
126
nieuwe gemeentewet)
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Eeklo, 6 juni 2016

Sportraad Eeklo
9la
Sportdienst Eeklo
3.L. Pussemierstraal 157

9900 Eeklo
tps://sportdienst.eeklo. be

Behandelend ambtenear Mark Van Hamme I mark.van.hamme@stad.eeklo.be
Uw brief

van

Uw

kenmerk

Ons

kenmerk

lTel. O91377.61.27
Bijlagen

ADVIES SPORTRAAD
Betreffe nde aan pass i n gen s ubs id ie reg lemente n

Geachte heer burgemeester,
Geachte mevrouwen en heren schepenen,
De aanpassingen in het reglement van de Beleidssubsidie en de lmpulssubsidie
werden uitgebreid besproken in de Algemene Vergadering van Espora dd.
24105t2016. De aanpassingen werden unaniem goedgekeurd en derhalve kunnen
wij die dan ook positief adviseren.
ln de hoop het college hiermee voldoende te hebben ingelicht, verblijven wij
intussen,
Met de meeste achting,

.,.*¡,:::;::1""

.-''

Jacques De Smet
Voorzitter Espora

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.

Mark Van Hamme
Secretaris Espora

