
  

 

Reglement tot subsidiëring van 

kwaliteitsvolle sportverenigingen 
 

 
Artikel 1. Doel 

 

Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas erkende sportverenigingen op 

basis van criteria die een brede en kwaliteitsvolle werking beogen, binnen 

de perken van het jaarlijks goedgekeurd budget, ondersteunen. 

 

 
Artikel 2. Definities 

 

In dit reglement wordt verstaan onder 

 

1° erkende sportvereniging: een sportvereniging die beantwoordt aan de 

voorwaarden die gesteld worden in het reglement van de stad Sint-Niklaas 

tot erkenning van sportverenigingen; 

 

2° erkende Vlaamse sportfederatie, respectievelijk erkende Vlaamse or-

ganisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding: de sportfederatie, re-

spectievelijk de organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding die er-

kend is in het kader van het decreet van 13 juli 2001 houdende de rege-

ling van de erkenning en de subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, 

de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijds-

besteding; 

 

3° sporttakkenlijst: de nominatieve lijst van sporttakken die de Vlaamse 

Regering kan subsidiëren en gevoegd is als bijlage V bij het besluit van 5 

december 2008 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de er-

kennings- en subsidiëringsvoorwaarden van de Vlaamse sportfederaties, 

de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbe-

steding; 

 

4° G-sport: sportparticipatie door personen met een handicap, dat wil 

zeggen personen met een langdurige fysieke, psychische, verstandelijke of 

zintuiglijke beperking; 

 

5° bijscholing: kortlopende vorming, meestal zonder slaagproef; 

 

6° opleiding: vorming die vaak loopt over een zekere periode en die 

meestal resulteert in een attest of diploma. 

 

 

Artikel 3. Voorwaarden 
 

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de aanvragende 

erkende sportvereniging een groepering van mensen betreffen die zich 

structureel en duurzaam heeft georganiseerd met als primaire doelstelling 

sport te beoefenen en sportactiviteiten te organiseren waarbij 

- de fysieke inspanning centraal staat; 



- en/of: de desbetreffende sport vermeld is op de sporttakkenlijst of 

aangeboden wordt door erkende Vlaamse sportfederaties of door 

erkende Vlaamse organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding; 

- of: de desbetreffende sport aangeboden wordt door een Vlaamse 

denksportfederatie. 

 

Verenigingen die voor hun sportwerking reeds gesubsidieerd worden op 

basis van een ander stedelijk subsidiereglement, komen niet in aanmer-

king. 

 

 

Artikel 4. Bedrag en 
berekeningswijze 
 
 
 

 

De beoordeling van de aanvragen gebeurt aan de hand van parameters, 

meer bepaald 

A) sportverenigingen met enkel of voornamelijk volwassen leden die 

aan recreatiesport doen: aan de hand van de parameters 

‘basiskwaliteit’, ‘bereik’, ‘open- en toegankelijkheid’ en ‘permanente 

vorming’; 

B) alle andere sportverenigingen: aan de hand van de parameters 

‘basiskwaliteit’, ‘sportaanbod’, ‘bereik’, ‘open- en toegankelijkheid’ 

en ‘permanente vorming’. 

 

1. Basiskwaliteit 

Doel: beoordelen en belonen van de algemene clubwerking op basis van 

enkele kwaliteitscriteria. 

 

Criteria en puntenwaarde: 

Criteria Punten 

1. Statuut van de vereniging. 

De sportvereniging is een vereniging zonder winstoogmerk 

(vzw) 

 

1 

2. Structuur van de vereniging. 

De sportvereniging heeft een kernbestuur, waarbinnen de 

afzonderlijke functies van voorzitter, secretaris en 

penningmeester zijn toegekend. 

De sportvereniging functioneert naast een kernbestuur met 

hierboven vermelde kenmerken ook met afzonderlijke 

commissies of deelbesturen. 

 

 

1 

 

1 

3. Reglement van de vereniging. 

De sportvereniging beschikt over een eigen huishoudelijk 

reglement. 

 

1 

4. Financieel beheer van de vereniging. 

De sportvereniging vult de vragenlijst met betrekking tot de 

samenstelling van inkomsten en uitgaven volledig in.  

 

 

1 

5. Communicatie van de vereniging. 

De sportvereniging beschikt over een eigen, geactualiseerde 

website. 

De sportvereniging beschikt over een onthaalbrochure met 

uitleg over de clubwerking. 

 

1 

 

1 

 



De sportvereniging beschikt over minstens één medium voor 

interne communicatie met de leden. 

1 

6. Sportdeskundige begeleiding door de vereniging. 

In de sportvereniging is minstens één trainer of bestuurder 

actief, die houder is van een diploma, waarvan de 

deskundigheid op het vlak van sport door de 

subsidiecommissie wordt aanvaard. 

 

 

 

1 

7. Aanvullend activiteitenaanbod van de vereniging. 

De sportvereniging organiseert minstens één extra activiteit 

voor de leden naast haar sportieve kernactiviteit. 

 

 

1 

8. Lidmaatschap van de stedelijke sportraad van Sint-Niklaas. 

De sportvereniging is aangesloten bij de stedelijke sportraad. 

De sportvereniging is vertegenwoordigd op de recente 

algemene vergadering van de stedelijke sportraad. 

 

1 

 

1 

 

Een vereniging moet minimum 6 van de 12 punten behalen. Deze 

minimumscore is tevens een voorwaarde om voor subsidiëring op de 

andere parameters in aanmerking te komen.  

 

 
 

 

2. Sportaanbod 

Doel: beoordelen en belonen van de uitbouw van het sportaanbod in Sint-

Niklaas in functie van (1) jeugd, (2) volwassenen en (3) G-sporters. 

 

Criteria en puntenwaarde: 

Criteria Punten 

1. Jeugd. 

De sportvereniging heeft in Sint-Niklaas een aanbod in één of 

meer sporttak(ken) conform artikel 3. Voorwaarden, meer 

bepaald voor: 

- de leeftijdscategorie kleuters: 

• recreatie jongens 

• recreatie meisjes 

- de leeftijdscategorie 6- tot 12-jarigen 

• recreatie jongens 

• recreatie meisjes 

• competitie jongens 

• competitie meisjes 

- de leeftijdscategorie 13- tot 18-jarigen 

• recreatie jongens 

• recreatie meisjes 

• competitie jongens 

• competitie meisjes. 

 

 

 

1 per 

aanbod 

2. Volwassenen. 

De sportvereniging heeft in Sint-Niklaas een aanbod in één of 

meer sporttak(ken) die voorkomt(-komen) op de door het 

stadsbestuur aangeleverde sporttakkenlijst conform artikel 1. 

Doel, meer bepaald voor: 

 

 

 

 

1 per 



- heren 

• recreatie  

• competitie 

- dames 

• recreatie  

• competitie  

aanbod 

3. G-sporters. 

De sportvereniging heeft een specifiek sportaanbod in Sint-

Niklaas voor personen met een fysieke of verstandelijke 

beperking of met een vorm van persoonlijkheidsstoornis, meer 

bepaald voor: 

- jeugd 

• recreatie jongens 

• recreatie meisjes 

• competitie jongens 

• competitie meisjes 

- volwassenen 

• recreatie heren 

• recreatie dames 

• competitie heren 

• competitie dames. 

 

 

 

 

1,5 per 

aanbod 

 

 

3. Bereik 

Doel: meten en belonen van het bereik in Sint-Niklaas. 

 

Criteria en puntenwaarde: als basis voor de meting geldt het aantal 

sportactieve leden dat op datum van 1 juni van het referentiejaar 

ingeschreven is bij de sportvereniging voor haar sportaanbod in Sint-

Niklaas. Aan een valied sportactief lid wordt een score van 1 toegekend, 

aan een G-sporter een score van 1,5. 

 

A) Aan sportverenigingen met enkel of voornamelijk volwassen leden 

die aan recreatiesport doen en die een score van minstens 6 

punten behalen op de parameter ‘basiskwaliteit’, worden volgende 

forfaitaire subsidiebedragen toegekend: 

Totaalscore bereik Forfaitaire subsidie 

minder dan 26 150 EUR 

van 26 tot 50 200 EUR 

van 51 tot 100 250 EUR 

meer dan 100 300 EUR 

 

 

B) Aan de andere sportverenigingen worden punten toegekend 

aan de hand van volgende tabel: 

Totaalscore bereik Punten 

minder dan 26 1 

van 26 tot 50 2 



van 51 tot 100 3 

van 101 tot 150 4 

van 151 tot 200 5 

van 201 tot 250 6 

van 251 tot 300 7 

van 301 tot 400 8 

van 401 tot 500 9 

van 501 tot 600 10 

meer dan 600 12 

  

 

 

4. Open- en toegankelijkheid 

Doel: belonen van de mate waarin de sportclub openstaat voor 

samenwerking met de stad en andere organisaties en van de mate waarin 

zij haar drempels verlaagt voor personen met financiële beperkingen. 

 

Criteria en puntenwaarde:  

Criteria Punten 

1. Samenwerking met het stadsbestuur en andere 

organisaties. 

De sportvereniging heeft in het afgelopen referentiejaar haar 

medewerking verleend aan één of meer sportpromotionele 

initiatieven van het stadsbestuur en/of de sportraad. 

De sportvereniging heeft in het afgelopen referentiejaar haar 

medewerking verleend aan één of meer initiatieven 

uitgaande van een overheids- of privé-organisatie, dat gericht 

was naar een specifieke doelgroep. 

 

 

1 per 

initiatief 

 

2 per 

initiatief 

2. Toegankelijkheid voor personen met een financiële 

beperking. 

De sportvereniging heeft een overeenkomst ondertekend met 

het OCMW voor gebruik van het attest vrijetijdsparticipatie, 

dat tussenkomst voorziet van 80 % van het lidgeld en van de 

aankoop van sportuitrusting, die door de club zelf aan de 

leden wordt verkocht. 

De sportvereniging verleent minstens 50 % korting op het 

lidgeld voor houders van de Sint-Niklase kansenpas. 

Het aantal sportactieve leden met een kansenpas dat in het 

afgelopen referentiejaar minstens 50 % korting verkreeg op 

het lidgeld. 

 

 

 

 

3 

 

1 

 

1 per lid 

 

 

5. Permanente vorming 

Doel: belonen van de mate waarin (1) de verantwoordelijken van de club 

inspanningen leveren om bijscholing en opleiding te volgen op het vlak 

van clubbeleid, administratie en boekhouding, communicatie, omgaan met 

vrijwilligers, omgaan met diversiteit  en andere bestuursthema’s, evenals 

op het vlak van wedstrijdleiding en jurering, (2) begeleiders van niet-



jeugdgroepen van de club inspanningen leveren om bijscholing en 

opleiding te volgen in sporttechnische, sportdidactische en andere 

sportgerelateerde onderwerpen. 

 

Criteria en puntenwaarde: 

Criteria Punten 

1. Vorming voor bestuurders en medewerkers. 

Bijscholingen en opleidingen die een meerwaarde 

betekenen voor het clubbeleid en -bestuur en die door de 

club of de betrokken bestuurder of medewerker zijn 

betaald. 

1 per 

bijscholing 

 

3 per  

opleiding 

2. Vorming voor sportbegeleiders.  

A. Bijscholingen en opleidingen in functie van 

wedstrijdleiding en  

    jurering 

B. Sporttechnische, -didactische of andere 

sportgerelateerde  

    bijscholingen en opleidingen die door niet-

jeugdsportbegeleiders  

    werden gevolgd,  

 voor zover deze door de club of de betrokken bestuurder 

of  

 medewerker zijn betaald. 

 

1 per 

bijscholing 

 

3 per 

opleiding 

 

 

 
 

 

De verdeling van het beschikbare subsidiebudget gebeurt door 

achtereenvolgens volgende bewerkingen toe te passen: 

1) Optelling van de forfaitaire subsidies die door de 

sportverenigingen beschreven onder A) worden behaald conform 

de tabel onder parameter ‘bereik’. 

2) Het  aldus bekomen bedrag wordt in mindering gebracht van het 

beschikbare subsidiebudget. 

3) Het resterende subsidiebudget wordt als volgt verdeeld: 

• Geldend voor de sportverenigingen beschreven onder B): 

                  - parameter ‘basiskwaliteit’: 40 % van het restbudget.  

                  - parameter ‘sportaanbod’: 20 % van het restbudget. 

                  - parameter ‘bereik’: 15 % van het restbudget. 

                  Verdeling a rato van het aantal behaalde punten. 

• Geldend voor alle sportverenigingen: 

- parameter ‘open- en toegankelijkheid’: 15 % van het  

  restbudget. 

- parameter ‘permanente vorming’: 10% van het restbudget. 

Verdeling a rato van het aantal behaalde punten. 

De maximale waarde van een punt op de parameter 

‘permanente vorming’ bedraagt evenwel 100 EUR. Het 

eventuele saldo op dit deelkrediet wordt toegevoegd aan het 

deelkrediet voor de parameter ‘basiskwaliteit’. 

 

. 



 
Artikel 5. Procedure 
- Aanvraag 

 
 

 

De subsidies voor kwaliteitsvolle sportverenigingen worden toegekend  op 

basis van gegevens die betrekking hebben op het referentiejaar dat een 

aanvang neemt op 1 juli van het jaar voorafgaand aan en eindigt op 30 

juni van het jaar waarin de subsidies worden toegekend.  

De subsidieaanvragen moeten worden ingediend tegen 31 augustus van 

het jaar waarin de subsidies worden toegekend. 

 

- Uitbetaling 
 
 

In de periode van 60 dagen volgend op 31 augustus worden de subsi-

dieaanvragen behandeld door de stedelijke sportdienst. Deze wordt daarin 

bijgestaan door een werkgroep, bestaande uit de voorzitter, de 

ondervoorzitter en vier andere leden van de raad van bestuur van de 

stedelijke sportraad.  

Na 1 november wordt het resultaat van de subsidieverdeling voorgelegd 

aan de raad van bestuur van de stedelijke sportraad, die hierover advies 

uitbrengt. 

 

- Bewijsstukken 
 

Basiskwaliteit 

01. Exemplaar van de vzw-statuten met datum van publicatie in het 

Belgisch Staatsblad of opgave van het ondernemingsnummer; 

02. Organogram van de vereniging; 

03. Huishoudelijk reglement van de vereniging; 

04. Adres van de website van de vereniging; 

05. Onthaalbrochure van de vereniging; 

06. Exemplaar van een intern communicatiemedium; 

07. Diploma sportdeskundigheid van trainer of bestuurder; 

08. Programma van activiteit buiten kernactiviteit van de vereniging. 

Sportaanbod 

01. Publicatie met vermelding van het sportaanbod van het voorbije 

referentiejaar. 

Bereik 

01. Lijst met sportactieve leden van het voorbije referentiejaar, indien 

expliciet wordt opgevraagd. 

Open- en toegankelijkheid 

01. Indien van toepassing: toelichting bij vermelde medewerking aan 

één of meer initiatieven van een overheids- of privé-organisatie. 

02. Indien van toepassing: namenlijst van leden met een kansenpas die 

tijdens het voorbije referentiejaar minstens 50 % korting verkregen 

op het lidgeld. 

Permanente vorming 

01. Attest of kopie van diploma van elke vermelde bijscholing en 

opleiding. 

 

 

Artikel 6. 
Terugvorderings-
mogelijkheden 
 

 

Elke aanvrager moet zich onderwerpen aan eventuele controles of vragen 

om toelichting. Indien uit onderzoek blijkt dat een aanvrager onjuiste 

gegevens heeft verstrekt, kan dit leiden tot geheel of gedeeltelijk verlies 

van de subsidie. 

 



 

Artikel 7. 
Beslissingstermijn 
 

 

Ten laatste in de loop van december beslist het college van burgemeester 

en schepenen definitief over de effectieve subsidieverdeling en stelt deze 

betaalbaar. 

 

 

Artikel 8. Communicatie 
 

 

De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing van het 

college van burgemeester en schepenen. 

 

 

Artikel 9. Algemene 
bepalingen 
 

 

Alle betwistingen aangaande onderhavig reglement worden beslecht door 

het college van burgemeester en schepenen. 

 

Dit reglement kan jaarlijks worden geëvalueerd. Het staat de raad van 

bestuur van de stedelijke sportraad vrij om voorstellen tot aanpassing van 

het reglement in te dienen bij het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2016. 
 


