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GEMEENTERAAD: 01-06-2009 
BEKENDMAKING: 11-06-2009 
 

Reglement tot subsidiëring van 
startende sportgroepen uit 
doelgroepenwerking 
 

 
Artikel 1. Subsidiekredieten 

 
Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting uitgetrokken 
en goedgekeurde kredieten, verleent het College van 
Burgemeester en Schepenen subsidies aan startende 
verenigingen en initiatieven rond sport vanuit de werking van 
de welzijnsdiensten, met als finaliteit de werking, erkenning en 
subsidiëring als kwaliteitsvolle sportvereniging volgens de 
voorwaarden en modaliteiten opgenomen in dit reglement. 
Deze subsidies worden voor 100 % gefinancierd vanuit de 
Vlaamse beleidssubsidies voor sport voor allen. 
 

 
Artikel 2. Doel 
 

 
De stedelijke welzijnsdiensten gebruiken sport als doel en als 
middel om zowel de fysieke als de psychische gezondheid van 
mensen te verbeteren, als zinvolle vrijetijdsbesteding en 
manier voor zelforganisatie van bepaalde doelgroepen, om de 
sociale cohesie te stimuleren en mensen bij elkaar te brengen 
en probeert zo ook de sportparticipatie van bepaalde groepen 
te verhogen. 
 
Deze doelstellingen passen binnen de werking van de 
kansen(pas)werking, het aanbod van de kinderopvang en 
vakantie-initiatieven, de werking met personen met een 
handicap, de dienst samenleving met het interculturaliseren, 
het vluchtelingenveldwerk en buurtwerk/buurtmanagement, de 
dienst preventie met het buurtgericht straathoekwerk. Van 
daaruit zijn er ook linken met de sportdienst in het kader van 
de anders georganiseerde sport zoals buurtsport en de 
diversiteit en toegankelijkheid van het sportaanbod en de 
werking van de jeugddienst. Tenslotte werken deze diensten 
ook samen met externe partners en verenigingen die met de 
doelpublieken werken zoals de verenigingen waar armen het 
woord nemen, het OCMW en een ruime waaier aan sociale 
verenigingen en instellingen. 
 
De praktijk wijst uit dat dergelijke initiatieven en werkingen 
met de doelgroepen in de opstartfase ondersteuning en 
financiering nodig hebben, een traject afleggen wat op zich 
emancipatorische waarde heeft (empowerment) en waarbij het 
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de bedoeling is een erkenning en subsidiëring als 
kwaliteitsvolle sportvereniging te verkrijgen. De subsidiëring 
volgt dan ook een uitdoofscenario. 
 

 
Artikel 3. Voorwaarden 
 

- Aanvrager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1° De startende verenigingen/initiatieven worden 
voorgedragen door de in artikel 2 vernoemde stedelijke 
diensten: kansen(pas)werking, sociale dienst, dienst 
samenleving en preventie, sport en jeugd vanuit de onderlinge 
samenwerking; 
 
2° De startende verenigingen/initiatieven vullen zelf hiervoor 
het aanvraagformulier in en bezorgen dit aan de Dienst 
Ondersteuning Cultuur en Vrije Tijd (Grote Markt 45, 9100 Sint-
Niklaas). Op dit aanvraagformulier staat ook de voordracht en 
het positief advies van minstens één van de voornoemde 
diensten. Peterschap van of samenwerking met een erkende 
sportclub of jeugdvereniging is een meerwaarde. 
 

 
Artikel 4. Bedrag en 
berekeningswijze  
 

 
1°. Effectief gemaakte kosten die de opstap naar 
sportbeoefening in clubverband mogelijk maken: 
- inschrijvingskosten bij sportfederaties, sportverbonden, 

sportliga’s; 
- verzekeringen; 
- kledij en materiaal; 
- werkingskosten zoals informatiesysteem voor de leden, 

scheidsrechterskosten, huur van infrastructuur, deelname 
aan tornooien georganiseerd door de sportfederatie of 
deelname aan activiteiten georganiseerd door overheids- 
en/of privé-organisaties die sportparticipatie bevorderen 
enz.; 

- vervoerskosten (van en naar de infrastructuur, tornooien, 
sportpromotionele manifestaties, …); 

- Het volgen van vormingsinitiatieven (inschrijvingsgeld).  
 
2°. De maximale startsubsidie per goedgekeurd initiatief 
bedraagt 400 €; 
 
3°. Elke startende vereniging of initiatief  kan maximaal 
gedurende drie jaar de subsidie ontvangen; 
 
4°. Het eerste jaar aan 90 %, het tweede jaar aan 50%, het 
derde jaar aan 25 % van de effectief gemaakte kosten met het 
maximum van 400 € zoals vastgelegd in artikel 4.2°. 

 
 
 

 
 



 
Stad Sint-Niklaas – Reglement subsidie sportgroepen uit doelgroepenwerking  Pagina 3 van 3 
 

Artikel 5. Procedure  
 

- Aanvraag 
 
 
 
 
 

- Beslissing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Bewijsstukken 

1°. Het aanvraagformulier bevat volgende elementen: twee 
verantwoordelijken, de ledenlijst met de sportactieve leden, 
bestuursleden en begeleiders/trainers, naam van de vereniging, 
sporttak, activiteiten, doelstelling naar recreatief sporten, 
training en/of competitie en een overzicht van de kosten die 
nodig zijn voor de opstart van de werking en die kunnen 
gesubsidieerd worden. Deze kosten worden vermeld in art. 4; 
 
2°. De aanvraag wordt voorgelegd aan de stedelijke 
sportdienst, daarin bijgestaan door een werkgroep, bestaande 
uit de voorzitter, de ondervoorzitter en vier andere leden van 
de raad van bestuur van de stedelijke sportraad. De raad van 
bestuur van de stedelijke sportraad geeft een formeel advies 
bij elke aanvraag die aan het College van Burgemeester en 
Schepenen wordt voorgelegd. De aanvraag kan op elk moment 
ingediend worden om te kunnen inspelen op initiatieven die 
ontstaan of kansen die zich aanbieden; 
 
3°. De bewijsstukken van de effectief gemaakte kosten worden 
binnengebracht op de sportdienst waarna een verrekening kan 
gebeuren met bijkomende subsidiëring tot het 
maximumbedrag of een terugvordering van de niet effectief 
gemaakte kosten na het ontvangen van de startsubsidie; 
 

 
Artikel 6. Communicatie 

 
Het reglement is gepubliceerd op de website van de stad Sint-
Niklaas.  
 

 
Artikel 7. Algemene bepalingen 

 
Het reglement treedt in werking op 1 juni 2009 
 
Alle betwistingen aangaande onderhavig reglement worden 
beslecht door het college van burgemeester en schepenen.  
 

  
 


