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AANWEZIG: Ann Van de Casteele, voorzitter; Alexandra Thienpont, burgemeester; David

Haelterman,KristienGoeminne,StefRyckmans,m,RenéDeBecker,Wim
Moons, schepenen; Bart Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
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Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, raadsleden; Leen Ceuppens, algemeen directeur.
De raad,
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6.

Subsidiereglement voor erkende Kortenbergse sportverenisinqen

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 , meer bepaald artikel 4l , 23";
Gelet op de wet van 14 november 1 983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige toelagen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraadvan2 december 2019 houdende definiëring begnp dagelijks
bestuur;
Gelet op het rapport'Thema-audit Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen' dat werd ontvangen
op 2l/0312019, opgesteld door Audit Vlaanderen;
Overwegende dat een interne werkgroep 'uniformiseren subsidiereglementen' werd opgericht om deze
uniformisering voor te bereiden;
Gelet op het feit dat het voorgaand reglement goedgekeurd werd op de gemeenteraad d.d. 01.09.2014;
Gelet op het feit dat het nieuwe reglement het voorgaande vervangt;
Overwegende dat we via dit reglement erkende Kortenbergse sportverenigingen willen stimuleren tot
de kwalitatieve verbetering van hun sportaanbod;
Overwegende dat in het budget 2020-2025 de subsidies voor erkende Kortenbergse sportverenigingen
voorzien zijn onder de volgende actie 1.1 1.3.8 'financieel ondersteunen sportclubs';
Overwegende dat de gepaste kredieten in het budget zijn ingeschreven onder de volgende
registratiesleutel 0740-006493 0000;
Overwegende dat er op de Sportraad van 'dd. 1311112019' advies werd gewaagd over het ontwerp
reglement 'Subsidiereglement voor erkende Kortenbergse sportverenigingen met jeugdaanbod';
Overwegende het advies van de Sportraad positief is;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde,
Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van
Roey, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els
Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants

Besluit: met algemene stemmen
De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor erkende Kortenbergse sportverenigingen als volgt
goed:

Subsidiereglement voor erkende KoÉenbergse sportverenigingen

GR 13.01.2020

I. ALGEMENE vooRwAARDEN
Artikel 1: Omschrijving algemeen doel

Dit subsidiereglement wil Kortenbergse verenigingen stimuleren tot de kwalitatieve verbetering van
hun sportaanbod.

Artikel 2: Financiering en toekenning
Het subsidiekrediet wordt jaarlijks voorzien op de gemeentebegroting.Deze subsidies worden
verleend aan de erkende Kortenbergse sportverenigingen volgens de voorwaarden van dit reglement.
De subsidiëring van het huidig werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het
aanwaagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorgaande werkingsjaar.
Een werkingsjaar start op 1 september en eindigt op 31 augustus van het volgende jaar.
Er wordt jaarlijks 12.000 Euro voorzien voor dit subsidiereglement. Geldelijke tekorten voor een
bepaald criterium kunnen aangevuld worden via de gelden van andere criteria waar er zich een
overschot voordoet.
Na de verdeling van de subsidie wordt het eventuele ontoereikende bedrag evenredig verminderd over
de verschillende kwaliteitscriteria. Indien er een resterend bedrag is wordt dit niet verdeeld.

Artikel 3 : Omschrijving doelgroep
De sportverenigingen moeten door de gemeente erkend zljn endus voldoen aan de in het
erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden. Om voor subsidiëring in aanmerking te
komen dient de sportvereniging tevens te voldoen aan de volgende omschrijving: een sportvereniging
is een vereniging waarin activiteiten individueel of in ploegverband worden beoefend met een
competitief of recreatief karakÍer en waarbij de ffsieke inspanning centraal staat. Wanneer hierover
twijfel is, wordt het advies van de sportraad ingewonnen.

II. ST]BSIDIERING
Artikel4: Procedure
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:
- De aanvraagtot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde
formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn
beschikbaar op de sportdienst en op de gemeentelijke website. De subsidieaanwaag kan
worden ingediend vanaf 1 september en vóór 5 oktober van het betrokken werkjaar.
- Het eerste college na 15 november wordt een collegebesluit m.b.t. uitbetaling van de subsidies
gemaakt.

Het besluit tot toekenning van de subsidies wordt overgemaakÍ vóór 25 november aan de
aanwagers.
Tussen 25 november en 5 december kunnen de aanwagers een gemotiveerd beroep
aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen.

De sportdienst behandelt het beroep en maakt, indien nodig, een aangepast collegebesluit.

Voor 15 december wordt een collegebesluit opgesteld met daarin de opdracht tot uitbetaling.
De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 31 december van het betrokJ<en werkjaar

Artikel5: Controle
ln toepassing van de wet van 14 november 1983, betreffende de toekenning en aanwending van
subsidies, is de begunstigde van de subsidie ertoe gehouden:
de gemeente toe te laten, voor zover als nodig, de echtheid van de gegevens van de
subsidieaanwaagle controleren en hieromtrent inlichtingen in te winnen met alle middelen die

-

-

zij hieromtrent nodig acht
de subsidie uitsluitend aante wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend
elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het gemeentebestuur toe te staan om eventueel ter
plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren. Bij niet nalevingvan deze
bepalingen, kan het gemeentebestuur niet of slechts gedeeltelijk de subsidies uitbetalen. Ook
kanze de toekenning van nieuwe subsidies opschorten.

De aanwager kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke
kanalen.

Artikel 6: Bijzondere bepalingen
Gediplomeerde trainers hebben de volgende opleiding gevolgd:
- een VTS-opleiding mbt sporttak van club
- een professionele of academische bachelor LO
- een master LO
- Over andere diploma's kan het advies van de sportraad ingewonnen worden.

Artikel 7: Doelstellingen subsidiereglement
De subsidie wordt bepaald op basis van de werking van de sportvereniging op vlak van de hieronder
omschreven doelstellingen. Naast de basistoelage gebeurt de beoordeling op basis van een aantal
kwaliteitscriteria per doelstelling waaraan de sportvereniging dient te voldoen.

BASISTOELAGE
MEER KORTENBERGSE SPORTVEREMGINGEN ZIJN DOOR DE GEMEENTE ERKEND
De sportvereniging is door de gemeente erkend (zie voorwaarden erkenningsreglement)
Voor dit criterium wordt jaarlijks in totaal 4000 Euro voorzien.
Elke erkende sportvereniging ontvangt 70 Euro.

r

MEER KORTENBERGSE SPORTVEREMGINGEN ZIJN LID VAN DE SPORTRAAD
De sportvereniging is lid van de sportraad en neemt deel aan de algemene vergadering.
Voor dit criterium wordt jaarlijks 400 Euro voorzien.
o De sportvereniging ontvangt 10 Euro indien hij lid is van de sportraad en de algemene
vergadering bijwoont. De aanwezigheidslijst geldt als bewijs.
MEERKORTENBERGSE SPORTVERENIGINGEN HEBBEN EEN UITGEwERKT coMMUNIcATIEBELEID
ZODAT INFORMATIE OVERKORTENBERGSE SPORTVERENIGINGEN EENVOUDIGER TE VINDEN IS.

De sportvereniging heeft een duidelijk communicatiebeleid.
Voor dit criterium wordt jaarlijks in totaal 1000 Euro voorzien.
o Indien de sportvereniging een actuele webstek heeft, ontvang!. deze 20 Euro.
r Indien de sportvereniging een (al dan niet elektronisch) clubblad enlof nieuwsbrief
heeft, oqtvangt deze 20 Euro.
MEPN KONTENBERGSE SPORTVERENIGINGEN BIEDEN EEN KwALITATIEF VAKANTIEAANBoD AAN
VOOR KINDEREN. HET AANBOD IS EIGEN AAN DE WERKING VAN DE VERENIGING.

De sportvereniging organiseert een dag vullende sportactiviteit voor kinderen tijdens de
schoolvakanties, dat openstaat voor inwoners Kortenberg - dus ook voor nietleden van de vereniging.
Voor dit criterium wordt jaarlijks in totaal 3000 Euro voorzien.
o De sportvereniging ontvangt per georganiseerd dag (tot 18 jaar)
30 Euro. Een deelnemerslijst met namen en geboortedata geldt als bewijs.
MBEN KONTENBERGSE SPORTVERENIGINGEN VOoRZIEN EEN VooRDEELTARIEF VooR FINANCIEEL
KANSARMEN.

De sportvereniging biedt een voordeeltarief aan voor financieel kansarmen. Dit voordeeltarief dient
aantoonbaar te zijn. Voor dit criterium wordt jaarlijks in totaal 300 Euro voorzien.
e De sportvereniging ontvangt hiervoor l0 Euro.

MBER KoRTENBERGSE SPoRTVERENIGINGEN HEBBEN RECHTSPERSOONLIJKHEID

De sportvereniging heeft een verenigingsstructuur met rechtspersoonlijkheid (VZW)
Voor dit criterium wordt jaarlijks in totaal 400 Euro voorzien.
Elke sportvereniging met rechtspersoonlijkheid ontvangt 20 Euro.

o

TOELAGE OP BASIS VAN KWALITEITSCRITERIA
MBER KoRTENBERGSE JoNGEREN SLUITEN ZICH AAN BIJ KORTENBERGSE SPORTVERENIGINGEN

De sportvereniging voldoet aan volgende kwaliteitscriteria:
. De sportvereniging organiseert of neemt deel aan een sportpromotie-initiatief in samenwerking met
een Kortenbergse school. Voor dit criterium wordt jaarlijks in totaal 700 Euro voorzien.
r De sportvereniging ontvangt per actief contactmoment in het kader van dergelijk
sportpromotie-initiatief per halve dag 40 Euro en per hele dag 80 Euro.
Een attest van de school of van de sportdienst geldt als bewijs.

MenRKo

TENBERGSE SPORTVERENIGINGEN ORGANISEREN TORNOOIEN OF COMPETITIES OM HLIN
SPORTTE PROMOTEN BINNEN DE GEMEENTE.

De sportvereniging voldoet aan volgende kwaliteitscriteria:
. De sportvereniging organiseert een tornooi, competitie of een ander evenement waarbij hun sport
wordt gepromoot binnen de gemeente. De sportvereniging deelt trofeeën/aandenkens uit. Voor dit
criterium wordt jaarlijks in totaal 700 Euro voorzien.
o De sportvereniging ontvangt één maal per werkjaar tot 100 euro voor de aankoop van
trofeeën/aandenkens voor de organisatie van een tornooi, competitie ofeen ander
evenement. Een betalingsbewijs voor de trofeeën/aandenkens geldt als bewijs.
MEER KoRTENBERGSE SPORTVERENIGINGEN WERKEN MET MEER GEDIPLOMEERDE
SPORTBEGELEIDERS EN OPGELEIDE BESTUURDERS.

De sportvereniging voldoet aan één of meerdere van volgende kwaliteitscriteria:
. De sportvereniging werkt voor zijn jaarwerking met gediplomeerde trainers. Voor dit criterium
wordt jaarlijks in totaal 1000 Euro voorzien.
. De sportvereniging ontvangt per gediplomeerde trainer (niet-jeugdtrainer) die bij de

r

.

sportvereniging op jaarbasis werkt 100 Euro.
Een lijst met namen van de gediplomeerde trainers met functie en een kopie van het
sporttechnische diploma gelden als bewijs.
De sportvereniging stimuleert haar trainers om een diploma te behalen. Voor dit criterium wordt
jaarlijks in totaal 600 Euro voorzien
o De sportvereniging kan het cursusgeld tot 250 Euro inbrengen. Het dient te gaan om
een trainer (niet-jeugdtrainer) die minimum 1 u. per week training geeft.

De sportvereniging stimuleert haar bestuursleden om bestuurstechnische vormingen te volgen.
Voor dit criterium wordt jaarlijks in totaal 100 Euro voorzien.
o De sportvereniging ontvangt per gevolgde bestuurstechnische vorming door een
bestuurslid van de sportvereniging 10 Euro. Een deelname attest geldt als bewijs.
MEER KORTENBERGSE SPORTVERENIGINGEN BIEDEN EEN REGELMATIG EN
AANTREKKELIJK ACTTVITEITENAANBOD OP DE VERSCHILLENDE NIVEAUS AAN

De sportvereniging voldoet aan de volgende kwaliteitscriteria:
. De sportvereniging biedt een regelmatige en aparte werking aan voor de jeugd (tot 18 jaar), voor
volwassenen en voor 50plussers. Voor dit criterium wordt jaarlijks in totaal 500 Euro voorzien.
r De sportvereniging ontvangt 100 Euro indien ze voor de drie leeftijdscategorieën een
aanbod heeft. Een overzicht van het aanbod per leeftijdscategorie geldt als bewijs.

MEER KORTENBERGSE SPORTVEREMGINGEN BIEDEN EEN REGELMATIG EN

AANTREKKELIJK G-SPORT ACTIVITEITENAANBOD AAN
De sportvereniging voldoet aan de volgende kwaliteitscriteria:

'

De sportvereniging biedt een regelmatige en aparte werking aan voor mensen met een mentale of
flisieke beperking. Voor dit criterium wordt jaarlijks in totaal 500 Euro voorzien.
o De sportvereniging ontvangt 100 Euro indien ze voor mensen met een beperking een
aanbod heeft. Een overzicht van het aanbod geldt als bewijs.

III. SLOT. EN OPHEF'FINGSBEPALINGEN
Artikel 8: Looptijd reglement
Dit reglement gaat in voege vanaf

1 september 2020 en loopt af op 3 I augustus 2026. De afhandeling
van het werkjaar I september 2025 bf .enmet 31 augustus 2026 verloopt nog via dit reglement zie
artikel 4 voor concrete timing.
Afzonderlijke reglementen bepalen onder welke voorwaarden de verenigingen bijkomend worden
ondersteund door het gemeentebestuur.

Artikel 9 : Geschillen

en onvoorziene omstandieheden

Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit
reglement worden behandeld door het bestuur van de gemeente Kortenberg.

Artikel l0: opheffing en overgang
Het huidige subsidiereglement loop af op 31 augustus 2020 enwordt dan opgeheven.
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