
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN   -   WORTEGEM-PETEGEM  

 

Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Art.1. Binnen de door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten worden door het College van 

Burgemeester en Schepenen subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen volgens normen en 
voorwaarden die worden vastgelegd in dit subsidiereglement en dit na advies van de sportraad. 

Art.2. De subsidiëring van het huidig werkingsjaar (2019) wordt steeds bepaald op basis van de in het 

aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorgaande werkingsjaar 
(2018 - 2019). Als referteperiode voor het werkingsjaar geldt de periode van 30/09/2018 tot en met 

30/09/2019. 

Art.3. De sportverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het 

erkenningreglement omschreven erkenningvoorwaarden. 

Art.4. De aanvraag tot subsidiëring wordt door de erkende sportverenigingen op de daartoe bestemde 

formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar 
op website van de gemeente (www.wortegem-petegem.be) of kunnen schriftelijk worden 

aangevraagd bij de sportdienst. 

Art.5. Het aanvraagdossier moet worden ingediend vóór 15/10 van het huidig werkingsjaar (2019).  

Art.6. Indien er door de sportdienst bijkomende gegevens worden opgevraagd, dienen die binnen de 14 

dagen na de vraag te worden verstrekt. 

Art.7. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te 

verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte van gegevens niet in overeenstemming is met de 

werkelijkheid of de aanvrager de gevraagde informatie niet of niet tijdig verschaft, vervalt voor de 
sportvereniging het recht op subsidiëring voor het betreffende jaar. 

Art.8. De uitbetaling van de subsidies gebeurt in principe voor het einde van het jaar door overschrijving 
op de gekende bankrekening van de sportvereniging. 

Art.9. Indien de gemeente hier om vraagt, overeenkomstig de Wet van 14 november 1983, dienen de 

sportverenigingen die een subsidie hebben ontvangen verantwoording af te leggen omtrent de 
besteding van de ontvangen subsidies. Deze wet stelt dat de sportvereniging de subsidie dient 

gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie is toegekend, namelijk een kwalitatief sportaanbod 
eigen aan de intrinsieke opdracht van de sportvereniging. 

Art.10. Bij de ontbinding van de club kan het laatst verkregen subsidiebedrag worden teruggevorderd door 
de gemeente. 

 

http://www.wortegem-petegem.be/


Art.11. Het totale subsidiebudget bestaat: 

- voor 40% uit een basissubsidie, die op basis van een puntensysteem van kwantitatieve 

eigenschappen wordt verdeeld onder de erkende sportverenigingen. 
- voor 60% uit een werkingssubsidie, die op basis van een puntensysteem van kwalitatieve 

eigenschappen wordt verdeeld onder de erkende sportverenigingen. 
 

Art.12. Dit subsidiereglement is van toepassing vanaf 1 januari 2009. 

 

HOOFDSTUK  I: BASISSUBSIDIES 

 

Art.13. De basissubsidie bedraagt 40% van het totale subsidiebudget. Dit bedrag wordt op basis van 
kwantitatieve criteria verdeeld onder alle erkende sportverenigingen van Wortegem-Petegem op 

basis van onderstaand puntensysteem. Vooraleer tot de vaststelling van het subsidiebedrag 

overgegaan wordt, zullen de behaalde punten omgerekend worden conform de formule in de 
bijgevoegde matrix. 

 

 
 

 Kwantiteitscriterium 1:  
 

De erkende sportvereniging  -  ledenaantal. 
 

 Parameters waarop de vereniging punten kan behalen: 
 

 1 punt indien de erkende sportvereniging 50 leden of minder telt. 
 2 punten indien de erkende sportvereniging 51 – 100 leden telt. 
 3 punten indien de erkende sportvereniging 101 – 120 leden telt. 
 4 punten indien de erkende sportvereniging 121 – 140 leden telt. 
 5 punten indien de erkende sportvereniging 141 – 160 leden telt. 
 6 punten indien de erkende sportvereniging 161 – 180 leden telt. 
 7 punten indien de erkende sportvereniging 181 – 200 leden telt. 
 8 punten indien de erkende sportvereniging meer dan 200 leden telt. 

 
 

 

 Kwantiteitscriterium 2:  
 

De erkende sportvereniging  -  inwoners Wortegem-Petegem. 
 

 Actieve 

maanden 

Activiteiten  

per maand 

< 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 

4 40% 60% 80% 100% 

3 20% 40% 60% 80% 

2 10% 20% 40% 60% 

1 5% 10% 20% 40% 



Parameters waarop de vereniging punten kan behalen: 
 

 1 punt indien de erkende sportvereniging 1-25 leden uit Wortegem-Petegem telt. 
 2 punten indien de erkende sportvereniging 26-50 leden uit Wortegem-Petegem telt. 
 3 punten indien de erkende sportvereniging 51-75 leden uit Wortegem-Petegem telt. 
 4 punten indien de erkende sportvereniging 76-100 leden uit Wortegem-Petegem telt. 
 5 punten indien de erkende sportvereniging meer dan 100 leden uit Wortegem-Petegem 

telt. 
 
 Kwantiteitscriterium 3:  
 

De erkende sportvereniging  -  jeugdleden -18 jaar. 
 

Parameters waarop de vereniging punten kan behalen: 
 

 2 punten indien de erkende sportvereniging 1-20 jeugdleden telt. 
 4 punten indien de erkende sportvereniging 21-40 jeugdleden telt. 
 6 punten indien de erkende sportvereniging 41-60 jeugdleden telt. 
 8 punten indien de erkende sportvereniging 61-80 jeugdleden telt. 
 10 punten indien de erkende sportvereniging 81-100 jeugdleden telt. 
 12 punten indien de erkende sportvereniging meer dan 100 jeugdleden telt. 

 
 Kwantiteitscriterium 4:  
 

De erkende sportvereniging  -  senioren +55 jaar. 
 

Parameters waarop de vereniging punten kan behalen: 
 

 2 punten indien de erkende sportvereniging 1-20 leden van +55 telt. 
 4 punten indien de erkende sportvereniging 21-40 leden van +55 telt. 
 6 punten indien de erkende sportvereniging 41-60 leden van +55 telt. 
 8 punten indien de erkende sportvereniging 61-80 leden van +55 telt. 
 10 punten indien de erkende sportvereniging 81-100 van +55  telt. 
 12 punten indien de erkende sportvereniging meer dan 100 leden van +55 telt. 

 
 Kwantiteitsscriterium 5:  
 

De erkende sportvereniging  -  ploegen in competitie. 
 

Parameters waarop de vereniging punten kan behalen: 
 

 2 punten indien de erkende sportvereniging 1 ploeg in competitie heeft. 
 4 punten indien de erkende sportvereniging 2 ploegen in competitie heeft. 
 6 punten indien de erkende sportvereniging 3 ploegen in competitie heeft. 
 8 punten indien de erkende sportvereniging 4 ploegen in competitie heeft. 
 10 punten indien de erkende sportvereniging 5 ploegen in competitie heeft. 
 12 punten indien de erkende sportvereniging 6 ploegen in competitie heeft. 
 14 punten indien de erkende sportvereniging 7 ploegen in competitie heeft. 
 16 punten indien de erkende sportvereniging 8 ploegen in competitie heeft. 
 18 punten indien de erkende sportvereniging 9 ploegen in competitie heeft. 
 20 punten indien de erkende sportvereniging 10 ploegen in competitie heeft. 
 22 punten indien de erkende sportvereniging meer dan 10 ploegen in competitie heeft. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



HOOFDSTUK II: WERKINGSSUBSIDIES 

 

Art.14. De werkingssubsidie bedraagt 60% van het totale subsidiebudget. Dit bedrag wordt op basis van 
kwalitatieve criteria verdeeld onder alle erkende sportverenigingen van Wortegem-Petegem op basis 

van onderstaand puntensysteem. Vooraleer tot de vaststelling van het subsidiebedrag overgegaan 

wordt, zullen de behaalde punten omgerekend worden conform de formule in de bijgevoegde 
matrix. 

 

 
 

Thema 1:  Voorwaarden met het oog op de structuur van de sportvereniging 
 
 

Art.15. Dit thema tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de structuur van de 
sportvereniging. 

 

Doelstelling:  
De sportvereniging beschikt over een transparante structuur met duidelijk omschreven 

functies. 

 

Beleidsvisie 

 
 Kwaliteitscriterium 1:  
 

De sportvereniging beschikt over een beleidsplan. 
 

Parameters waarop de vereniging punten kan behalen: 
 

 2 punten indien men beschikt over een beleidsplan, gespreid over 1 werkjaar. 
 5 punten indien men beschikt over een beleidsplan, gespreid over meerdere jaren. 

 
 Kwaliteitscriterium 2:  
 

De sportvereniging heeft de Panathlonverklaring ondertekend. 
 

Parameters waarop de vereniging punten kan behalen: 

 
 1 punt indien de sportvereniging de Panathlonverklaring heeft ondertekend. 

 

 Actieve 

maanden 

Activiteiten  

per maand 

< 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 

4 40% 60% 80% 100% 

3 20% 40% 60% 80% 

2 10% 20% 40% 60% 

1 5% 10% 20% 40% 



 Kwaliteitscriterium 3:  
 

De sportvereniging beschikt over een jaarverslag. 
 

Parameters waarop de vereniging punten kan behalen: 
 

 5 punten indien de sportvereniging een jaarverslag kan voorleggen. 
 

Bestuur 

 
 Kwaliteitscriterium 4:  
 
De sportvereniging beschikt over een organogram met functiebeschrijvingen voor de 
bestuurders en sporttechnische medewerkers van een sportvereniging.  

 
Parameters waarop de vereniging punten kan behalen: 

 
 1 punt indien de sportvereniging minder dan 25 leden telt. 
 2 punten indien de sportvereniging tussen de 25 en 50 leden telt. 
 3 punten indien de sportvereniging tussen de 50 en 75 leden telt. 
 4 punten indien de sportvereniging tussen de 75 en 100 leden telt. 
 5 punten indien de sportvereniging meer dan 100 leden telt. 
 

 Kwaliteitscriterium 5: 
 
De sportvereniging bestaat uit een VZW-structuur. 

 
Parameters waarop de vereniging punten kan behalen: 

 
 1 punt indien de sportvereniging minder dan 25 leden telt. 
 2 punten indien de sportvereniging tussen de 25 en 50 leden telt. 
 3 punten indien de sportvereniging tussen de 50 en 75 leden telt. 
 4 punten indien de sportvereniging tussen de 75 en 100 leden telt. 
 5 punten indien de sportvereniging meer dan 100 leden telt. 
 

 Kwaliteitscriterium 6:  
 
De sportvereniging volgt relevante bijscholingen rond bestuursfuncties. 
 

Parameters waarop de vereniging punten kan behalen: 

 

 1 punt per bijscholing gevolgd door een bestuurslid van de sportvereniging. 
 

 

Thema 2:  Voorwaarden met het oog op de communicatie van de sportvereniging 
 

 

Art.16.Dit thema tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de communicatie van de 
sportvereniging. 

Doelstelling:   
De sportvereniging voert een interne en externe interactieve, permanente, doelgerichte en 

open communicatie.  

 
 

 
 

 
 



 

 Kwaliteitscriterium 1:  
 
De sportvereniging beschikt over een eigen, op regelmatige basis geüpdate website met 
contactpunt.  

 

Parameters waarop de vereniging punten kan behalen: 

 
 5 punten indien de sportvereniging over een website beschikt. 

 
 Kwaliteitscriterium 2:  
 
De sportvereniging beschikt over een periodiek clubblad. 
 

Parameters waarop de vereniging punten kan behalen: 
 

 2 punten per uitgave van het clubblad. 
 

 Kwaliteitscriterium 3:  
 
De sportvereniging beschikt over een onthaalbrochure voor nieuwe leden. 

 
Parameters waarop de vereniging punten kan behalen: 

 

 5 punten indien de sportvereniging een onthaalbrochure heeft. 
 
 

Thema 3:  Voorwaarden met het oog op de kwaliteitsvolle begeleiding van de 
van de sportvereniging 

 

 

Art.17.Dit thema tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de 

sportvereniging. 

 

Doelstelling:  

De sportvereniging beschikt over een kwaliteitsvol sporttechnisch kader. 

 

 Kwaliteitscriterium 1:  
 
De sportvereniging werkt met gediplomeerde trainers of studenten LO. 

 

Parameters waarop de vereniging punten kan behalen: 

 
 2 punten per trainer met een VTS-diploma Aspirant-Initiator of studenten geslaagd voor 1e 

jaar Regent/Bachelor LO. 
 3 punten per trainer met een VTS-diploma Initiator of studenten geslaagd voor 2e jaar 

Regent/Bachelor LO. 
 4 punten per trainer met een VTS-diploma Instructeur-Trainer B of Regent/Bachelor LO. 
 5 punten per trainer met een VTS-diploma Trainer A of Licenciaat/Master LO. 

 
 Kwaliteitscriterium 2:   
 
De sportvereniging voorziet in trainingsmogelijkheden voor haar leden onder leiding van een 
gediplomeerd trainer of studenten LO. 

 
 

 
 



Parameters waarop de vereniging punten kan behalen: 

 

 1 punt voor trainingen, tot 50 uur per jaar, door een trainer met VTS-diploma Aspirant-
Initiator of studenten geslaagd voor 1e jaar Regent/Bachelor LO. 

 2 punten voor trainingen, meer als 50 uur per jaar, door een trainer met VTS-diploma 
Aspirant-Initiator of studenten geslaagd voor 1e jaar Regent/Bachelor LO. 

 2 punten voor trainingen, tot 50 uur per jaar, door een trainer met VTS-diploma diploma 
Initiator of studenten geslaagd voor 2e jaar Regent/Bachelor LO. 

 3 punten voor trainingen, meer als 50 uur per jaar, door een trainer met VTS-diploma 
Initiator of studenten geslaagd voor 2e jaar Regent/Bachelor LO. 

 3 punten voor trainingen, tot 50 uur per jaar, door een trainer met VTS-diploma Trainer B of 
Regent/Bachelor LO. 

 4 punten voor trainingen, meer als 50 uur per jaar, door een trainer met VTS-diploma 
Trainer B of Regent/Bachelor LO. 

 4 punten voor trainingen, tot 50 uur per jaar, door een trainer met VTS-diploma Trainer A of 
Licenciaat/Master LO. 

 5 punten voor trainingen, meer als 50 uur per jaar, door een trainer met VTS-diploma 
Trainer A of Licenciaat/Master LO. 

 

 Kwaliteitscriterium 3:  
 
De sportvereniging volgt en /of organiseert opleidingen en bijscholingen.  

 

Parameters waarop de vereniging punten kan behalen: 

 
 1 punt per trainer, die een relevante bijscholing volgt. 

 
 Kwaliteitscriterium 4:  
 
De sportvereniging beschikt over een hoofd- en/of jeugdtrainer die de kwaliteit van het 
sporttechnisch kader ondersteunt en bewaakt.  

 
Parameters waarop de vereniging punten kan behalen: 

 
 1 punt indien de sportvereniging, met een hoofd- of jeugdtrainer, minder dan 25 leden telt. 
 2 punten indien de sportvereniging, met een hoofd- of jeugdtrainer, tussen de 25 en 50 

leden telt. 
 3 punten indien de sportvereniging, met een hoofd- of jeugdtrainer, tussen de 50 en 75 

leden telt. 
 4 punten indien de sportvereniging, met een hoofd- of jeugdtrainer, tussen de 75 en 100 

leden telt. 
 5 punten indien de sportvereniging, met een hoofd- of jeugdtrainer, meer dan 100 leden 

telt. 
 
 

Thema 4:  Voorwaarden met het oog op de promotie en samenwerking van de 
sportvereniging  

 

 

Art.18.Dit thema tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van sportpromotionele initiatieven en 
samenwerkingsvormen van de sportvereniging. 

 

Doelstelling:  

Werken rond specifieke doelgroepen met het oog op het vergroten van toegankelijkheid en 

diversiteit. 

 

 
 



 Kwaliteitscriterium 1:  
 
De sportvereniging heeft drempelverlagende initiatieven, voornamelijk op financieel vlak, ter 
bevordering van de instap van specifieke doelgroepen.  
 

Parameters waarop de vereniging punten kan behalen: 

 

 5 punten indien er drempelverlagende initiatieven werden genomen. 
 
 Kwaliteitscriterium 2:  
 
De sportvereniging heeft een specifieke werking gericht op mindervalide personen. 
 

Parameters waarop de vereniging punten kan behalen: 

 
 5 punten indien men een werking kan aantonen gericht op mindervalide personen. 

 

Doelstelling:  

Een regelmatig en aantrekkelijk activiteitenaanbod op de verschillende niveaus aanbieden. 

 Kwaliteitscriterium 1:  
 
De sportvereniging organiseert buiten de reguliere werking tornooien en wedstrijden op 
verschillende niveaus. 

 
Parameters waarop de vereniging punten kan behalen: 

 
 3 punten per organisatie van een tornooi of wedstrijd buiten de reguliere werking door een 

sportvereniging. (met een maximum van 15 punten) 
 
 Kwaliteitscriterium 2:  
 
De sportvereniging werkt mee of neemt deel aan de organisatie van lokale en bovenlokale 
initiatieven.  

 
Parameters waarop de vereniging punten kan behalen: 

 
 3 punten per actieve medewerking aan een lokaal of bovenlokaal initiatief.   

(met een maximum van 15 punten) 
 
 Kwaliteitscriterium 3:  
 
De sportvereniging organiseert clubpromotionele initiatieven. 

 
Parameters waarop de vereniging punten kan behalen: 

 

 5 punten indien de sportvereniging een clubpromotionele werking kan aantonen.  
(met een maximum van 25 punten) 

 

Doelstelling:  

Samenwerking met de gemeentelijke sportdienst bevorderen. 

 
 

 

 
 

 



 Kwaliteitscriterium 1:  
 
De sportvereniging woont de algemene vergadering  en/of infoavond(en) van de sportraad bij.  

 

Parameters waarop de vereniging punten kan behalen: 
 

 1 punt indien de sportvereniging vertegenwoordigd is op de algemene vergadering van de 
sportraad. 

 1 punt indien een afvaardiging op een infoavond aanwezig is georganiseerd door de 
sportraad. 

 
 
 


