GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE
SUBSIDIERING VAN PEPINGSE
SPORTVERENIGINGEN
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GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIERING VAN PEPINGSE
SPORTVERENIGINGEN










Gelet op de desbetreffende artikels uit het Gemeentedecreet;
Decreet houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en
rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn
Gelet op het Decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een
lokaal sportbeleid
Gelet op het Besluit van de VR van 16 november 2012 betreffende de uitvoering van
het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal
sportbeleid
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad van 2 september 2014
Gelet op het voorstel van het college van 1 september 2014
Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraad van 16 september 2014

1. ALGEMENE VOORWAARDEN
1.1. Algemeen
Art. 1. Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde
kredieten, worden subsidies uitgekeerd door de gemeente, overeenkomstig het
erkenningsreglement, aan erkende sportverenigingen.
Art. 2. Dit reglement is van toepassing op de toekenning van subsidies aan de plaatselijke,
erkende sportverenigingen die ofwel op recreatief ofwel op competitief vlak sportieve
activiteiten inrichten ten bate van de inwoners van Pepingen.
Art. 3. Sportverenigingen die door andere adviesraden gesubsidieerd worden (jeugd,
cultuur,…) of erkend zijn in een andere gemeente komen niet in aanmerking voor een
subsidie op de sportbegroting.
Art. 4. Als werkingsjaar geldt de periode van 1 augustus tot en met 31 juli.
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1.2.Voorwaarden
Art. 5. Om een subsidie te bekomen dient een vereniging erkend te zijn en dus te voldoen
aan de voorwaarden uit het erkenningsreglement voor sportverenigingen.
Daarnaast gelden ook nog volgende voorwaarden om de subsidie te bekomen:
- de beoefening voor sport in de vereniging voor iedereen mogelijk maken, rekening
houdend met de doelstellingen van de vereniging.
- vragen van een lidmaatschapsbijdrage aan de leden
- aanvaarden verantwoording af te leggen aan het gemeentebestuur voor de aanwending
van de subsidies
- indienen van een activiteitenverslag
- meewerken aan de KOE-PONGS (indien de club beschikt over een jeugdwerking)
- indienen van alle gevraagde bewijsstukken van het afgelopen werkingsjaar.

1.3.Aanvraag
Art. 6. De clubsecretaris van de erkende sportvereniging ontvangt jaarlijks begin september
het activiteitenverslag en een begeleidende brief.
Enkel de erkende sportverenigingen die 30 dagen na postdatum het activiteitenverslag
ingediend hebben op de gemeentelijke sportdienst komen in aanmerking voor de verdere
behandeling ervan.
De vereniging die 30 dagen na postdatum nog geen verslag heeft ingediend, zal geen
aanspraak kunnen maken op de subsidie voor het betrokken werkingsjaar.
De aanvrager dient, indien opgevraagd door de gemeentelijke sportdienst, bijkomende
informatie over de ingestuurde gegevens 14 dagen na de vraag van de sportdienst te
verstrekken.

1.4.Beslissingen
Art. 7. Na ontvangst en het verwerken van de gegevens van de jaarlijkse
activiteitenverslagen door de sportdienst, wint het college van burgemeester en schepenen
het advies in van de sportraad. De sportraad geeft zijn advies binnen de dertig dagen aan
het college van burgemeester en schepenen.

1.5.Uitbetaling
Art. 8. De uitbetaling van de subsidies gebeurt in principe voor het einde van het
werkingsjaar door een overschrijving op de rekening van de aanvrager.
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1.6.Betwisting
Art. 9. Bij betwisting over de toekenning van subsidies kan de sportvereniging een bezwaar
indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
Het college van burgemeester en schepenen regelt alle niet voorziene gevallen en beslist bij
betwisting telkens na advies van de sportraad.

1.7.Controle en sancties
Art. 10. Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht de gegeven
informatie en bewijsstukken te verifiëren.
Indien blijkt dat:
- aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid of
- de aanvrager de gevraagde inlichtingen weigert te verschaffen of
- de aanvrager de inlichtingen niet tijdig verschaft of
- de verklaringen onjuist zijn
vervalt de desbetreffende sportvereniging het recht op subsidiering voor het betrokken jaar.

1.8.Verantwoordelijkheid
Art. 11. Dit reglement regelt alleen de financiële tussenkomst van het gemeentebestuur in
de werking van de plaatselijke sportverenigingen. Het gemeentebestuur kan geenszins
verantwoordelijk gesteld worden voor afhandelingen van contracten, eventuele ongevallen,
schade, wanbetaling en de daaruit voortvloeiende kosten. De betrokken vereniging blijft
volledig zelf verantwoordelijk voor haar werking, activiteiten en manifestaties.

1.9.Akkoordverklaring
Art. 12. Verenigingen die beroep doen op dit subsidiereglement verklaren zich hierdoor
akkoord met alle voorgaande bepalingen.
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2. SOORTEN SUBSIDIES
Art. 13. In de gemeente Pepingen kunnen de door het gemeentebestuur erkende
sportverenigingen beroep doen op 5 soorten subsidies en tegemoetkomingen.
1.
2.
3.
4.
5.

Beleidssubsidie
Bijzondere éénmalige subsidie
Logistieke ondersteuning
Gratis publicatie via gemeentelijke infokanalen
Toelage voor jubilerende verenigingen

2.1.Beleidssubsidie
Het activiteitenverslag dient ingevuld te worden met de gegevens van het afgelopen
werkingsjaar.
Puntenverdeling
Art. 14. Van het beschikbare subsidiebedrag zal minimaal 60% verdeeld worden over de
kwaliteitscriteria zijnde artikels 18, 19, 20, 21, 22, 23.
Basissubsidie
Art. 15. De basissubsidie is een forfaitair bedrag dat jaarlijks wordt toegekend aan elke
erkende sportvereniging die voldoet aan de algemene bepalingen beschreven in artikel 1 en
die de basisgegevens van de vereniging invult op het daartoe voorziene document.
De basissubsidie bedraagt 25 euro per vereniging die de basisgegevens indient.

Werkingssubsidie
Art. 16. De werkingssubsidie is een subsidie die toegekend wordt op basis van een
puntensysteem aan de erkende sportverenigingen die voldoen aan de onder artikel 5
beschreven voorwaarden tot subsidiëring.
De werkingssubsidie is het product van de subsidiewaarde van een punt en het behaalde
puntentotaal van de sportvereniging.
Kwantiteit
Art. 17. Per actief lid in de gemeente Pepingen
Aantal actieve verzekerde leden jonger dan 18 jaar
Aantal actieve verzekerde leden vanaf 18 jaar

1 punt per lid
1 punt per lid

Bijlage 1: officiële ledenlijst van de federatie of namenlijst van de verzekeringsmaatschappij.
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Kwaliteit
Art. 18. Kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de sportvereniging
Begeleider / trainer heeft geen diploma
Begeleider / trainer heeft VTS diploma niveau Aspirant-initiator
Begeleider / trainer heeft VTS diploma initiator
Begeleider / trainer heeft VTS diploma trainer B
Begeleider / trainer heeft VTS diploma trainer A

2 punten per trainer
4 punten per trainer
6 punten per trainer
8 punten per trainer
10 punten per trainer

Enkel het hoogste diploma per trainer komt in aanmerking.
Bijlage 2: nominatieve lijst van de actieve trainers met vermelding van hun diploma (+ een
kopie van het hoogste diploma met betrekking tot de beoefende sporttak) en welke
groep/ploeg ze trainen.

Art. 19. Vormingen / bijscholingen
Deelname van bestuurlijk en technisch kader aan bijscholingen/vormingen
3 punten per bijscholing.
Met een maximum van 5 bijscholingen per persoon.
Bijlage: Diploma / getuigschrift bijvoegen

Art. 20. Structuur van de sportvereniging
De sportvereniging heeft een organogram
De sportvereniging is een vzw

2 punten
10 punten

Bijlage: Organogram bijvoegen
Art. 21. Communicatie / uitstraling
De sportvereniging beschikt over een website die up to date is + een
link naar de gemeentelijke website
De sportvereniging beschikt over een nieuwsbrief (min. 2x/jaar)
De sportvereniging heeft een communicatieverantwoordelijke
De sportvereniging gebruikt het logo van de gemeente in hun
promotie

5 punten
5 punten
5 punten
5 punten

Een facebookpagina van de club telt niet als website.
Een nieuwsbrief is een regelmatige publicatie, over het algemeen rond een hoofdthema, om
informatie te verstrekken aan de leden. De nieuwsbrief heeft als doel de leden op de hoogte
te brengen van het laatste nieuws. Dit kan door minstens één A4 op papier of elektronisch te
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versturen naar de leden. Berichtgeving op de facebookpagina van de club vallen niet onder
de noemer ‘nieuwsbrief’.
Communicatieverantwoordelijke: persoon die communicatie met de sportdienst onderhoudt
en de daaruit volgende informatie binnen de sportvereniging coördineert.

Art. 22. Sportpromotie
De sportvereniging organiseert sportpromotionele activiteiten die 5 punten / act
openstaan voor iedereen
(max 3 act)
De sportvereniging organiseert stages of sportkampen voor de jeugd
5 punten / act
(max 3 act)
De sportvereniging organiseert gratis initiaties voor de jeugd
5 punten / act
(max 3 act)
De sportvereniging organiseert of werkt actief mee aan/met activiteiten 5 punten / act
voor senioren
(max 3 act)
De sportvereniging werkt mee of neemt deel aan activiteiten van de 5 punten / act
sportdienst / sportregio / gemeentelijke activiteiten
(onbeperkt)
Iedere activiteit kan maar 1x in aanmerking komen.
De vereniging dient zelf organisator te zijn van de activiteiten. Deelname aan activiteiten van
derden tellen niet mee.
Bijlage: flyer/affiche/brochure van de activiteiten

Art. 23. Financieel beleid
De sportvereniging hanteert een gedifferentieerd lidgeld (verschillend lidgeld 10 punten
voor diverse doelgroepen)

De sportvereniging organiseert nevenactiviteiten voor het werven van 10 punten
financiële middelen
Bijlage: Kopie van de inschrijvingsformulieren – flyer/uitnodiging van de nevenactiviteiten.

Berekening
Art. 24. Het bedrag per sportvereniging wordt berekend volgens volgende formule:
Basissubsidie
+ eventueel
Beschikbaar bedrag kwaliteit
x puntentotaal kwaliteit sportvereniging
Puntentotaal kwaliteit alle sportverenigingen
+ eventueel
Beschikbaar bedrag kwantiteit
x puntentotaal kwantiteit sportvereniging
Puntentotaal kwantiteit alle sportverenigingen
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2.2.Bijzondere éénmalige subsidie
Art. 25. Activiteiten van uitzonderlijke aard of activiteiten naar aanleiding van buitengewone
omstandigheden, die niet kunnen gesubsidieerd worden via de werkingssubsidie, kunnen
gesubsidieerd worden via het gemeentebestuur via een bijzondere éénmalige subsidie.
De activiteit moet zich richten tot de gehele Pepingse bevolking.
De erkende sportverenigingen die van een bijzondere éénmalige subsidie willen genieten,
richten drie maanden voor het begin van de uitzonderlijke activiteit een gemotiveerde
aanvraag, inclusief en kosten- en inkomstenprognose naar het gemeentebestuur. Binnen de
zestig dagen, na ontvangst van de aanvraag en na het advies ingewonnen te hebben van de
sportraad, zal het gemeentebestuur de beslissing van de gemeenteraad aan de vereniging
meedelen.
Iedere aanvraag zal hiervoor afzonderlijk geëvalueerd worden. Bij het verkrijgen van een
eenmalige subsidie, verbindt de vereniging er zich toe om het logo van de gemeente te
gebruiken in de communicatie rond deze activiteit / omstandigheid.
De bijzondere éénmalige subsidie bedraagt minimum 100 euro en maximum 500 euro.

2.3.Logistieke ondersteuning
Gemeentelijke uitleendienst
Art. 26. De gemeentelijke uitleendienst heeft als doel materiaal voor ontlening ter
beschikking te stellen aan erkende jeugd-, sport- en cultuurverenigingen uit Pepingen.
Het reglement van deze uitleendienst kan bekomen worden op het gemeentehuis.
Gebruik van zalen
Art. 27. De erkende sportverenigingen kunnen voor niet-commerciële activiteiten gratis
gebruik maken van zalen in de gemeente. Een overzicht van de zalen die in aanmerking
komen, kan bekomen worden op het gemeentehuis.

2.4.Gratis publicatie via de gemeentelijke kanalen
Art. 28. Elke Pepingenaar en elke erkende sportvereniging van Pepingen kan gratis gebruik
maken van de gemeentelijke communicatiekanalen voor het publiceren van artikels en het
aankondigen van activiteiten.
Met gemeentelijke communicatiemiddelen wordt onder andere bedoeld:
- de gemeentelijke infobladen
- de gemeentelijke inschuifborden
- de gemeentelijke vrijetijdsbrochure
De aanvraag gebeurt bij voorkeur via het aanvraagformulier. Alle artikels dienen tijdig
binnengebracht te worden op de sportdienst.
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Het college van burgemeester en schepenen, de sportdienst en de sportraad behouden zich
het recht om artikels te weigeren.

2.5.Jubileumtoelage
Art. 29. Bepalingen voorzien in het ‘gemeentelijk reglement betreffende het toekennen van
een toelage aan jubilerende verenigingen’.
Dit reglement is op te vragen bij de sportdienst.

9

