Ondersteuningsreglement
Zottegemse sportverenigingen
Datum

Reglement ter ondersteuning van Zottegemse sportverenigingen

21 september 2020
Contact

Doelstelling

Sportdienst Zottegem

Artikel 1:

Bevegemsevijvers 1

Het Zottegems stadsbestuur wil het sportieve verenigingsleven ondersteunen en

9620 Zottegem
sportdienst
@zottegem.be
Pagina
1/7

stimuleren met als doel erkende sportverenigingen de mogelijkheid te bieden hun
werking kwalitatief en kwantitatief uit te bouwen en zo mee vorm te geven aan één
van de kerntaken; ‘zoveel mogelijk inwoners op een gezonde manier aan te zetten
tot sport en beweging’.
Deze ondersteuning gebeurt volgens de voorwaarden die in dit reglement zijn
vastgelegd.

Begrippen
Artikel 2:
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
•

Sport: sportactiviteiten met voldoende fysieke activiteit, die op regelmatige
basis beoefend worden, individueel of in ploegverband, met een competitief of
recreatief karakter.

•

Sportvereniging: een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam,
feitelijk of als privaatrechtelijke vereniging en zonder beroeps-, winst- of
handelsoogmerk, heeft georganiseerd met als primaire doelstelling het
aanbieden van één of meerdere sportactiviteiten op één of meerdere locaties
en het promoten van sport op regelmatige basis. Iedereen kan zich aansluiten bij
de vereniging op voorwaarde dat zij/hij de waarden, normen, reglementen en
doelstellingen van de vereniging eerbiedigt.

•

Watersportvereniging: een sportvereniging waarvan de sportbeoefening
hoofdzakelijk in het water plaatsvindt en daardoor een specifieke nood heeft
aan het zwembad.

•

Erkende sportfederatie: een Vlaams gestructureerde privaatrechtelijke organisatie die op vrijwillige wijze en
zonder winstoogmerk sportclubs verenigt, en daarbij erkend wordt in zijn statuut door Sport Vlaanderen.

•

Sportbeoefening:
o

Recreatieve sportbeoefening: Binnen een sportvereniging georganiseerde sportbeoefening, al dan niet
onder leiding van een sporttechnische begeleider, met als intrinsieke hoofddoelen het beleven van
spelvreugde en/of het verbeteren van prestaties zonder deelname aan competitie.

o

Training: Binnen een sportvereniging georganiseerde sportbeoefening door individuele of een groep
sporters, onder begeleiding van een gekwalificeerd begeleider met als doel het verbeteren van
prestaties in functie van competitie.

•

o

Competitie: Georganiseerde spelvorm tussen (leden van) verschillende sportverenigingen.

Sportevenement: Speciale tijds- en plaatsgebonden sportieve gebeurtenis, ingericht door een sportvereniging
waarbij leden en gasten de mogelijkheid hebben tot actieve deelname aan en/ of toeschouwen van de
activiteit.

•

G-sportwerking: Specifieke sportbegeleiding door een gekwalificeerde of ervaringsdeskundige begeleiders
aan G-sportleden, met name personen met een auditieve, fysieke, verstandelijke of visuele handicap of
beperking, psychische kwetsbaarheid of autisme.

•

Jeugdsportwerking: Specifieke recreatieve (en competitieve) sportbegeleiding door gekwalificeerde
begeleiders aan kinderen en jongeren tot 18 jaar.

•

Kwalificatiegraad: de graad van bekwaamheid die de sporttechnisch (jeugd)begeleider op het vlak van
training heeft en die bepaald wordt volgens de behaalde diploma’s en getuigschriften van de Vlaamse
Trainersschool en/of de gevolgde cursussen en opleidingen erkend door de Vlaamse Trainersschool. Enkel de
kwalificatiegraden die betrekking hebben op de sportdiscipline(s) van de betrokken sporttak komen in
aanmerking.

Erkenning
Artikel 3:
Elke sportvereniging waarvan de activiteiten plaatsvinden op het grondgebied van de Stad Zottegem komt in
aanmerking als erkende Zottegemse sportvereniging.
Artikel 4:
Om in aanmerking te komen voor deze erkenning dient de sportvereniging:
•

Sportbeoefening of sportevenementen aan te bieden.

•

Alle activiteiten in hoofdzaak op grondgebied van de Stad Zottegem te organiseren, met uitzondering van die
activiteiten waarvan kan aangetoond worden dat de specifiek benodigde infrastructuur onvoldoende
beschikbaar is. In dat geval moet de zetel op het grondgebied van de Stad Zottegem zijn en de lokale
verankering duidelijk aangetoond worden.

•

Een actieve werking te kunnen voorleggen voor het daaropvolgende jaar.

•

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de vereniging, haar bestuurders en lesgevers te verzekeren.

•

Lichamelijke ongevallen voor alle aangesloten leden en deelnemers aan de activiteiten te verzekeren.
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Artikel 5:
Een erkende Zottegemse sportvereniging geniet volgende voordelen:
•

Gebruik maken van materialen van de Stedelijke Uitleendienst en Uitleendienst Jeugd volgens de
voorwaarden van de geldende reglementen.

•

Gebruik maken van stedelijke (sport)infrastructuur aan de van toepassing zijnde, verlaagde tarieven in
overeenstemming met de geldende reglementen.

•

In aanmerking komen voor subsidies voor erkende sportverenigingen volgens de bepalingen van dit
reglement.

•

Mogelijkheid tot uitschrijven van fiscale attesten voor sportkampen erkend door de lokale overheid.

Artikel 6:
De sportvereniging dient het aanvraagformulier tot erkenning, raadpleegbaar via de stedelijke website en de
sportdienst, volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde stukken te bezorgen aan de sportdienst.
Elke aanvraag tot erkenning wordt geëvalueerd door de sportdienst en ter advies voorgelegd aan de stedelijke
sportadviesraad. Het college van burgemeester en schepenen beslist, op basis van de evaluatie en het advies, over
de erkenning van de sportvereniging. Wanneer de vereniging niet wordt erkend, zal deze beslissing door het
college van burgemeester en schepenen gemotiveerd worden.

Artikel 7:
Toegekende erkenning is geldig voor de duur van het reglement voor zover de sportvereniging aan de
voorwaarden blijft voldoen.
De sportdienst kan, op vraag van het college van burgemeester en schepenen of op eigen initiatief, op elk tijdstip
een erkende sportvereniging vragen via de nodige documenten aan te tonen dat nog steeds voldaan wordt aan
de erkenningsvoorwaarden.
Wanneer een sportvereniging niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, de procedures niet correct
naleeft, bewust foutieve informatie bezorgt of geen gevolg geeft aan een oproep tot indienen van extra
informatie, kan het college van burgemeester en schepenen de erkenning intrekken.
Bij betwisting door een vereniging over het niet toekenning van erkenning kan de vereniging een bezwaarschrift
richten aan het college van burgemeester en schepenen. Na advies door de sportdienst en sportadviesraad zal het
college van burgemeester en schepenen zijn beslissing motiveren.
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Subsidies
Artikel 8:
Binnen de perken van de voorziene kredieten, goedgekeurd in de meerjarenplanning, worden door het college
van burgemeester en schepenen, na advies door de stedelijke sportadviesraad, aan de erkende Zottegemse
sportverenigingen subsidies verleend volgens de normen en voorwaarden hierna vastgelegd.
De subsidies, verleend volgens de kredieten ingeschreven in de begroting van het lopende dienstjaar
(kalenderjaar), worden berekend op basis van de gegevens betreffende het vorige werkingsjaar. Het bedoelde
werkingsjaar loopt van 15 juli van het voorgaande tot 14 juli van het betrokken dienstjaar.
Artikel 9:
Om in aanmerking te komen voor subsidies kan de erkende sportvereniging:
•

Geen andere Zottegemse subsidie ontvangen voor de bedoelde werking.

•

Geen andere subsidie ontvangen voor de bedoelde werking buiten Zottegem.

Artikel 10:
Subsidies kunnen enkel verkregen worden door middel van de daartoe bestemde aanvraagformulieren, en dient
vergezeld te zijn van de nodige bewijsstukken, zoals beschreven in de aanvraagformulieren.
Deze formulieren worden uiterlijk 1 september van het betrokken dienstjaar door de sportdienst ter beschikking
gesteld. Het aanvraagformulier moet voor 15 oktober van het betrokken dienstjaar ingediend worden bij de
sportdienst. Aanvragen buiten deze periode zijn onontvankelijk.
De uitbetaling van de subsidies gebeurt, na advies door de sportadviesraad en de goedkeuring van het college van
burgemeester en schepenen, voor 31 december van het betrokken dienstjaar.
Artikel 11:
Van elke erkende sportvereniging wordt verwacht dat ze de subsidieaanvraag in eer en geweten invult. Het
college van burgemeester en schepenen en de sportdienst behouden zich het recht om controles uit te voeren. Bij
vaststelling door het college van burgemeester en schepenen of de sportdienst van foutieve gegevens vervalt het
recht op subsidie voor het betreffende werkingsjaar.
Ook de sportadviesraad heeft inzage in de subsidieaanvragen. De sportadviesraad geeft, op basis van het verslag
van de sportdienst over de toewijzing van de subsidiegelden, advies aan het college van burgemeester en
schepenen. Het college van burgemeester en schepenen neemt een uiteindelijke beslissing over eventuele
discussiepunten.
Bij betwisting door een vereniging over de toegekende subsidies kan de vereniging een bezwaarschrift richten aan
het college van burgemeester en schepenen. Na advies door de sportdienst en sportadviesraad zal het college van
burgemeester en schepenen zijn beslissing motiveren.
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Structurele subsidies
Artikel 12:
80% van de subsidies worden toegekend op basis van de indeling van de in aanmerking komende
sportverenigingen in 4 categorieën:
•

Categorie brons: 1 punt

•

Categorie zilver: 5 punten

•

Categorie goud: 10 punten

•

Categorie olympisch: 30 punten

Het behaalde aantal punten van een sportvereniging ten opzichte van het totaal aantal behaalde punten van alle
sportverenigingen samen zal in dezelfde verhouding het subsidiebedrag per sportvereniging bepalen. Elke
sportvereniging in een bepaalde categorie ontvangt dus hetzelfde subsidiebedrag.
Artikel 13:
•

Categorie brons:
Een erkende sportvereniging behoort tot categorie brons als ze voldoet aan de volgende voorwaarden:
o

•

De sportvereniging is aangesloten bij een door de Vlaamse overheid erkende sportfederatie.

o

De sportvereniging organiseert tijdens het lopende werkingsjaar sportbeoefening die minstens

o

De sportvereniging heeft minstens 10 actieve leden.

tweewekelijks plaatsvindt over een periode van minstens 7 maanden.

Categorie zilver:
Een erkende sportvereniging behoort tot categorie zilver als ze bijkomend voldoet aan de volgende
voorwaarden:
o

•

De sportvereniging is aangesloten bij de stedelijke sportadviesraad.

o

De sportvereniging organiseert tijdens het lopende werkingsjaar wekelijkse sportbeoefening onder

o

De sportvereniging heeft minstens 20 actieve leden, waarvan minstens 10 woonachtig in Zottegem.

begeleiding van een gekwalificeerd begeleider over een periode van minstens 8 maanden.

Categorie goud:
Een erkende sportvereniging behoort tot categorie goud als ze bijkomend voldoet aan de volgende
voorwaarden:
o

De sportvereniging heeft een aparte jeugdsportwerking met minstens 25 jeugdleden.

o

De sportvereniging organiseert tijdens het lopende werkingsjaar wekelijkse trainingen over een periode

o

De sportvereniging neemt deel aan competitie.

o

van minstens 8 maanden.
De sportvereniging heeft minstens 50 actieve leden, waarvan minstens 25 woonachtig in Zottegem.
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•

Categorie olympisch:
Een erkende sportvereniging behoort tot categorie olympisch als ze bijkomend voldoet aan de volgende
voorwaarden:
o

De sportvereniging heeft een aparte jeugdsportwerking met minstens 100 actieve jeugdleden, waarvan

o

De sportvereniging organiseert tijdens het lopende werkingsjaar 5 trainingen per week over een periode

minstens 50 woonachtig in Zottegem.
van minstens 8 maanden, onder begeleiding van 5 gekwalificeerde lesgevers, waaronder minstens 1 Atrainer.

•

Optie paralympisch:
o

Erkende sportverenigingen met een G-Sportwerking stijgen automatisch een categorie.
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Projectsubsidies
Artikel 14:
De Stad Zottegem wil projecten mogelijk maken of versterken die relevant zijn voor het lokale (sport)beleid. De
projectsubsidies dienen voor de ondersteuning van in tijd en opzet afgebakende sportverenigingsprojecten.
20% van de jaarlijkse subsidies worden voor deze projecten voorzien.
Indien de ingediende en ontvankelijke aanvragen het voorziene projectsubsidiebudget overschrijden worden de
bedragen per subsidieaanvraag gelijkmatig aangepast.
Indien het voorziene projectsubsidiebudget de ingediende en ontvankelijke aanvragen overschrijdt wordt het niet
toegekende restbedrag van het projectsubsidiebudget toegevoegd aan de structurele subsidies.
Artikel 15:
Door het college van burgemeester en schepenen worden voorafgaand aan het betrokken dienstjaar, op advies
van de sportdienst en sportadviesraad, 3 projectthema’s gekozen waarvoor de erkende sportverenigingen, naast
de structurele subsidies, deze bijkomende subsidieaanvraag kunnen indienen.
De principiële looptijd van een projectthema is 2 jaar. Het college van burgemeester en schepenen kan, op advies
van de sportdienst en sportadviesraad, de projectthema’s jaarlijks wijzigen.
Een sportvereniging kan jaarlijks voor meerdere projectthema’s een subsidieaanvraag indienen, maar voor elk
ingediend project slechts eenmalige ondersteuning krijgen.
Een sportvereniging kan, per ingediende subsidieaanvraag, maximaal €2.000 projectsubsidie ontvangen, met een
totaal jaarlijks maximum van €4.000 aan projectsubsidies.
Bovendien kan de toegekende subsidie, per ingediende subsidieaanvraag, maximaal 50% bedragen van de
investeringskost van het project door de vereniging.

Artikel 16:
Sportverenigingen die een aanvraag voor projectsubsidie willen indienen dienen dit uiterlijk 1 mei van het huidige
dienstjaar aan te vragen via de sportdienst.
Na evaluatie van alle aanvragen door de sportdienst en advies door de sportadviesraad zullen de betrokken
verenigingen uiterlijk 1 september van het betrokken dienstjaar op de hoogte gebracht worden van de maximale
subsidie.
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