
Provincie West-Vlaanderen        Arrondissement Kortrijk 
 

GEMEENTE LENDELEDE 
 

B E K E N D M A K I N G  
==================== 

 
De gemeenteraad van de gemeente Lendelede, provincie West-Vlaanderen heeft in zitting van  
20 november 2014 - punt 3 volgend reglement goedgekeurd met als onderwerp: 
 
Aanpassen subsidiereglement voor sportverenigingen. 
 
Het beslissend gedeelte van dit besluit luidt als volgt : 
 
Artikel 1 :  Volgend subsidiereglement directe subsidiëring voor sportverenigingen goed te  

keuren : 
 

Algemene voorwaarden 
 
Artikel 1 
 
Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde 
kredieten worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen voor de kwaliteitsvolle 
begeleiding van de leden op basis van de criteria opgenomen in artikel 6 en art. 7 
 
De subsidiëring van het werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het 
aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorbije 
sportjaar 1 juli-30 juni. 
Dit dossier zal bij het indienen vergezeld zijn van: 
 

- een officiële ledenlijst, een bewijs van verzekering voor de leden 

- een bewijs van het bedrag van betaalde huurgelden gemeentelijke en niet 
gemeentelijke sportinfrastructuur 

- een gedetailleerd verslag van de activiteiten van het vorige werkingsjaar, waaruit 
de aanwending van de gemeentelijke toelage kan blijken 

- diploma’s van de kaderopleiding, bewijs van deelname aan vormingen en 
bijscholingen 

- bewijs van de structuur van de club (vzw bewijs) 

- bewijs van jeugdpolitiek (visie en programma) 

- kopie van clubbladen van het desbetreffende sportjaar, vermelding van url van de 
website. 

 
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en 
bewijsstukken te laten opvragen en verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in 
overeenstemming is met de werkelijkheid komt desbetreffende sportvereniging voor 
het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde 
subsidie. 
 
Artikel 2 
 
De sportverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn.  
 Zie erkenningreglement in bijlage 1.  
De sportvereniging moet minstens één jaar activiteit kunnen bewijzen. 
 Iedere vereniging welke toelagen ontvangt voor haar sportwerking, moet de 
sportdienst of het gemeentebestuur onmiddellijk in kennis stellen van gebeurlijke 
bestuurswijzigingen, ophouden te bestaan e.d. 
 
 De aanvraag ter erkenning wordt door de sportverenigingen ingediend bij de 
sportdienst of het gemeentebestuur. 
 
- de sportverenigingen die tot 2008 erkend werden dienen geen nieuwe 
erkenningaanvraag in te dienen. 



Sportverenigingen die bij één door de Vlaamse Regering erkende Vlaamse 
sportfederaties zijn aangesloten, worden automatisch erkend door het 
gemeentebestuur. Andere verenigingen kunnen na advies van de gemeentelijke 
sportraad, ook als sportvereniging erkend worden door het gemeentebestuur. 
Vanaf 2010 kunnen sportverenigingen aangesloten bij een unitaire sportfederatie niet 
meer gesubsidieerd worden via de toegekende beleidssubsidie en de verplichte 
cofinanciering. 
 
Artikel 3 
 
De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere 
gemeentelijke kanalen. 
 
Artikel 4 
 
De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen in overeenstemming 
met de Wet van 14 november 1983, die stelt dat de sportvereniging de subsidie moet 
gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie is toegekend. 
 
Artikel 5 
 
De toelagen worden verleend volgens een systeem met punten en vaste bedragen.  
60% van het voorziene budget wordt verdeeld op basis van kwalitatieve criteria die 
opgenomen zijn in artikel 7. Het betreft een variabele werkingstoelage. 
40% van het voorziene budget wordt verdeeld op basis van kwantitatieve criteria die 
opgenomen zijn in dit artikel 6.. De vaste basistoelage is opgenomen in dit artikel 6.  
 
Artikel 6 
 

 

Niet- kwalitatieve normen –kwantitatieve gegevens 
 

 
 Geplafonneerd op max. 40% van de subsidies zoals voorzien in de begroting van het 
betrokken jaar. 
 
6.1.Basistoelage: 
 
Om in aanmerking te komen voor de basistoelage dient de erkende sportvereniging 
over een duidelijke transparante structuur met goed omschreven functies en 
organogram te beschikken. 
Waarde: € 62,5 per club 
 
6.2.Ledenaantal: 
 
 -18jarigen: Lendeledenaars:        aantal x2 
                   
                  Niet Lendeledenaars: aantal x 1 
 
  + 18jarigen:                              aantal x 0.5 
 
Op basis van de verzekeringslijst en de ledenlijst.  
 
Artikel 7 
 
Werkingstoelage: 
 
 

Kwalitatieve criteria min. 60% van de subsidies zoals voorzien in de begroting van het 
betrokken jaar. 

 

 
 



Thema 1: Kwaliteitvolle begeleiding van de leden van de sportvereniging. 
 
7.1. Werken met gediplomeerde trainers. 
 
Aantal uren training per week met gediplomeerde trainers x puntenwaarde 
opleidingsniveau trainer. Per gediplomeerd trainer die op reguliere basis actief is in de 
sportvereniging. 
 

Naam trainer Aantal uur/week Opleidingsniveau (*) 

   

   

 
* Kopie diploma is verplicht. – Referentie geactualiseerde assimilatietabel van de 
Vlaamse trainerschool. 
 
Puntenwaarden gediplomeerde trainers 
 
Trainer met VTS- diploma Bewegingsanimator –VTS-Aspirant –  
Initiator :                                                                                             10 punten 
Trainer met VTS-diploma - Initiator:                                                   15 punten 
Trainer met VTS-diploma - trainer B –Regenten/Bachelors LO         20 punten 
Trainer met VTS-diploma – Toptrainer –Trainer A of  
Licentiaten LO/ Masters LO                                                                25 punten    
 
7.2.Volgen en organiseren van opleiding en bijscholing voor trainers . 
 
     Terugbetaling van 80% van het cursusgeld volgens reglement in bijlage 4.  
   
 7.3.Beschikt de sportvereniging over een gestructureerde jeugdwerking       
 
      Volgens reglement in bijlage 3 en is de club ook aldus erkend door het  
      gemeentebestuur dan bedraagt de toelage:                                           €500. 
 
Thema 2. Aanbod en doelgroepen: 
 
7.4. Een regelmatige werking hebben voor verschillende leeftijden en verschillende 
competitie niveaus                                                                    10 punten    
 
7.5. Een regelmatige werking op recreatief niveau  
voor verschillende leeftijden                                                     10 punten 
 
7.6.Meewerken en deelnemen aan organisaties van lokale en bovenlokale     
      initiatieven.   
         - per medewerking van de vereniging aan een activiteit van  
          de sportraad/sportdienst                                                 10 punten    
         - per deelname van de vereniging aan een activiteit van 
           de sportraad/sportdienst of bovenlokaal initiatief  
           in eigen gemeente                                                          10 punten 
 
7.7.Recreatieve ontmoetingen organiseren. 
Organiseren van gratis initiatielessen   
voor nieuwe (jeugdleden) onder de leiding van een  
gediplomeerde trainer.                                                              10 punten  
 
Thema 3: Structuur van de sportvereniging: 
 
7.8. Vzw structuur                                                                     10 punten 
 
7.9. Volgen van opleiding en bijscholing voor bestuurders . 
 
     Terugbetaling van de kosten voor bestuurlijke bijscholing  
      volgens reglement in bijlage 5. 



 
7.10. Aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie .    10 punten 
 
7.11. Aangesloten bij de sportraad en aanwezigheid  
       op de algemene vergadering.                                             10 punten 

 
Artikel 2 : Dit reglement wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 186 en 187 van het 

gemeentedecreet. 
 
Artikel 3 :  Afschrift van onderhavige beslissing voor verder gevolg aan de sportraad toe te 

sturen. 
 
Deze beslissing wordt bekendgemaakt via publicatie op de gemeentelijke website op 
dinsdag 25 november 2014. 
 
De Secretaris,          De Burgemeester, 
 
 
 
 
 
Vandecasteele C.         Dewaele C. 


