Subsidiereglement voor gemeentelijk erkende sportclubs vanaf 01/01/2021
Gemeenteraad 19/11/2021

Het gemeentelijk subsidiereglement bestaat uit 3 luiken: een gedeelte bevat de jaarlijkse erkenning
van de sportclub, een gedeelte werkingssubsidies (40% van het totale bedrag) en projectsubsidies
(60% van het totale bedrag). Verder is er een voorafname op het jaarlijkse bedrag dat het
gemeentebestuur voorziet voor dit reglement voor het luik kadervorming en ecosportiefste en UitPas
sportclub van het jaar.
Alle aanvragen dienen, samen met de excelbladen erkenning-, werking- en projectsubsidiesdigitaal
ingevuld te worden via het digitaal aanvraagformulier subsidies sportclubs oud-Turnhout - allen
downloadbaar van onze gemeentelijke website http://www.oud-turnhout.be/sportsubsidies.
1. Jaarlijkse erkenning
1.1 De sportvereniging moet een privé-initiatief zijn.
Komen in aanmerking voor erkenning:
1. verenigingen zonder winstoogmerk;
2. feitelijke verenigingen.
1.2 Komen niet in aanmerking voor erkenning als gemeentelijke sportvereniging: verenigingen
die reeds erkend worden als gemeentelijke jeugdvereniging of gemeentelijke culturele
vereniging via andere gemeentelijke erkenningsreglementen.
1.3 Een kopie van de statuten en het huishoudelijk reglement van de sportvereniging moet in
het bezit zijn van de sportdienst. Alle wijzigingen moeten eveneens doorgegeven worden aan
de sportdienst via dit subsidiedossier.
1.4 De sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben met minstens 3 personen met
respectievelijk volgende taakverdeling: voorzitter, penningmeester, secretaris.
1.5 Om in aanmerking te komen voor erkenning moet de sportvereniging een jaarwerking
hebben van minstens 8 maanden met minstens 2 repetitieve activiteiten per week.
1.6 De zetel van de vereniging moet in de gemeente gevestigd zijn.
1.7 De sportvereniging dient het Nederlands te gebruiken in al haar communicaties.

1.8 De sportvereniging dient volgende wettelijke documenten toe te voegen aan het
subsidiedossier (enkel van toepassing voor vzw’s):
1. Kopie van geldig bewijs van inschrijving in UBO register, niet ouder dan 1 jaar
2. Kopie van bewijs van samenstelling raad van bestuur in het staatsblad dat
overeenstemt met de samenstelling van het huidig bestuur
3. Kopie van bewijs dat de statuten zijn aangepast aan Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen - uiterlijk 1 januari 2024
De aanvraag tot erkenning en subsidiëring wordt jaarlijks voor 1 januari van het komende
werkjaar door de sportverenigingen digitaal ingediend bij de sportdienst.
2. Werkingssubsidies
Ter vereenvoudiging heeft het gemeentebestuur een formulier werkingssubsidies voor sportclubs
opgemaakt: clubs die voor een van onderstaande artikels in aanmerking wil komen, vullen dit
gedurende het werkjaar in. Het formulier is downloadbaar op http://www.oudturnhout.be/sportsubsidies.
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2.1 Kadervorming - voor de kosten van kadervorming is er een voorafname van het bedrag
dat het gemeentebestuur voorziet i.h.k.v. dit reglement - verplaatsingskosten worden niet
gesubsidieerd.
1. Kadervorming sport:
● Per gevolgde vorming i.h.k.v. niveauverhoging van een door Sport Vlaanderen erkend
sportbrevet - 100%
● Eender welke andere sportvorming -50%
Upload: kopie betalingsbewijs vormingsorganisatie
2. G-sport: alle vormingsinitiatieven voor begeleiding van G-sporters krijgen een
voorafname op het jaarlijks bedrag dat het gemeentebestuur voorziet ikv dit reglement
Per vorming - 100%
Upload: kopie facturen
3. Kadervorming bestuur:
Per gevolgde bestuursvorming georganiseerd door een door Sport Vlaanderen erkende
sportfederatie of goedgekeurd door het gemeentebestuur - 100%
Upload: kopie betalingsbewijs vormingsorganisatie
2.2 Sportinfrastructuur
Voor sportclubs met leninglast / huurkost / onderhoudskost sportinfrastructuur - op jaarbasis
1. Sportclubs die een leninglast hebben op onroerende sportinfra komen in aanmerking voor
werkingssubsidies.
Per €10 - 1 punten - max. aantal punten: 1000
Upload: kopie betalingsbewijs bankinstelling
2. Sportclubs die een huurlast hebben om hun leden te laten sporten komen in aanmerking
voor werkingssubsidies.
Per volledige schijf van €10 - 1 punten - max. aantal punten 500
Upload: kopie betalingsbewijs bankinstelling
3. Sportclubs met onderhoudskost infrastructuur
Sportclubs met eigen sportinfrastructuur kunnen de onderhouds- en herstellingskosten
jaarlijks inbrengen.
Per volledige schijf van €20 - 1 punten - max. aantal punten 500
Upload: kopie facturen van de uitgevoerde werken

2.3 Administratieve ondersteuning
1. Alle communicatie- en informatiekosten komen in aanmerking voor subsidiëring
(federatie, hosting website, clubblad,...).
Per € 20 - 5 punten - max. aantal punten: 150
Upload: kopie facturen communicatiekost
2.4 Leden
1.
Aantal -12 j: per aangesloten lid tot 12j - 5 punten - max. aantal punten 400
2.
Aantal leden 13-18j: per aangesloten lid tussen 13-18 j 10 punten - max aantal punten
400
3.
Aantal +18j: 2 punten - max. aantal punten 200
4.
G-sporters: per aangesloten lid 50 punten – te bewijzen aan kopie parkeerkaart?
2.5 Sportwerking
1.
Sportvolume club - het sportvolume van een sportclub wordt verkregen door het
aantal uren trainingen/ wedstrijden per week van het subsidiejaar te vermenigvuldigen
met het quotiënt (Vlaamse tabel) van het niveau van de trainer (in te vullen door de
sportdienst in het formulier werkingssubsidies). Dit totaal vormt het totaal aantal
punten.
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Het sportvolume-formulier voor dit artikel is downloadbaar vanaf de website
http://www.oud-turnhout.be/sportsubsidies; de club vult de gegevens per trainer in en
laat de trainer dit formulier ondertekenen.
Niet- gediplomeerde trainers met 5 jaar ervaring worden gelijkgesteld aan het laagste
opleidingsniveau Sport Vlaanderen (aspirant - initiator). Om dit te kunnen aantonen,
zullen de eerste trainers zonder diploma pas binnen 5 (bewezen) jaren hiervoor in
aanmerking komen. Tot dan krijgen ze het minimum aantal punten.
Aantal bestuursleden/ vrijwilligers - vrijwilligers in een sportclub zijn noodzakelijk voor
de werking van een sportclub. Sportclubs doen daarom veel inspanningen om deze te
werven of te behouden. Omdat veel clubs aangeven dat dit dé uitdaging is voor de
toekomst van de club, voorzien we hiervoor subsidies.
Per 15 officiële leden 1 vrijwilliger/bestuurslid - per vrijwilliger 10 punten - max. aantal
punten 250
Ledenwerving - jaarlijkse activiteiten ter werving van nieuwe leden.
Per activiteit gericht op het aanwerven van nieuwe leden - per €20 - 5 punten
Upload: kopie facturen gekoppeld aan activiteit en programma activiteit
Sportstages/ kampen/ (niet-financiële) randactiviteiten tbv leden - clubs die
inspanningen doen om hun leden meerdaagse sportstages of kampen aan te bieden,
kunnen dit inbrengen. Ook het organiseren van (niet- financiële) randactiviteiten tbv de
leden komen in aanmerking (slotactiviteit, Sint, Kerst, Pasen, …)
● Meerdaagse sportkampen/stages zonder overnachting: per €10- 1 punten max. aantal punten 250
● Meerdaagse sportkampen/stages met overnachting: per €5 - 1 punten - max.
aantal punten 250
● Randactiviteiten: per €10 - 1 punten - max aantal punten 150
● Clubs die maatschappelijk kwetsbare niet-leden meenemen op hun kampen,
krijgen per deelnemer 10 punten
Upload: per activiteit - programma sportstages/ kampen/ randactiviteiten en kopie
facturen activiteit
Aankoop sportmaterialen
Per €10 - 1 punt - max. aantal punten 250
Upload: kopie facturen
Deelname aan activiteiten gemeente - sportclubs die onbezoldigd deelnemen aan
promotie-activiteiten georganiseerd door het gemeentebestuur, sportraad of
sportpromotie krijgen hiervoor subsidies.
Per sportactiviteit: 100 punten

3. Projectsubsidies
Ter vereenvoudiging heeft het gemeentebestuur een formulier projectsubsidies voor
sportverenigingen opgemaakt: clubs die voor een van onderstaande artikels in aanmerking willen
komen, vullen dit gedurende het werkjaar in. Het formulier is downloadbaar op http://www.oudturnhout.be/sportsubsidies.
De sportvereniging die het meest aantal punten scoort op art 3.1 - 3.2 en 3.3 - ecologie en
duurzaamheid, art 3.2.1/2/3/4 - verkleinen van ecologische voetafdruk en art 3.3 afval sorteren, wint
de ecosportprijs van €500.
3.1 Ecologie en duurzaamheid
Het verkleinen van de ecologische voetafdruk van de club is een bezorgdheid voor de
volledige sportvereniging; sportvereniging die leden, ouders, supporters en sympathisanten
sensibiliseren en aanmoedigen werk te maken van acties desbetreffend, komen in
aanmerking voor subssidies.
1. Renovatie/ vergroenen onroerende en roerende goederen - alle inspanningen die clubs
leveren om hun infrastructuur op een ecologische en duurzame manier te onderhouden
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en verbeteren en hierdoor het milieu minder belasten, komen in aanmerking voor
subsidiëring.
Per €20 - 1 punt - max. aantal punten 500
Upload: kopie facturen
2. Beveiliging
Sportverenigingen die inspanningen doen om de eigen sportinfrastructuur veiliger te
maken voor diefstal of criminaliteit komen in aanmerking voor subsidies. Ook alle
inspanningen om het bezoek aan de infra veiliger te maken vooral voor zwakke
gebruikers, worden gesubsidieerd.
Per schijf van €5 - 1 punt - max. aantal 300
Upload: kopie facturen
3.2 Verkleinen ecologische voetafdruk sportclub
1. Ecologische verplaatsingen van en naar club - clubs die hun leden motiveren om op een
ecologische manier de verplaatsing te laten maken van en naar de sportactiviteit, hebben
recht op subsidies.
Per km - 1 punt
Upload: ingevulde formulier verplaatsingen
2. Fruitje van een cent - sportclubs kunnen de aankoop van fruit dat tijdens of na het
sporten verdeeld wordt, inbrengen.
Per €5 - 1 punt
Upload: kopie facturen plaatselijke handelaars
3. Gebruik plastic verminderen/ vervangen door duurzame aankopen - aankoop van
materiaal ter vervanging van plastic gebruiksmateriaal (bijv. ter vervanging van plastic
waterflessen de aankoop van drinkbussen, aankoop van herbruikbare materialen zoals
borden, tassen, bestek,...)
Per €5 - 1 punt - max. aantal punten: 100
Upload: kopie facturen
4. Aankoop streekproducten - sportverenigingen die, met uitzondering van drankproducten,
hun producten aankopen bij een lokale handelaar, kunnen hiervoor subsidies aanvragen.
Op deze manier verminderen we de verplaatsingen van de kopers en kopen we
duurzaam.
Per €25 - 1 punt - max. aantal punten: 250
Upload: kopie facturen plaatselijke handelaars
5. Sensibiliseringsacties verslavende producten (alcohol/drugs/…) - sportverenigingen die
inspanningen doen naar leden (vormingsmomenten, opvolg momenten, aankoop
promoties edm) kunnen de kosten inbrengen.
Per €10 - 1 punt
Upload: programma activiteit en kopie facturen
3.3 Afvalverwerking
1. Sorteren -sportverenigingen die leden en bezoekers aansporen tot sorteren van afval,
kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring. Aankoop van vuilbakken, maken van
promoties ter stimulering van sorteren, uitvoeren van de eventscan op evenementen,...
Per €10 - 1 punt - max. 150 punten
Upload: kopie facturen
2. Samenwerking met mooimakers (Vlaams initiatief - www.mooimakers.be)
● 2.1 Zwerfvuilacties: clubs die zwerfvuilacties op of rond hun terreinen houden,
krijgen per actiedag 150 punten.
Upload: foto’s van activiteit met datum en kopie promotie van actie naar leden
toe
● 2.2Aankopen webwinkel mooimakers: aankopen van de webwinkel van mooimakers
wordt gesubsidieerd.
Per €5 - 1 punten
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Upload: kopie facturen
3.4 Kansengroepen
1. Sportverenigingen die de participatie van kansengroepen bevorderen, komen in
aanmerking voor subsidiëring.
Maatschappelijk kwetsbare leden: ( lid waarvoor club financiële inspanningen doet - met
uitzondering van Uitpas dat elders in dit reglement apart aandacht krijgt): per €25 - 1 punt
Upload: officiële ledenlijst van de sportfederatie voor punten a, b en c

2.
Samenwerking met Uitpas
2.1.
Sportclubs die partner worden van de Uitpas en zo de sportparticipatie mogelijkheden
verhogen, komen in aanmerking voor subsidiëring. Kosten die gemaakt worden voor
de participatie als partner van de Uitpas, komen voor subsidiëring in aanmerking.
Per schijf van €5 - 1 punt
Upload: kopie facturen Uitpas
2.2.
Sportclubs die tussenkomen in UitPasonkosten voor hun leden worden beloond.
Per tussenkomst in een UitPas voor kansarmen van €5 – 1 punt
UitPas-sportclub van het jaar:
De club die het meeste uitgaven doet in het kader van het betrekken van maatschappelijk
kwetsbaren ikv de UitPas, zullen een cheque ontvangen van €250 op de jaarlijkse
kampioenenhulde. De club die het meest aantal punten scoort op art. 3.4.1 en 3.4.2 is
UitPassportclub van het jaar. Dit bedrag zal eveneens een voorafname betekenen van het
totale bedrag projectsubsidies.
3.

G-sportwerking
Elke sportvereniging die een aanbod, hoe klein of groot ook, voorziet voor G-sporters,
krijgt hiervoor compensatie in dit reglement.
Per €5 - 1 punten - max. aantal punten 250
Upload: kopie factuur en kopie promotie/programma/aanbod

De aanvraag tot erkenning en subsidiëring wordt jaarlijks voor 1 januari van het afgelopen werkjaar
door de sportverenigingen digitaal ingediend bij de sportdienst.
Dit reglement gaat in vanaf het werkjaar 1/01/2021 en vervangt het vorige subsidiereglement ter
verbetering van de kwaliteitsvolle jeugdwerking van sportclubs en het subsidiereglement voor erkende
sportverenigingen met actieve sportwerking.

Meer info:
Sportdienst Oud-Turnhout
De Hoogt 20
2360 Oud-Turnhout
014/45 37 37
sportdienst@oud-turnhout.be
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