
STEDELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR 
SPORTVERENIGINGEN 

 
Artikel 1 
Dit reglement vervangt het voorgaande stedelijk subsidiereglement én het impulssubsidiereglement voor 
sportverenigingen. 
 
Artikel 2  
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 
1° sport : activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of 
recreatief karakter en waarbij fysieke inspanning centraal staat; 
2° sportvereniging : een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd met 
als primaire doelstelling de beoefening van sport; 
3° leden : alle actieve bij de vereniging aangesloten en verzekerde leden; 
4° jeugdleden : alle actieve bij de vereniging aangesloten en verzekerde leden tot en met 18 jaar op 31 
augustus van het werkingsjaar.  
 
Artikel 3 
Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden subsidies 
uitgekeerd aan sportverenigingen  op basis van de kwaliteitscriteria opgenomen in artikel 9. 
 
Artikel 4 
De subsidiëring van het huidig werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het aanvraagdossier 
opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorgaande werkingsjaar/sportseizoen. 

De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 14 november 
1983, die stelt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie is 
toegekend. 
 
Het stadsbestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te laten verifiëren. 
Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende 
sportvereniging voor het betrokken jaar en het eerstvolgende jaar niet meer in aanmerking voor de onder 
dit besluit gereglementeerde subsidie. 
Bij reeds betaalde subsidies kan het College van Burgemeester en Schepenen de subsidie geheel of 
gedeeltelijk terugvorderen. 
 
Artikel 5  
Om een subsidiëring te kunnen verkrijgen dienen de sportverenigingen door de stad erkend te zijn en te 
voldoen aan de in het erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden. Een erkenning van het 
stadsbestuur houdt automatisch in dat de sportvereniging lid is van de sportraad.  
Zij dienen ook te voldoen aan de recente definitie van sport zoals vermeld onder artikel 2. 
 
Artikel 6 
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: 

- De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde formulieren 
ingediend bij het stadsbestuur. De subsidieaanvraag moet worden ingediend voor 1 september van 
het betrokken jaar.  

- De bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 30 november van het betrokken jaar.  
- Tussen 1 en 30 december van het betrokken jaar kan beroep aangetekend worden bij het College 

van burgemeester en schepenen of de toezichthoudende overheid. 
- De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 31 december van het betrokken jaar. 

 
Artikel 7 
De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere stedelijke kanalen. 
 
Artikel 8 
De Gemeenteraad is bevoegd om dit reglement op te stellen en eventuele wijzigingen daaraan te maken. 
De Gemeenteraad delegeert de bevoegdheid om de verdeling van de toelagen volgens dit reglement goed 
te keuren en uit te betalen aan het College van Burgemeester en Schepenen. Op voorstel van de sportdienst 
en na niet-bindend advies van de sportraad wordt de verdeling van de toelagen en de uitbetaling ervan 
goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen.  
 



  

 

De uitbetaling van de subsidie gebeurt zo spoedig mogelijk na de goedkeuring en betaalbaarstelling door 
het College van Burgemeester en Schepenen.  
 
Artikel 9 
De subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging. De beoordeling 
gebeurt op basis van een aantal kwaliteits- en kwantiteitscriteria waaraan de sportvereniging dient te 
voldoen. 
De kwaliteits- en kwantiteitscriteria worden geobjectiveerd door parameters teneinde de beoordeling om 
te zetten in een subsidiebedrag. 
 
Een tweedelige betoelaging (basis- en werkingstoelage) wordt toegepast: 
 
1. BASISTOELAGE 
Een basistoelage kan worden verleend aan een door de stad erkende sportvereniging op basis van 
volgende criteria : 

1) Een aanvraag tot toelage indienen op een door de stad ter beschikking gesteld document. 
Onvolledige of niet-tijdig ingediende formulieren geven geen recht op betoelaging. 

2) De zetel van de club op het grondgebied van de stad Halle hebben. 
3) De Nederlandse taal gebruiken als voertaal. 
4) De vereniging dient verplicht aangesloten te zijn bij een officieel erkende sportfederatie 

of aan te tonen dat alle leden verzekerd zijn. 
5) De vereniging dient minimaal 5 actieve leden te tellen die in Halle wonen. 
6) De sportvereniging moet een actieve sportwerking kunnen aantonen, d.w.z. minimum één 

sportactiviteit per week gedurende minstens 25 weken per jaar. 
De basistoelage is een vast bedrag, zijnde 50 €/club.  
 
2. WERKINGSTOELAGE VOLGENS PUNTENSTELSEL 
Een werkingstoelage wordt aan een door de stad erkende sportvereniging toegekend op grond van de door 
hen ontwikkelde activiteiten. De criteria voor deze toelage worden aangeduid op het jaarlijkse 
aanvraagformulier voor betoelaging. Op deze basis worden voor iedere rubriek het aantal toegekende 
punten berekend. Om in aanmerking te komen voor een werkingstoelage dient de vereniging minstens 10 
actieve clubleden te tellen. 
 
Bedrag per punt: het saldo van het totale subsidiebedrag voor sportverenigingen na aftrek van de 
basistoelage, gedeeld door de som van het aantal punten behaald door alle verenigingen. 
 
Sleutel tot puntenverdeling: 
 
1° Aansluiting bij de sportraad: wordt gewaardeerd  

 
Aanwezigheid op de Algemene Vergadering van de sportraad 5 punten 

 
2° Ledenaantal: het belang van jeugdleden wordt gewaardeerd  
  

Aantal jeugdleden x 1/2      zonder maximum aantal punten 
 Aantal volwassenen  x 1/20       met een maximum van 20 punten 
 
De punten worden enkel toegekend indien bij de subsidieaanvraag een ledenlijst (naam, adres, 
geboortedatum) wordt toegevoegd. Deze lijst wordt enkel gebruikt voor het bepalen van het aantal leden 
en wordt na 1 jaar vernietigd. 
 
3° Technische begeleiding: het streefdoel is om in de sportclubs kwaliteitsvolle trainingen aan te bieden 
(diploma’s volgens Sport Vlaanderen- en VTS-normen)  
 

a) Volwassenwerking (19 jaar en ouder) 
a. Beschikken over gediplomeerde trainers 

 
Trainer A of Licentiaat L.O. of Master L.O.     10 punten  
Trainer B of Regent L.O. of Bachelor L.O. of Instructeur B   5 punten  
Initiator          3 punten 
Aspirant-initiator         2 punten 

 
Het maximaal aantal punten bedraagt 50 punten. 



  

 

De punten worden enkel toegekend indien bij de subsidieaanvraag een nominatieve lijst, een organogram 
en een kopie van de diploma’s van de trainers worden toegevoegd. Het organogram dient de inzet van de 
trainers te staven.  
Bijgevoegde diploma’s, die een andere vermelding hebben dan bovenstaand vermeld, dienen voorzien te 
zijn van een gelijkschakeling door VTS, anders worden deze niet aanvaard. 
 

b. Beschikken over een sporttechnische commissie   20 punten 
 
De punten worden enkel toegekend indien bij de subsidieaanvraag een nominatieve lijst van de 
samenstelling van deze commissie en een jaar- of periodeplan van de sportieve doelen en een overzicht 
van de (minstens 3) gehouden vergaderingen en de verslagen worden toegevoegd. Uit het plan moet 
blijken dat de club een visie heeft met een aanpak in doelstellingen. 
 

b) Jeugdwerking (tot en met 18 jaar) 
a. Beschikken over gediplomeerde trainers en een jeugdsportcoördinator 

 
Jeugdsportcoördinator Diploma Trainer A   30 punten 
    Diploma  Trainer B   20 punten 
    Diploma Initiator   15 punten 
 
Trainer A of Licentiaat L.O. of Master L.O.   20 punten  
Trainer B of Regent L.O. of Bachelor L.O. of Instructeur B 15 punten  
Initiator        10 punten 
Aspirant-initiator       5 punten 

 
De punten worden enkel toegekend indien bij de subsidieaanvraag een nominatieve lijst, een organogram 
en een kopie van de diploma’s van de trainers worden toegevoegd. Het organogram dient de inzet van de 
trainers te staven. De functies coördinator en trainer zijn niet cumuleerbaar. 
Bijgevoegde diploma’s, die een andere vermelding hebben dan bovenstaand vermeld, dienen voorzien te 
zijn van een gelijkschakeling door VTS, anders worden deze niet aanvaard. 
 

b. Beschikken over een sporttechnische jeugdcommissie   40 punten 
 
De punten worden enkel toegekend indien bij de subsidieaanvraag een nominatieve lijst van de 
samenstelling van deze commissie en een specifiek uitgewerkt jeugdplan per actieve leeftijdscategorie en 
een overzicht van de (minstens 3) gehouden vergaderingen en de verslagen worden toegevoegd. Uit het 
plan moet blijken dat de club een visie heeft met een aanpak in doelstellingen per leeftijdscategorie. 
 
4° Activiteiten: activiteiten die begeleid worden door gediplomeerde trainers worden extra gewaardeerd. 
 
4.1. Algemene werking 
 
a) wedstrijden: bij de individuele sporten is de deelname van een club aan een tornooi of wedstrijd, of ze 
nu met 1 lid of 100 leden deelnemen en of ze nu elk 1 of 10 wedstrijden spelen, slechts voor één activiteit 
geldig. 
 

Aantal wedstrijden        1 punt per wedstrijd 
 
Het maximaal aantal punten bedraagt 50 punten (na deling door 10). 
De punten worden enkel toegekend indien bij de subsidieaanvraag de jaarlijkse officiële wedstrijd-
kalenders en/of tornooikalenders van de diverse ploegen of individuele deelnemers worden toegevoegd. 
Vriendschappelijke of voorbereidende wedstrijden/tornooien komen niet in aanmerking. Alle wedstrijden 
en/of tornooien van de eigen club dienen aangeduid te worden met fluostift. 
 
b) trainingen: elke georganiseerde training per categorie per week wordt gewaardeerd. 
 

Aantal wekelijkse trainingen zonder gediplomeerde trainer  2 punten per training 
Aantal wekelijkse trainingen met gediplomeerde trainer  5 punten per training 

 
Het maximaal aantal punten bedraagt 50 punten. 
De punten worden enkel toegekend indien bij de subsidieaanvraag een wekelijks trainingsschema van alle 
ploegen wordt toegevoegd waaruit duidelijk blijkt wanneer en welke ploeg de gediplomeerde trainer 
begeleidt.  



  

 

 
c) sportstages : punten worden toegekend om de clubs aan te sporen om naast de gewone trainingen extra 
stages te organiseren of eraan deel te nemen. 
De organisatie van één sportstage van minstens 2 opeenvolgende dagen door de club zelf wordt beloond 
per 10 deelnemers. Deelname aan een externe sportstage van minstens 2 opeenvolgende dagen wordt 
beloond per 5 deelnemers. 
 

Aantal sportstages met gediplomeerde trainer   5 punten per deelname 
 
Het maximaal aantal punten bedraagt 20 punten. 
De punten worden enkel toegekend indien bij de subsidieaanvraag een overzicht van de stages met een 
deelnemerslijst wordt toegevoegd met trainingsschema en aanduiding van de gediplomeerde trainers. 
 
d) Effectieve kost voor de organisatie van en/of de deelname aan een opleiding/bijscholing 
 

a. Door de club zelf ingerichte erkende opleiding/bijscholing voor 
jeugdsportbegeleiders en/of jeugdsportcoördinatoren 

Sportverenigingen die een bijscholing of cursus organiseren voor hun jeugdsportbegeleiders of 
jeugdsportcoördinatoren inzake jeugdsportbegeleiding die erkend wordt door de VTS krijgen de 
organisatiekosten terugbetaald op voorlegging van de facturen en betalingsbewijzen. Catering komt niet 
in aanmerking.  
Indien het maximale budget ontoereikend is zal een procentuele verdeelsleutel toegepast worden.  
 

b. door jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren gevolgde erkende 
opleiding/bijscholing (extern) 

Sportverenigingen die hun jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren  een door de Vlaamse 
overheid erkende cursus of bijscholing laten volgen inzake jeugdsportbegeleiding krijgen de 
deelnamekosten terugbetaald op voorlegging van de factuur en het betalingsbewijs.  
Indien het maximale budget ontoereikend is zal een procentuele verdeelsleutel toegepast worden.  
 
4.2. Specifieke werking 
 
a) Medewerking of hulp aan activiteiten (uitgezonderd vergaderingen) georganiseerd door de 
sportdienst 
 
Deelname aan 

Schoolsport          5 punten per activiteit 
Seniorensport        5 punten per activiteit 
Kom!pas         5 punten per activiteit 
G-sport        5 punten per activiteit 
Buurtsport        5 punten per activiteit 
Initiaties        5 punten per activiteit 
 

De punten worden enkel toegekend indien bij de subsidieaanvraag een bewijs van medewerking aan deze 
activiteiten met datum wordt toegevoegd. Activiteiten die over een langere periode lopen, blijven als één 
activiteit gelden. 
 
b) Eigen initiatieven naar doelgroepen met het oog op integratie binnen de clubwerking: 
 

 Personen met een fysieke/mentale beperking    
 Deelname G-sportplatform      5 punten per vergadering 
 G-werking in de sportclub      15 punten 
 

      Kansarmen (Kom!passers)       
Deelname aan Open sociale sportclub    5 punten per vergadering 

  Lid van Kom!Pas       5 punten 
 
 Duurzaamheid 
  Deelname Ecosportteam      5 punten per vergadering 
 
De punten worden enkel toegekend indien bij de subsidieaanvraag een overzichtslijst van de 
vergaderingen met datum waaraan de club heeft deelgenomen, een engagementsverklaring tot toetreding 



  

 

tot de Kom!Pas en een overzichtslijst van activiteiten met datum, die duiden op een G-werking binnen de 
club. 
 
5° Communicatie: het streefdoel is om in de sportclub een duidelijke informatieverstrekking te creëren 
 

- de club heeft een eigen regelmatig ge-update website/Facebookpagina 5 punten  
- de club heeft een eigen clubblad/nieuwsbrief     5 punten  
- de club houdt een infomoment of opendeurdag    5 punten 

De punten worden enkel toegekend indien bij de subsidieaanvraag de naam van de website, een kopie van 
het clubblad/nieuwsbrief (al dan niet digitaal) en/of een uitnodiging van het infomoment of de 
opendeurdag worden toegevoegd. 


