Reglement goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting van 15 december 2014.

SUBSIDIEREGLEMENTEN - SPORT
KADERVORMING BINNEN DE SPORTVERENIGINGEN
Doel:
Het vrijwilligerskader dat zich bezighoudt met de opleiding van jeugd in de verschillende
sportdisciplines te stimuleren tot het volgen van noodzakelijke basisopleidingen.
Het sporttechnische en pedagogische kwaliteitsniveau van de jeugdsportbegeleiding
verhogen.
Artikel 1.
Bij de sportraad aangesloten verenigingen kunnen een toelage bekomen voor
geïnteresseerde clubleden die ten minste 17 jaar zijn en die bereid zijn een
sportkaderopleiding te volgen.
Voorwaarden:
- de opleiding wordt door Bloso georganiseerd of één door Bloso erkende instantie
- het lid moet effectief les geven aan de jeugd binnen de club.
Jaarlijkse bijscholingen van opleidingen waarvoor reeds eerder een diploma werd behaald,
komen eveneens in aanmerking voor betoelaging.
Artikel 2.
De aanvragen voor toelage dienen binnengebracht te worden op de sportdienst waar tevens
de aanvraagformulieren te bekomen zijn.
Artikel 3.
De aanvragen voor betoelaging dienen vóór 1 september van het jaar waarin de vorming werd
gevolgd of september, oktober, november en december van het voorgaande jaar. De
aanvragen dienen te gebeuren op de daarvoor bestemde invulformulieren en vergezeld te zijn
van de nodige bewijsstukken, zijnde:
- naam van de vereniging die het inschrijvingsgeld betaalde;
- rekeningnummer van de vereniging waarop de toelage mag gestort worden;
- naam, adres en woonplaats van de cursist;
- bewijsstukken van de inrichters met vermelding van:
- bedrag van het betaalde inschrijvingsgeld voor de aanvragende cursist en bewijs van
betaling.
- de plaats en data waarop de vorming heeft plaatsgevonden;
- het onderwerp van de opleiding;
- het behaalde getuigschrift of diploma.
Om in aanmerking te komen voor betoelaging moet de kandidaat de cursus met goed gevolg
beëindigd hebben.
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Artikel 4.
Binnen de perken van het begrotingskrediet, zal het inschrijvingsgeld in 2 schijven worden
terugbetaald, 50 % na het behalen van het diploma. De andere 50 % wordt uitbetaald het
jaar nadien indien de trainer nog steeds les geeft in een vereniging aangesloten bij de
sportraad.
Artikel 5.
De sportraad zal aan het bestuur advies verlenen over de tussenkomst. De betoelaging zal
gebeuren na goedkeuring door het schepencollege.
Artikel 6.
Dit reglement vervangt het vorige reglement van 16 mei 2011 en is van toepassing vanaf het
kalenderjaar 2014-2015.
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TOELAGEREGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN KAMPIOENSCHAPPEN
Artikel 1.
Binnen de perken van het jaarlijks voorziene krediet op de goedgekeurde begroting kan het
schepencollege toelagen verlenen aan verenigingen die op het grondgebied van de
gemeente Lummen een kampioenschap organiseren.
Artikel 2.
Verenigingen die een aanvraag doen, dienen lid te zijn van de sportraad. De aanvragen
dienen te gebeuren op de sportdienst waar tevens de aanvraagformulieren te verkrijgen zijn.
Artikel 3.
De toelagen bedragen:
100 EUR voor de organisatie van een provinciaal kampioenschap
200 EUR voor de organisatie van een Vlaams of nationaal kampioenschap
300 EUR voor de organisatie van een internationaal kampioenschap
325 EUR voor de inrichting van de jaarlijkse keizerschieting
De aanvraag dient te gebeuren in de loop van hetzelfde kalenderjaar waarin het
kampioenschap plaatsvindt en dit uiterlijk voor 1 september.
Artikel 4.
De sportraad zal aan het bestuur advies verlenen over de tussenkomst. De betoelaging zal
gebeuren na goedkeuring door het schepencollege.
Artikel 5.
Dit reglement vervangt het vorige reglement van 16 oktober 2006 en is van toepassing vanaf
het kalenderjaar 2014-2015.
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SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE VERHOGING VAN DE SPORTKWALIFICATIE VAN
DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN VAN DE JEUGDSPORTCOORDINATOREN IN DE
SPORTVERENIGINGEN
Artikel 1.
Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten
worden
toelagen
uitgekeerd
aan
sportverenigingen
voor
gekwalificeerde
jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren op basis van de criteria opgenomen in
artikel 7.
Artikel 2.
De sportvereniging die in aanmerking wenst te komen voor betoelaging moet aan de
volgende voorwaarden voldoen:
- haar activiteiten hoofdzakelijk op het grondgebied van Lummen ontplooien.
- aangesloten zijn bij de Lummense sportraad;
- aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie (zie actuele lijst BLOSO).
- activiteiten ontplooien die individueel of in ploegverband worden beoefend met een
competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanningen van de persoon
centraal staat.
Artikel 3.
De betoelaging van het huidige werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het
aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorgaande
werkingsjaar. (1 juli – 30 juni)
De aanvraag tot betoelaging wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde
formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn
beschikbaar op de sportdienst. Het aanvraagdossier is te verkrijgen vanaf 1 april van het
betrokken jaar. De aanvraag moet worden ingediend vóór 1 september van het betrokken
jaar. (Enkel postdatum of ontvangstbewijs van de sportdienst zijn geldig)
De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 1 december van het
betrokken
jaar.
De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren voor 31 december van het betrokken jaar. De
sportraad zal aan het bestuur advies verlenen over de tussenkomst. De betoelaging zal
gebeuren na goedkeuring door het schepencollege.
Artikel 4.
Definities:
- jeugdsport = sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met achttien jaar
- jeugdsportbegeleider = een sporttechnische begeleider voor jeugdsport actief in een
erkende sportvereniging
- jeugdsportcoördinator = een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het
jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische,
beleidsmatige en organisatorische vlak
Artikel 5.
De totale impulssubsidie wordt opgesplitst in twee delen:
30 % voor de betoelaging van de sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren. (deel 1)
70 % voor de betoelaging van de sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders. (deel 2)
Artikel 6.
Indien er een cluboverschrijdende jeugdsamenwerking bestaat moet de totale impulssubsidie
gezamenlijk worden aangevraagd met één dossier ondertekend door twee afgevaardigden
van elke club.
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Artikel 7.
De subsidies worden verdeeld op basis van een puntensysteem.
De verdeling geschiedt aan de hand van de volgende criteria en de daarbij horende punten:
Deel 1: sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren
De sportvereniging heeft een
- sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator (minstens VTS-Initiator of geassimileerd)
- die het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het
sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak
- en hij/zij is jeugdsportcoördinator bij een sportvereniging met minstens 30 jeugdleden
- en hij/zij is de eerste contactpersoon voor jeugdtrainers, ouders, spelers…
- en hij/zij moet met naam, taak en contactgegevens expliciet vermeld worden in de
informatiebrochure en/of website van de vereniging.
- Jaarplan. De minimale inhoud wordt jaarlijks vastgelegd door de sportraad.

Criterium

Aantal punten
100 punten indien minstens VTS-Initiator
De
vereniging
(*)
heeft
een
in
de
betrokken
sporttak
of
jeugdsportcoördinator en meer dan 100
geassimileerd of studenten geslaagd
jeugdleden (tot 18 jaar)
voor 2° jaar regent/bachelor LO
300
punten
indien
minstens
Regent/Bachelor LO of VTS-instructeur/
Trainer B in de betrokken sporttak of
geassimileerd
500
punten
indien
minstens
Licentiaat/Master LO of VTS-Trainer A in
de betrokken sporttak of geassimileerd
1 punt per jongere indien minstens VTSDe
vereniging
(*)
heeft
een
Initiator in de betrokken sporttak of
jeugdsportcoördinator en minder dan 100
geassimileerd of studenten geslaagd
jeugdleden (tot 18 jaar)
voor 2° jaar regent/bachelor LO
3 punten per jongere indien minstens
Regent/Bachelor LO of VTS-instructeur/
Trainer B in de betrokken sporttak of
geassimileerd
5 punten per jongere indien minstens
Licentiaat/Master LO of VTS-Trainer A in
de betrokken sporttak of geassimileerd
(*) bij een aanvraag door een cluboverschrijdende samenwerking worden de punten voor
de jeugdsportcoördinator vermenigvuldigd met 2 (= respectievelijk 200, 600 of 1 000
punten)
Deel 2: sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders

Criterium

Aantal punten

1 punt per trainingsuur indien minstens
Jeugdtrainingen
gegeven
door
een VTS-Initiator in de betrokken sporttak of
sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider (*) geassimileerd of studenten geslaagd
voor 2° jaar regent/bachelor LO
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3 punten per trainingsuur indien
minstens Regent/Bachelor LO of VTSinstructeur/ Trainer B in de betrokken
sporttak of geassimileerd
5 punten per trainingsuur indien
minstens Licentiaat/Master LO of VTSTrainer A in de betrokken sporttak of
geassimileerd
(*) specifieke voorwaarden trainingen:
- per training kan maximum 1,5 uur worden betoelaagd
- minimum 8 jongeren per training.
- indien minder dan 8 jongeren aanwezig wordt het aantal punten verminderd met 50 %
- de trainingsschema’s moeten vooraf overgemaakt worden aan de sportdienst op de
daarvoor voorziene documenten.
Artikel 8.
Per criterium krijgt de sportvereniging punten toegekend. De punten van elk criterium worden
per deel (sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren en sportgekwalificeerde
jeugdsportbegeleiders afzonderlijk) samengeteld. De waarde van één punt uitgedrukt in euro
wordt verkregen door het bedrag (voorzien voor dat deel) te delen door het totale aantal
toegekende punten voor alle clubs, voor dat deel. Het totale bedrag dat de club ontvangt
wordt verkregen door de som te maken van de twee delen.
Artikel 9.
De subsidies moeten aangewend worden voor
jeugdsportbegeleiders en/of jeugdsportcoördinator.

de officiële aanstelling

van de

De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen in overeenstemming met de
Wet van 14 november 1983, die stelt dat de sportvereniging de toelage moet gebruiken voor
het doel waarvoor de toelage is toegekend.
Sportverenigingen kunnen gecontroleerd worden door een ambtenaar van de sportdienst.
Als blijkt dat er foutieve gegevens worden vermeld met de bedoeling om te frauderen of
wanneer de daartoe aangestelde ambtenaar geen toelating krijgt tot de nodige controle, zal
de sportvereniging dat jaar uitgesloten worden van elke subsidiëring.
Artikel 10.
De sportvereniging of andere geledingen van de vereniging kunnen geen subsidies voor
hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentes.
Artikel 11.
Dit reglement vervangt het vorige reglement van 22 december 2008 en is van toepassing
vanaf het kalenderjaar 2014-2015.
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SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTINFRASTRUCTUUR
Artikel 1.
1. De vereniging moet haar activiteiten hoofdzakelijk hebben op het grondgebied van
Lummen en aangesloten zijn bij de gemeentelijke sportraad.
2. Investeringen gelegen op het grondgebied van Lummen, kunnen in aanmerking
komen indien zij gebeuren op:
a)
gronden eigendom van de gemeente Lummen
b)
gronden waarvoor de sportclubs nog minimaal een gebruiksrecht hebben
voor 9 jaar bij het toekennen van de toelage
c)
gronden waarvoor de sportclub een gebruiksrecht van minder dan 9 jaar
heeft. De effectieve gemeentelijke toelage is in dat geval beperkt tot
maximum 2.500 EUR over een periode van 5 kalenderjaren.
3. De sportvereniging dient sportactiviteiten aan haar leden aan te bieden en moet
hiervoor gebruik maken van een sportinfrastructuur waarover zij het beheer of het
gebruiksrecht heeft.
Artikel 2.
Volgende investeringen kunnen in aanmerking komen voor betoelaging:
a)
infrastructuurwerken
b)
renovatiewerken
c)
aankoop van sport specifieke materialen
1. Uitzondering wordt gemaakt voor bouw of verbouwing van cafetaria’s,
horecavoorzieningen en materialen die kunnen aangewend worden voor
commerciële doeleinden. Deze zijn nooit subsidieerbaar.
2. Bij investeringen die gelijktijdig ressorteren zowel onder punt 1 als punt 2 (bv dak
van een gebouw met cafetaria en kleedkamers, enz.) zal er een procentuele
verdeling worden opgemaakt a rato van het aantal vierkante meters bruikbare
oppervlakte.

Artikel 3.
Procedure
De subsidie wordt toegekend onder volgende voorwaarden:
1. De sportclub dient een subsidiedossier in bij het gemeentebestuur en dit voor 1
september van het lopende kalenderjaar. (aanvraagformulieren zijn te verkrijgen op
de dienst sport of zijn te downloaden op de website www.lummen.be)
2. Bij deze aanvraag dient een gedetailleerde raming van de beoogde investering te
zitten.
3. De werken dienen te voldoen aan de wettelijke voorwaarden ter zake.
4. Eenzelfde sportclub kan per jaar slechts één aanvraag indienen uitgezonderd bij
gevallen van overmacht.
5. De dienst sport onderzoekt de aanvraag, rapporteert en vraagt advies aan de
gemeentelijke sportraad. Indien nodig vraagt zij bijkomende inlichtingen aan de
sportvereniging.
6. Het dossier wordt samen met de voorziene adviezen voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen, dat gemotiveerd vaststelt of het dossier conform het
reglement in aanmerking komt voor subsidiering of niet.
7. Het afrekeningsdossier dient geldige facturen te bevatten.
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8. Na realisatie van het ingediende project zal een eindcontrole gebeuren ter plaatse.
9. De club verklaart deze investeringen niet door te verkopen aan derden en permanent
ter beschikking te stellen van haar leden.
10. Bij ontbinding of vereffening van de vereniging of verandering van eigenaar of
bestemming van het gesubsidieerde houdt het gemeentebestuur zich het recht voor
om de toegekende subsidie terug te vorderen volgens de afschrijvingstabel.
Artikel 4.
Bedrag van de subsidie
1. Investeringsdossiers die minder dan 1 000 EUR bedragen komen niet in aanmerking.
2. Het bedrag van de subsidie bedraagt maximum 50 % van het totaal aanvaarde
bedrag van de investering.
3. Een vereniging kan per kalenderjaar slechts aanspraak maken op een
maximumbedrag van 40.000 EUR
4. Aan een vereniging kan over een periode van 5 kalenderjaren een maximale
ondersteuning van 50.000 EUR toegekend worden.
Met deze periode van 5 kalenderjaren worden steeds het kalenderjaar van de
toekenning en de 4 voorgaande kalenderjaren bedoeld.
5. Eenzelfde investering komt slechts éénmaal om de 3 kalenderjaren in aanmerking
voor betoelaging. Met deze periode van 3 kalenderjaren worden steeds het
kalenderjaar van de toekenning en de 2 voorgaande kalenderjaren bedoeld.
Artikel 5.
De eerste helft van het bedrag van de toegekende subsidie wordt uitbetaald bij aanvang van
de werken. Het saldo wordt uitbetaald na het indienen van het afrekeningsdossier.
Artikel 6.
Het college van burgemeester en schepenen te machtigen om binnen het kader van het
reglement en binnen de perken van het begrotingskrediet deze investeringssubsidie toe te
kennen.
Artikel 7.
Dit reglement vervangt het vorige reglement van 17 maart 2008 en is van toepassing vanaf
het kalenderjaar 2014-2015.
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SUBSIDIEREGLEMENT VOOR KWALITEITSVOLLE BEGELEIDING VAN DE LEDEN
BINNEN EEN SPORTVERENIGING
Artikel 1.
Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten
worden toelagen uitgekeerd aan sportverenigingen voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de
leden op basis van de criteria opgenomen in artikel 5.
Artikel 2.
De sportvereniging die in aanmerking wenst te komen voor betoelaging moet aan de
volgende voorwaarden voldoen:
- aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse Federatie (zie actuele lijst Bloso). Clubs
die niet aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse Federatie mits een gunstig advies
van de sportraad.
- Minstens 20 leden hebben Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en
lichamelijke ongevallen voor alle leden kunnen voorleggen
Artikel 3.
De betoelaging van het huidige werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het
aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorgaande
werkingsjaar. (1juli – 30 juni)
De aanvraag tot betoelaging wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde
formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn
beschikbaar op de sportdienst. Het aanvraagdossier is te verkrijgen vanaf 1 april van het
betrokken jaar. De aanvraag moet worden ingediend vóór 1 september van het betrokken
jaar.
De verdeling en bekendmaking van de subsidies gebeurt vóór 31 december van het
betrokken jaar.
Artikel 4.
De totale toelage wordt opgesplitst in een kwantitatief en een kwalitatief deel.
40 % voor het kwantitatieve gedeelte. (deel 1)
60 % voor het kwalitatieve gedeelte. (deel 2)
Artikel 5.
De toelagen worden verdeeld op basis van een puntensysteem.
De verdeling van de toelagen geschiedt aan de hand van de volgende criteria en de daarbij
horende punten:
Deel 1: Kwantitatieve toelage
Criterium

Aantal punten

Aantal volwassen sportende leden (18-54 jaar) 1 punt per volwassen lid
Aantal sportende jeugdleden (tot 18 jaar)

5 punten per jeugdlid

Aantal sportende senioren (55-plussers)

3 punten

Aantal leden met een handicap

10 punten per lid met een handicap

Kosten lidgeld jeugdleden minder dan 200 €

30 punten
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Sportclub met accommodatie in eigen beheer

200 punten

Aantal actieve jeugdtrainers

5 punten per jeugdtrainer

Aantal jeugdploegen in competitie

10 punten per jeugdploeg in competitie

Deel 2: Kwalitatieve toelage
Criterium
Aantal actieve jeugdtrainers met diploma uit
cat 1 (niveau initiator: zie actuele lijst Bloso)
Aantal actieve jeugdtrainers met diploma uit
cat 2 of hoger (niveau hulptrainer of hoger :
zie actuele lijst Bloso)

Aantal punten
10 punten per jeugdtrainer

20 punten per jeugdtrainer

Aantal actieve trainers met diploma uit cat 3 of
hoger (A-trainer of hoger : zie actuele lijst
30 punten per trainer
Bloso)
Aantal uren jeugdtraining per week onder
leiding van gediplomeerde lesgevers
gedurende 35 weken (voorwaarden:
100 punten per uur
- deze trainingen zijn inbegrepen in het lidgeld
- minimum 8 spelers)
Aantal scheidsrechters erkend door de
federatie

30 punten per scheidsrechter

Beschikken over een sociaal tarief

50 punten

Kosten trainingen inbegrepen in het lidgeld

20 punten

Beschikken over een opvolgsysteem voor
jeugd

20 punten

Aantal sportkampen of stages van min 3
dagen

100 punten per sportkamp of stage

Samenwerking met organisaties van de
sportdienst

100 punten per organisatie

Een vzw zijn

20 punten

Beschikken over een organogram

20 punten
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Aanwezigheid op de algemene vergadering
sportraad

100 punten

Aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse
sportfederatie

20 punten

Beschikken over een jeugdcommissie

20 punten

Beschikken over een clubblad dat minstens 2
x per jaar verschijnt of een elektronische
nieuwsbrief die minstens 6 x per jaar
verschijnt

20 punten

Beschikken over een clubwebsite dewelke
minstens éénmaal per jaar wordt aangepast

20 punten

Jaarlijks minstens één infovergadering
organiseren met ouders, leden

20 punten

Organisatie van minstens 1 gratis
opendeurdag of initiatiereeks per jaar

100 punten

Artikel 6.
Per criterium krijgt de sportclub punten toegekend. De punten van elk criterium worden per
deel (kwantitatief en kwalitatief deel afzonderlijk) samengeteld. De waarde van één punt
uitgedrukt in euro wordt verkregen door het bedrag (voorzien voor dat deel) te delen door het
totale aantal toegekende punten voor alle clubs, voor dat deel. Het totale bedrag dat de club
ontvangt wordt verkregen door de som te maken van het kwantitatieve en kwalitatieve
gedeelte.
Is de totale toelage voor de club minder dan 100 euro dan wordt deze som niet uitbetaald en
opnieuw verdeeld onder de andere clubs volgens dezelfde verdeling en criteria.
Artikel 7.
De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen in overeenstemming met de
Wet van 14 november 1983, die stelt dat de sportvereniging de toelage moet gebruiken voor
het doel waarvoor de toelage is toegekend.
Artikel 8.
Dit reglement vervangt het vorige reglement van 20 oktober 2008 en is van toepassing vanaf
het kalenderjaar 2014-2015.
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