Provincie West-Vlaanderen - Arrondissement Roeselare - Gemeente Lichtervelde
Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad
Zitting: 24 NOVEMBER 2008
Aanwezig: Mevr. Ria Beeusaert-Pattyn, Burgemeester-voorzitter;
Mevr E. Kindt, H. Delameilleure, J. Goethals, G. Huyghe, Schepenen;
Mevr. R. Vanwalleghem, OCMW-voorzitter
J. Goddyn, R. Carpentier, M. Derho, J. Vandenbussche, R. Vierstraete, T.
Handsaeme, Mevr. E. Vandenberghe, L. Goddyn, W. Marchand, Mevr. D. Snaet,
Mevr. J. Van Doorne, S. Bogaert, L. Vanderper en M. Missinne, leden;
I.Vandenbussche, Secretaris
Dagorde: Punt 6: Sportdienst – Goedkeuren subsidiereglement sportverenigingen
DE GEMEENTERAAD :
Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van gemeentelijke subsidies, inzonderheid de artikelen 3 en 7, 1° en artikel 9, eerste lid;
Gelet op het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen,
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allenbeleid;
Gelet op het Besluit van 19 juli 2007 ter uitvoering van het Decreet van 9 maart 2007
houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid – algemene bepalingen en
bepalingen tot het verkrijgen van de beleidssubsidie;
Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de jaarlijkse omzendbrief van het agentschap voor Binnenlands Bestuur houdende
instructies voor het opstellen van de budgetten en meerjarenplannen van de gemeenten;
Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in
de sport centraal stelt;
Gelet op het belang dat de gemeenteraad hecht aan het vrijwilligerswerk in de sport;
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad dd. 5 november 2008;
Gelet op het feit dat de gepaste kredieten in het budget zijn ingeschreven;
Gelet op de wetgeving ter zake;
BESLUIT: eenparig
Art.1. Het gemeentelijk reglement voor de subsidiëring van Lichterveldse sportvereningen, zoals in
bijlage opgenomen wordt goedgekeurd en wordt toegepast met ingang van het dienstjaar 2008.
Art.2. Afschrift van dit besluit wordt aan alle betrokkenen medegedeeld via de gemeentelijke website
en ter kennisname medegedeeld aan de bevoegde overheid..
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BIJLAGE:
BELEIDSSUBSIDIE – GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN
LICHTERVELDSE SPORTVERENIGINGEN.
Artikel 1 - Doel van de subsidie
Met dit reglement wil de gemeente Lichtervelde de kwalitatieve aspecten van de lokale werking in de
sportsector ondersteunen en verder stimuleren. 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 objectiveerbare criteria opgenomen in artikel 9.
Artikel 2 - Subsidieerbare sportverenigingen
Om als sportvereniging in aanmerking te komen voor subsidiëring (en erkenning, in artikel 3
omschreven) moeten er activiteiten individueel of in ploegverband worden beoefend met een
competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat. De sporttak dient
tevens te zijn opgenomen in de sporttakkenlijst. Dit is de lijst waarin alle sporttakken voorkomen met
hun disciplines die voor subsidiëring in aanmerking komen in het kader van het sporttakkenbeleid
zoals bepaald in artikel 2, 8° van het decreet “Decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de
erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties
voor de sportieve vrijetijdsbesteding (B.S. 14.IX.2001)” en het besluit “Besluit van de Vlaamse
regering van 31 mei 2002 tot vaststelling van de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van de
Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding
(B.S. 05.IX.2002)”.
Artikel 3 - Erkenning door de gemeente
De sportverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het
erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden. Het aanvraagdossier tot gemeentelijke
erkenning dient éénmalig te worden ingevuld en de erkenning blijft zolang de voorwaarden
gerespecteerd blijven.
Artikel 4 - Uitsluitingscriteria
Individuelen, verenigingen met minder dan 10 leden, privé-initiatieven, schoolsport en deskundigen
inzake sport komen niet in aanmerking voor het ontvangen van subsidies.
De sportieve ontspanningsinstellingen, zijnde de verenigingen die ofwel niet voorkomen op de
sporttakkenlijst, vermeld in artikel 2, ofwel wegens een te geringe fysieke activiteit niet als
sportvereniging worden bestempeld en aldus niet door de gemeente erkend worden, alsook de
sportieve organisaties van organiserende clubs krijgen nominatief op de begroting een krediet, dat los
staat van de kredieten waar in dit gemeentelijk subsidiereglement, meer bepaald in artikel 9, sprake
van is.
Artikel 5 - Aanvraagprocedure
De subsidies voor sport kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:
De aanvraag wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij het
gemeentebestuur. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn ten allen tijde beschikbaar bij het
gemeentebestuur. Het aanvraagdossier is te verkrijgen in de maand september van het betrokken jaar.
De dossiers moeten ingediend worden vóór 15 november van het betrokken jaar. De verdeling en
bekendmaking van de toelagen vindt plaats voor 30 november. Tussen 1 december en 15 december
kan beroep aangetekend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen. De uitbetaling zal
gebeuren vóór 31 december van het betrokken jaar.
Bij het aanvraagdossier toe te voegen bewijsstukken: ledenlijst afgeleverd door de federatie, bewijs
van verzekering met naam en adres, diploma’s van de trainers (enkel het eerste jaar en bij
vernieuwing), lijst van bestuursleden met naam en adres en organogram, huishoudelijk reglement en
beleidsplan indien beschikbaar.
Artikel 6 - Controle
De subsidiëring van het huidig werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het
aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging. De club is vrij te kiezen op welke
datum de opname in het huidig werkingsjaar gebeurt, maar de gekozen datum blijft ieder jaar dezelfde,
tenzij er een schriftelijke motivatie, om de datum te veranderen,aan het gemeentebestuur gericht wordt
en het bestuur dit aanvaardt.
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Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te laten
verifiëren, alsook bijkomende stukken op te vragen, indien de noodzakelijkheid blijkt ervan voor het
opstellen en uitvoeren van het subsidiebesluit. 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. De sportverenigingen mogen geen
subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen (adviesraden).
Artikel 7 - Uitbetalingsprocedure
De uitbetaling van de subsidies gebeurt op een rekening op naam van de betrokken instantie na
beoordeling van het aanvraagdossier.
Artikel 8 - Aanwending van de subsidie
De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 14
november 1983, die stelt dat de sportvereniging de subsidie integraal moet gebruiken voor het doel
waarvoor de subsidie is toegekend.
Artikel 9 - Beoordelingscriteria
De subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op basis van
objectiveerbare criteria waaraan de sportvereniging dient te voldoen, rekening houdend met de
doelstellingen van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een sport voor allenbeleid. Deze criteria worden geobjectiveerd door parameters, waarop de sportvereniging punten kan
scoren,teneinde de beoordeling om te zetten in een subsidiebedrag.
Voor de bepaling van de subsidiebedragen wordt met volgende criteria gewerkt:
a) naar kwantiteit toe: 40% van de beleidssubsidie
1. Het hebben van een reguliere werking, met
bestuur en beschikkend over een organogram.
2. Het aantal Lichterveldse clubleden boven de 18 j.
3. Het aantal clubleden tot en met 18 jaar.
4. Het aantal trainers dat in de club actief is met
een minimale trainingsarbeid van 50u/jaar (=het aantal
equivalenten dat hieraan voldoet), waarbij coaching niet in
rekening wordt gebracht.
5. Het aantal ploegen dat in een reguliere
competitie aantreedt (minstens 15 wedstrijden/jaar).
6. Jaarlijks hoog oplopende kosten hebben
(bewijs aan de hand van facturatie en met een
minimum van 1000€), en het niet beschikken
over accommodatie in eigen beheer.
7. Het aantal competitie- of interclubwedstrijden dat
gespeeld wordt. Tornooien of vriendschappelijke
wedstrijden tellen niet mee.
8. Het hebben van een meerderheid aan jeugdleden
tov de leden boven de 18 jaar en het hebben van
een specifieke jeugdwerking, waarbij minstens één
trainer aangesteld is per 10 jeugdleden (– 18 jaar)
die in een reguliere competitie aantreden
(minstens 15 wedstrijden/jaar),
en het terzelfdertijd ontberen van een eigen
kantine-uitbating (dit geldt niet voor een aparte
jeugdafdeling van een bestaande sportvereniging )

25 ptn
1 pt met max 75
2 ptn met max 150

50 ptn/trainer

25 ptn/ploeg

2 ptn/€1 met
max 5000

2 ptn/wedstrijd met max
100

1000 ptn

b) naar kwaliteit toe: 60% van de beleidssubsidie
1. Lid zijn van een erkende Vlaamse sportfederatie.
2. Het aantal gediplomeerde jeugdtrainers, die
specifiek zijn aangesteld voor de jeugd, en een
minimale trainingsarbeid hebben van 50u/jaar (=het aantal
equivalenten dat hieraan voldoet).

3. Het aantal door trainers behaalde VTS-diploma’s
in het betrokken jaar zoals VTS aspirant-initiator,
VTS-initiator, VTS-trainer A of trainer B.
4. Het aantal georganiseerde tornooien (of
jeugdpromotionele acties) buiten de reguliere
competitie(werking) (bv. opendeurdag met
initiaties voor de jeugd).
5. Actieve deelname/hulp aan sportpromotionele
activiteiten door Sportraad/Sportdienst/Gem.
acties in het kader van sport.
6. Het aantal aanwezigheden op de sportraad
(jaarlijks) of een adviesradenoverleg.
7. Het beschikken over een VZW–structuur.
8. Het hanteren van een gedifferentieerd lidgeld,
met name vermindering voor grote gezinnen,
andersvaliden of kansarmen.
9. Het verspreiden van een clubblad onder de leden
dat minstens 2x/jaar verdeeld wordt of een
website die trimestrieel wordt geupdated.
10. Clubs met een uitgesproken jeugdwerking dwz
30% van alle leden zijn jonger dan 18 jaar en
woonachtig in Lichtervelde en minstens 50%
van de jeugdtrainers is sportgekwalificeerd.
11. Het hebben van een huishoudelijk reglement
(50 ptn) en een beleidsplan (50 ptn).

100 ptn
100 ptn/trainer A
75 ptn/trainer B of
licentiaat LO
50 ptn/regent LO
25 ptn/initiator

50ptn/behaald diploma

50ptn/organisatie

50 ptn/deelname

25 ptn/aanwezigheid
25 ptn

25 ptn

50 ptn

1000 ptn

50 ptn + 50 ptn

Artikel 10 - Beoordeling
De beschikbare kredieten worden verdeeld op voorstel van een stuurgroep, die wordt samengesteld uit
de gemeentelijke sportraad, die de objectieve criteria concretiseert en de coëfficiënten vastlegt.
Artikel 11 - Afwijkingen
Het gemeentebestuur kan, als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, afwijking toestaan
op art. 5 van dit reglement. De sportvereniging moet daar toe een gemotiveerd verzoek indienen bij de
gemeente.
Artikel 12 - Regularisatie
Bij niet-naleving van de voorwaarden van dit reglement en/of het subsidiebesluit kan de gemeente, na
beslissing van het gemeentebestuur, overgaan tot gedeeltelijk of geheel inhouden van de subsidie of
een terugvordering.
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Artikel 13 - Betwistingen
Elke betwisting betreffende dit reglement en de toepassing ervan wordt beslecht door het
gemeentebestuur, die tevens beslist over de eventuele verdere uitvoeringsmodaliteiten.
Artikel 14 - Invoegetreding
De bepalingen van dit reglement worden van kracht vanaf de goedkeuring door de gemeenteraad in
2008, nadat eerder advies verleend werd door de gemeentelijke sportraad en nadat aanpassingen
gebeurden, rekening houdende met opmerkingen die de toezichthoudende overheid kenbaar maakte.
SLOTBEPALINGEN:
Artikel 15 - Kennisgeving
Dit reglement zal voor kennisgeving aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden.
Artikel 16 - Evaluatie
Na een proefperiode van één jaar zal er een evaluatie, met mogelijke voorstellen tot bijsturing, van
onderhavig reglement gebeuren door een stuurgroep, die wordt samengesteld uit de gemeentelijke
sportraad. Na advies van de sportraad en na goedkeuring door de gemeenteraad zijn bijsturingen
mogelijk. Deze zullen eveneens voor kennisgeving aan de toezichthoudende overheid worden
toegezonden.

