Gemeentelijk erkennings- en subsidiereglement
Bredense sportverenigingen.
Artikel 1
Dit reglement bepaalt de gemeentelijke erkenningsvoorwaarden voor
sportverenigingen en de voorwaarden voor toekenning van subsidies aan de
erkende sportverenigingen binnen de perken van de beschikbare kredieten die zijn
vermeld in het overzicht van de te verstrekken subsidies per beleidsveld.
Artikel 2
Het is de gemeenteraad die beslist over de erkenning van een sportvereniging. Om
als sportvereniging te kunnen worden erkend, dient de vereniging in ieder geval te
voldoen aan volgende erkenningsvoorwaarden:










De vereniging moet een welbepaald doel nastreven.
De vereniging moet worden geleid door een bestuur van minimaal drie
leden.
De vereniging mag geen winstoogmerk nastreven.
Bij het indienen van de aanvraag tot erkenning, moet de vereniging minstens
één jaar voorafgaande werking kunnen aantonen.
De zetel van de vereniging moet zich in Bredene situeren.
De vereniging moet administratieve en financiële controle van het
gemeentebestuur aanvaarden.
De vereniging moet op regelmatige tijdstippen activiteiten organiseren.
De vereniging moet toegankelijk zijn voor iedereen.
De vereniging moet een verzekering afsluiten voor haar leden.

Artikel 3
Elke sportvereniging heeft gedurende het werkjaar van haar erkenning recht op
volgende logistieke en materiële steun vanwege de gemeente :
a. gratis 4000 kopieën (zwart-wit, formaat A4) ;
b. gratis ter beschikking stellen en gebruik van gemeentelijk materiaal, éénmaal
vervoer inbegrepen ;
c. gratis verzending van haar persberichten via de gemeente ;
d. gratis opname van haar activiteiten op de website UIT-in Bredene ;
e. gratis aanplakken van haar activiteiten aan de gemeentelijke zuilen en in de
gemeentelijke gebouwen ;
f. gratis gebruik van de gemeentelijke infrastructuur voor vergaderingen en
activiteiten met uitzondering van de sporthal en het zwembad ;
g. gratis aanbrengen van publiciteitsborden in de sporthal en rond de
voetbalterreinen.
Artikel 4
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Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet de vereniging erkend zijn door
het gemeentebestuur als sportvereniging en moet de vereniging sportactiviteiten
aanbieden, zijnde activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend
met een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning of ten
minstens een minimale fysieke inspanning centraal staat.
Artikel 5
De toekenning van de subsidies gebeurt op basis van de gegevens en activiteiten
van het voorgaande werkjaar. Elk werkjaar begint op 1 september en eindigt op 31
augustus van het daaropvolgend jaar.
Artikel 6
De subsidie wordt jaarlijks aangevraagd op de door de sportdienst overgemaakte,
daartoe bestemde formulieren tegen uiterlijk 15 oktober.
De subsidies worden voor 31 december uitbetaald.
Artikel 7
Van het volledige jaarlijks beschikbare subsidiebedrag voor sportverenigingen
wordt eerst een maximumbedrag van 2.700 EUR voor het inrichten van
wielerwedstrijden uitbetaald, volgens volgend puntenstelsel:








inrichten van wielerwedstrijd voor aspiranten:
inrichten van wielerwedstrijd voor nieuwelingen:
inrichten van wielerwedstrijd voor juniores:
inrichten van wielerwedstrijd voor elite zonder contract
en beloften:
inrichten van wielerwedstrijd voor interclub:
inrichten van wielerwedstrijd voor elite:
inrichten van wielerwedstrijd voor cyclo-sportieven en
niet aangeslotenen:

20 punten/wedstrijd
25 punten/wedstrijd
25 punten/wedstrijd
40 punten/wedstrijd
60 punten/wedstrijd
160
punten/wedstrijd
25 punten/wedstrijd

en met een maximum van:
144 EUR / wedstrijd voor aspiranten
180 EUR / wedstrijd voor nieuwelingen
180 EUR / wedstrijd voor juniores
288 EUR / wedstrijd voor elite zonder contract en beloften
432 EUR / wedstrijd voor interclub
1.152 EUR / wedstrijd voor elite
180 EUR / wedstrijd voor cyclo-sportieven en niet aangeslotenen
Artikel 8
Het resterende subsidiebedrag wordt volgens hiernavolgend puntenstelsel berekend
en verstrekt.
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Minimum de helft van de beleidssubsidie die de gemeente van de Vlaamse overheid
ontvangt wordt besteed aan de subsidiëring van de sportverenigingen volgens
onderstaand puntenstelsel.
De waarde van één punt wordt bepaald door deling van het subsidiebedrag voor dit
artikel door het totaal aantal behaalde punten door al de sportverenigingen samen.
Hierbij wordt rekening gehouden dat maximum 40% van dit bedrag kan verdeeld
worden volgens de som van de rubrieken a, b, c en d.
a. Leden:







volwassen leden woonachtig in Bredene:
volwassen leden woonachtig buiten Bredene:
jeugdleden (- 18 jaar) woonachtig in Bredene:
jeugdleden woonachtig buiten Bredene:
seniorenleden (+ 50 jaar) woonachtig in Bredene:
seniorenleden woonachtig buiten Bredene:

2 punten/lid
1 punt/lid
5 punten/lid
3 punten/lid
5 punten/lid
2 punten/lid

b. Competitieniveau (wedstrijden)






aantredend
aantredend
aantredend
aantredend
aantredend

op internationaal niveau:
in nationale afdeling:
in Vlaamse competitie:
in West-Vlaamse afdeling:
op recreatief niveau:

55 punten/ploeg
50 punten/ploeg
40 punten/ploeg
30 punten/ploeg
5 punten/ploeg

c. Oproeping selecties




een lid van de vereniging werd opgeroepen voor een
nationale selectie:
een lid van de vereniging werd opgeroepen voor een
Vlaamse selectie:
een lid werd opgeroepen voor een provinciale selectie:

20 punten
15 punten
10 punten

d. Niet sportgekwalificeerde trainers


aangesloten trainer zonder sportdiploma:

3 punten

e. Sportgekwalificeerde trainers






aangesloten trainers met een VTS diploma aspirant
initiator:
aangesloten trainers met een VTS diploma initiator:
aangesloten trainer met een VTS diploma trainer B:
aangesloten trainer met een VTS diploma trainer A:
aangesloten trainer met een VTS diploma top trainer:

10 punten/trainer
20 punten/trainer
30 punten/trainer
40 punten/trainer
50 punten/trainer

Voor andere sportkwalificaties zal de assimilatietabel en referentietabel van de
Vlaamse Trainersschool worden gehanteerd.
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f. Lid federatie


de vereniging is lid van een door het Bloso erkende
federatie:

50 punten

g. Lid gemeentelijke sportraad



de verenging is lid van de gemeentelijke sportraad:
de vereniging was aanwezig op de algemene vergadering
van de gemeentelijke sportraad:

20 punten
10
punten/vergadering

h. vzw statuut


de vereniging heeft een vzw statuut:

50 punten

i. Kaderopleiding trainers


deelname
aan
opleidingen,
bijscholingen
en
vervolmakingsessies
door
Vlaamse
Trainerschool,
Federaties,
openbare
besturen
en/of
erkende
opleidingscentra:

10 punten/deelname

j. Scheidsrechters / juryleden / redders


gediplomeerde
scheidsrechters
of
gelijkgestelde,
juryleden en of redders in de betrokken discipline:

10 punten/
scheidsrechter,
jurylid of redder lid
van de vereniging

k. Kaderopleiding scheidsrechters / juryleden / redders


deelname
aan
opleidingen,
bijscholingen
en
vervolmakingsessies
door
Vlaamse
Trainerschool,
Federaties,
openbare
besturen
en/of
erkende
opleidingscentra:

10 punten/deelname

l. Aankoop sportmateriaal
Deze rubriek geldt enkel voor de aankoop van sportspecifiek materiaal voor
desbetreffende sporttak, dat daarenboven beantwoordt aan minimale
kwaliteitseisen en aan de officiële normen van de sporttak of de federatie (geen
kledij en schoeisel). De factuur van de aankoop moet zijn opgemaakt op naam van
de vereniging, het materiaal moet permanent eigendom blijven van de vereniging
en ter beschikking zijn in de voornaamste sportaccommodatie van de vereniging.
Meerdere facturen worden samengeteld.



aankoop van 100 tot 250 EUR
aankoop van 251 tot 500 EUR

10 punten
20 punten
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aankoop van 501 tot 1.000 EUR
aankoop van 1.001 tot 1.500 EUR
aankoop meer dan 1.501 EUR

30 punten
40 punten
50 punten

m. Bestuurskader


deelname aan kaderopleiding bestuurskader:

10 punten/deelname
betrokken
bestuurslid

n. Communicatie




de vereniging heeft een eigen website (die minstens 2x
per jaar wordt geactualiseerd):
de vereniging heeft een periodiek clubblad (minstens vier
bladzijden per nummer en drie exemplaren per jaar):
de vereniging heeft een elektronische nieuwsbrief
(minstens 4x per jaar):

20 punten
20 punten
20 punten
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