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Provincie West-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN 

Arrondissement Roeselare VAN DE GEMEENTERAAD 

Gemeente 8880 Ledegem  
 

 

ZITTING VAN 12 JUNI 2014. 
 

AANWEZIG : M. Bart Dochy, Burgemeester-voorzitter ; 

Wally Corneillie, Greta Vandeputte, Geert Dessein, Bart Ryde en  

Geert Wylin, Schepenen ; 

Raf Selschotter, Moreen Dewolf, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, 

Louis Sandra, Delphine Quaegebeur, Marianne Eeckhout, Niels Lagae, 

Sybille Geldhof, Nancy Vansteenkiste, Carlos Casteleyn,  

Karen Vromman, Caroline Seynhaeve, Piet Vandermersch en  

Greet Claeys, Raadsleden ; 

Geert Demeyere, Gemeentesecretaris. 
 

VASTSTELLEN VAN HET GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR SUBSIDIËRING VAN 

SPORTVERENIGINGEN 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 ; 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 14 mei 2009 houdende vaststellen van een gemeentelijk 

reglement voor impulssubsidies ; 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 9 december 2010 houdende vaststellen van het gemeentelijk 

reglement tot subsidiëring van sportverenigingen met een jaarwerking ; 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 9 december 2010 houdende vaststellen van het gemeentelijk 

reglement tot subsidiëring van organisatiecomités voor sportieve activiteiten ; 

 

Gelet op het decreet d.d. 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid ; 

 

Overwegende dat het wenselijk is om bovenvermelde reglementen te wijzigen naar aanleiding van dit decreet ; 

 

Gelet op het advies van de algemene vergadering van de sportraad d.d. 2 juni 2014 ; 

 

Gehoord schepen Wally Corneillie in zijn toelichting ; 

 

BESLUIT : met unanimiteit 

 

Artikel.1.- Het gemeentelijk reglement voor impulssubsidies, zoals vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 14 mei 

2009, het gemeentelijk reglement tot subsidiëring van sportverenigingen met een jaarwerking, zoals vastgesteld 

door de gemeenteraad d.d. 9 december 2010, en het gemeentelijk reglement tot subsidiëring van 

organisatiecomités voor sportieve activiteiten, zoals vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 9 december 2010, 

worden opgeheven en worden vastgesteld als volgt : 

 

 

Reglement tot subsidiëring van Ledegemse sportverenigingen en 

sportorganisatiecomités 
 

 

I. Algemene bepalingen 



Vaststellen van het gemeentelijk reglement voor subsidiëring van sportverenigingen   2/14 

 

Artikel 1 

 

Overeenkomstig de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending 

van sommige toelagen en binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op het budget van de 

gemeente Ledegem, kunnen aan verenigingen, die regelmatig sport, lichamelijke opvoeding of openluchtleven 

beoefenen of bevorderen, toelagen verleend worden, volgens het reglement en voorwaarden die hierna 

vastgesteld worden. 

 

Artikel 2 

 

De toelagen worden verleend door het college van burgemeester en schepenen, in toepassing van dit reglement, 

na advies van het dagelijks bestuur van de sportraad. 

 

II. De organisaties en hun erkenning 
 

Artikel 3 

 

Alle verenigingen, die erkend zijn door het college van burgemeester en schepenen, komen in aanmerking voor 

subsidiëring op grond van dit besluit.  

 

Artikel 4 

 

Om als dusdanig erkend te worden moet de sportvereniging of sportorganisatiecomité aan de volgende 

voorwaarden voldoen : 

• De sportvereniging moet minstens één jaar werking bewijzen op 1 juli van het jaar waarin een toelage wordt 

aangevraagd. 

• Zij moet geleid worden door een bestuur, waarvan 80 % van de leden meerderjarig zijn. Het bestuur bestaat uit 

minstens drie leden. 

• De zetel en/of het clublokaal moet in groot-Ledegem gevestigd zijn. Ledegem blijft de enige gemeentelijke 

instantie die subsidieert. 

• Zij mogen geen winstoogmerk hebben.  

• De sportverenigingen bieden sporten aan die vermeld staan op de sporttakkenlijst of die aangeboden worden 

door erkende Vlaamse sportfederaties of door erkende Vlaamse organisaties voor de sportieve 

vrijetijdsbesteding. 

• De sportvereniging moet ter bescherming van haar aangesloten leden een verzekeringspolis afsluiten. 

Tenminste moet een verzekering afgesloten worden voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 

ongevallen. 

• Iedereen moet kunnen lid worden van de sportvereniging, mits het in acht nemen van de voorwaarden inherent 

aan de sportbeoefening. 

• Zij moet administratieve en financiële controle aanvaarden. 

 

Artikel 5 

 

Er komt een einde aan de erkenning van een sportvereniging wanneer : 

• De sportvereniging gedurende de periode van één jaar geen activiteiten heeft ingericht die betrekking hebben 

op het nagestreefde doel.  

• Wanneer de sportvereniging niet meer voldoet aan artikel 3 of 4 van dit reglement. 

 

Artikel 6 

 

Indien de sportvereniging meer dan negen eigen organisaties heeft, wordt deze aanzien als een ‘reguliere 

sportclub’. Indien de sportvereniging minder dan tien eigen organisaties heeft, wordt deze aanzien als een 

‘sportorganisatiecomité’. 

Een training of andere recreatieve activiteit binnen de sportvereniging wordt aanzien als een eigen organisatie. 

 

Artikel 7 

 

Een sportvereniging kan voor een activiteit een toelage krijgen volgens dit reglement, voor zover er voor 

diezelfde activiteit geen andere gemeentelijke toelage wordt verleend.  
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III. Het bedrag van de toelagen 
 

Artikel 8 Budget Subsidies 

 

Het totale budget voor de subsidies voor de reguliere sportclubs en sportorganisatiecomités bestaat uit de toelage 

voorzien voor de actie “het voorzien van een subsidiereglement voor de kwaliteitsvolle werking van de 

Ledegemse sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid” en “het stimuleren van sportverenigingen tot 

professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot 

onderlinge samenwerking” vermeld op het meerjarenplan 2014-2019 van het gemeentebestuur van Ledegem. 

 

Het totale budget voor de subsidies voor de reguliere sportclubs en sportorganisatiecomités wordt verdeeld in 

drie budgetten : 

 

- 55 % van het totale budget wordt aangewend voor beleidsprioriteit 1 “het ondersteunen van de kwalitatieve 

uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid”, zoals omschreven in het decreet 

houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid d.d. 6 juli 2012.   

Dit omvat artikel 9 t.e.m. 17 van dit reglement. 

 

- 30 % van het totale budget wordt aangewend voor beleidsprioriteit 2 “het stimuleren van sportverenigingen tot 

professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot 

onderlinge samenwerking”, zoals omschreven in het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een 

lokaal sportbeleid d.d. 6 juli 2012.  Dit omvat artikel 18 van dit reglement. 

 

- 15 % van het totale budget wordt aangewend voor de organisatie van evenementen en voor de inhoudelijke 

sportwerking van de sportorganisatiecomités.  Dit omvat artikel 19 t.e.m. 29 van dit reglement. 

 

 

Subsidies voor reguliere sportclubs  
 

Artikel 9 Basissubsidies 

 

Iedere reguliere sportclub, die voldoet aan alle voorwaarden vermeld in artikel 3 en 4, ontvangt 25 punten als 

basissubsidie. 

De reguliere sportclubs die uitkomen in de nationale of provinciale competitie van de Koninklijke Belgische 

Voetbalbond (KBVB) ontvangen 500 punten als basissubsidie. 

 

Artikel 10 Leden 

 

Een persoon komt in aanmerking om als lid te worden beschouwd indien hij/zij sportbeoefenaar is, aangesloten 

bij de erkende sportfederatie en actief deelneemt aan de activiteiten/competitie van de vereniging.  

 

- Indien minder dan 20 leden               15 punten 

- Tussen 19 en 41 leden                30 punten 

- Tussen 40 en 61 leden                50 punten 

- Tussen 60 en 81 leden                75 punten 

- Tussen 80 en 101 leden              100 punten 

- Tussen 100 en 201 leden                    150 punten 

- Indien minstens 201 leden             200 punten 

op 30 juni van het seizoen waarvoor de subsidies worden toegekend. 

 

Artikel 11 Aantal jeugdploegen in competitie 

 

De ploegen dienen minstens 12 competitiewedstrijden te spelen tijdens het seizoen. 

 

Per jeugdploeg in competitie :    

- Tegelijkertijd staan minder dan 5 spelers op het veld/terrein          25 punten per ploeg 

- Tegelijkertijd staan tussen de 4 en 7 spelers op het veld/terrein            30 punten per ploeg 

- Tegelijkertijd staan meer dan 6 spelers op het veld/terrein           50 punten per ploeg 
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Artikel 12 Aantal en niveau van de seniorenploegen in competitie 

 

De ploegen dienen minstens 12 competitiewedstrijden te spelen tijdens het seizoen. 

 

12.1. Nationale competitie 

Tegelijkertijd staan minder dan 5 spelers op het veld/terrein 

Aantredend in laagste categorie van de competitie, per ploeg  200 punten 

Aantredend per categorie hoger dan laagste categorie, per ploeg  +  80 punten  

 

Tegelijkertijd staan tussen de 4 en 7 spelers op het veld/terrein 

Aantredend in laagste categorie van de competitie, per ploeg 250 punten 

Aantredend per categorie hoger dan laagste categorie, per ploeg +  80 punten  

 

Tegelijkertijd staan meer dan 6 spelers op het veld/terrein  

Aantredend in laagste categorie van de competitie, per ploeg 500 punten 

Aantredend per categorie hoger dan laagste categorie, per ploeg + 250 punten 

 

12.2. Provinciale competitie 

Tegelijkertijd staan minder dan 5 spelers op het veld/terrein 

Aantredend in laagste categorie van de competitie, per ploeg  40 punten 

Aantredend per categorie hoger dan laagste categorie, per ploeg +  60 punten  

 

Tegelijkertijd staan tussen de 4 en 7 spelers op het veld/terrein 

Aantredend in laagste categorie van de competitie, per ploeg 50 punten 

Aantredend per categorie hoger dan laagste categorie, per ploeg  +  60 punten  

 

Tegelijkertijd staan meer dan 6 spelers op het veld/terrein  

Aantredend in laagste categorie van de competitie, per ploeg 120 punten 

Aantredend per categorie hoger dan laagste categorie, per ploeg + 100 punten 

 

12.3. Gewestelijke, regionale of lokale competitie/organisatie  

 12.3.1. Deelnemen aan gewestelijke, regionale of lokale competitie/organisatie 

Per ploeg in competitie :  

40 punten indien minstens 25 wedstrijden per jaar 

20 punten indien minstens 12 wedstrijden per jaar 

   12.3.2. Organiseren van gewestelijke, regionale of lokale competitie/organisatie 

De competitie dienst minstens 100 wedstrijden per seizoen te bevatten. 

6 punten per deelnemende Ledegemse ploeg  

3 punten per deelnemende niet-Ledegemse ploeg 

 

Artikel 13 Kwaliteitsvolle begeleiding van de seniorleden van de sportvereniging 

 

13.1.  Werken met gediplomeerde seniortrainers 

Per gediplomeerd trainer die minstens 30 u actief is als trainer van een seniorenploeg in de 

sportvereniging, wordt op basis van zijn opleidingsniveau een puntenwaarde toegekend. 

 

Puntenwaarden gediplomeerde seniortrainers 

Trainer met VTS-diploma Bewegingsanimator - VTS-aspirant initiator    60 punten 

Trainer met VTS-diploma - initiator  90 punten 

Trainer met VTS-diploma - trainer B - diploma regent/bachelor LO  120 punten 

Trainer met VTS-diploma - toptrainer - trainer A of diploma lic/master LO 150 punten 

 

13.2.  Volgen van opleidingen en bijscholingen van de seniortrainers 

Per gevolgde erkende bijscholing van een actieve seniortrainer  30 punten 

 

Onder bijscholing wordt verstaan alle bijscholingen erkend door de betrokken Vlaamse federatie van de 

sporttak of georganiseerd door een erkende Vlaamse instelling (VTS, Bloso, ISB, …). 

 

Artikel 14 Financieel beleid 
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Afstemmen van het financieel beleid op de diverse doelgroepen 

Er wordt een gedifferentieerd lidgeld gehanteerd voor gezinnen 60 punten 

 

Artikel 15 Aanbod en doelgroepen 

 

15.1.  De sportvereniging heeft een werking voor mensen met een fysieke of een mentale beperking, van welke 

aard dan ook. De werking bestaat uit minstens 10 lessen of bewegingsmomenten met een minimumduur 

van één uur per activiteit.  150 punten 

 

15.2.  Extra punten indien een specifieke opgeleide voor een specifieke doelgroep instaat. De persoon geeft 

minstens 5 u sport. 

Vb. kleuterjuf voor de bewegingsschool, specifiek opgeleide voor seniorensport 

 60 punten per gespecialiseerde begeleider 

 

15.3. De club heeft aandacht voor het voorkomen van pesten, racisme, druggebruik, ongewenst seksueel 

gedrag, homofobie, … De club moedigt de fair-play aan en heeft aandacht voor een kindvriendelijke 

aanpak  60 punten 

Bewijs hiervan kan bijvoorbeeld zijn een charter ondertekend door trainers en spelers, het hebben van een 

georganiseerd fair-play systeem, het nemen van bepaalde initiatieven, … 

 

15.4.    De club organiseert recreatieve sportactiviteiten, uitsluitend voor eigen leden. De recreatieve   

  sportactiviteit voldoet niet aan de minimumvoorwaarden van de sportorganisaties, vermeld in  

 artikel 20 van dit reglement.  1 punt per activiteit 

 

15.5. Deelnemen/meewerken aan organisaties van lokaal en bovenlokaal niveau 

 15.5.1. Deelname aan/hulp bieden aan activiteiten ingericht door de sportraad of sportdienst. 

            Mogelijke activiteiten: aanwezigheid AV Sportraad, deelname Week van de Sportclub,  

            aanwezigheid stemming kampioenenhulde, deelname bij eventuele vragenlijst/enquête 

 30 punten per activiteit 

 

 15.5.2. Op tijd indienen van het subsidiedossier bij de sportdienst 30 punten 

 

Artikel 16 Structuur van de sportvereniging 

 

16.1. Beschikken over een duidelijke structuur en taakomschrijving 

Beschikken over een organigram, bestaande uit minstens 3 functies 30 punten 

 

16.2.  Opmaken van een bestuursverslag 75 punten  

 (Eenmalig, indien minstens 3 verslagen worden meegestuurd) 

 

16.3. Inspraak van leden en betrokkenen 

Jaarlijks een tevredenheidonderzoek te organiseren 30 punten 

Ouders worden regelmatig gebrieft over de jeugdwerking  20 punten 

 

16.4. Beschikken over een jeugdafdeling  

Er is een afzonderlijk jeugdbestuur 20 punten 

 

16.5. Werken met gediplomeerde scheidsrechters/juryleden 

Door de sportfederatie erkende scheidsrechters aangesloten bij de sportclub   12 punten per scheidsrechter 

Beschikken over een scheidsrechter- of jurycommissie 30 punten 

 

Artikel 17 Communicatie 

 

Verschillende communicatiekanalen gebruiken 

Beschikken over een website    40 punten 

Indien de website minstens tweemaandelijks wordt geüpdatet + 10 punten 

Uitgave (digitaal) clubblad of nieuwsbrief, minimaal 3 maal per lopend seizoen 

     (Eenmalig, indien minstens 3 versies worden meegestuurd) 60 punten 
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Artikel 18 Kwaliteitsvolle begeleiding van de jeugdleden van de sportvereniging 

 

Dit artikel is enkel van toepassing op sportverenigingen die lid zijn van een erkende Vlaamse sportfederatie. 

 

18.1.  Werken met gediplomeerde jeugdtrainers 

Per gediplomeerd jeugdtrainer die minstens 30 u actief is als trainer van een jeugdploeg in de 

sportvereniging, wordt op basis van zijn opleidingsniveau een puntenwaarde toegekend. 

 

Puntenwaarden gediplomeerde jeugdtrainers 

Trainer met VTS-diploma Bewegingsanimator - VTS-aspirant initiator  10 punten 

Trainer met VTS-diploma - initiator 15 punten 

Trainer met VTS-diploma - trainer B - diploma regent/bachelor LO 20 punten 

Trainer met VTS-diploma - toptrainer - trainer A of diploma lic/master LO 25 punten 

 

18.2. Volgen van opleidingen en bijscholingen van de jeugdtrainers 

Per gevolgde erkende bijscholing van een actieve jeugdtrainer 5 punten 

 

Onder bijscholing wordt verstaan alle bijscholingen erkend door de betrokken Vlaamse federatie van de 

sporttak of georganiseerd door een erkende Vlaamse instelling (VTS, Bloso, ISB, …). 

 

18.3. De sportvereniging betaalt een loon uit aan een jeugdsportcoördinator, die de coördinatie van het beleid 

op het sporttechnische, beleidsmatige, sociaal-pedagogische of organisatorische vlak in de eigen 

sportvereniging behartigt. De jeugdsportcoördinator wordt door de sportclub betaald via een loonfiche, 

niet volgens de wet op de vrijwilligerswetgeving, en ontvangt maximaal € 100,00 op basis van dit 

reglement. Het totale krediet voor dit artikelpunt 18.3 bedraagt € 500,00. Het eventueel resterende krediet 

wordt toegevoegd aan het totale krediet voor artikel 18 van dit reglement.  

    

18.4 De sportvereniging maakt kosten in het kader van een structureel samenwerkingsverband of fusie met een 

andere sportvereniging, met het oog op de uitbouw van een ruimere en kwaliteitsvolle werkingsbasis voor 

de betrokken sportverenigingen. Het totale krediet voor dit artikelpunt 18.4 bedraagt € 500,00.   

Het eventueel resterende krediet wordt toegevoegd aan het totale krediet voor artikel 18 van dit 

reglement. 

 

Artikel 19 Eigen organisaties 

 

Eigen organisaties van reguliere sportclubs vallen niet onder BPS 1 zoals vermeld in het decreet houdende het 

stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid d.d. 6 juli 2012. 

 

19.1. Deelname aan of organisatie van tornooien buiten de reguliere competitie 

Deelname aan tornooien buiten de reguliere competitie 20 punten per ploeg 

 (maximaal 200 punten in totaal per sportvereniging) 

Deelname aan tornooien in het buitenland   70 punten per ploeg 

 (maximaal 210 punten in totaal per sportvereniging) 

Organiseren van tornooien buiten de reguliere competitie   40 punten per tornooi 

Voorwaarde : minstens 3 deelnemende niet-Ledegemse ploegen  

 (maximaal 120 punten in totaal per sportvereniging) 

 

19.2.  Organiseren van vriendschappelijke/recreatieve wedstrijden  10 punten per wedstrijd 

 (maximaal 100 punten per sportvereniging) 

 

19.3. Organisatie van wielerwedstrijden 

Start en aankomst moet op grondgebied Ledegem gelegen zijn. Enkel de wielerwedstrijden die 

voorkomen op de kalender van de WBV/KBWB/UCI komen in aanmerking voor betoelaging. 

 

 Aspiranten : 100 punten + 2 punten per seingever op Ledegems grondgebied 

 Masters  : 100 punten + 2 punten per seingever op Ledegems grondgebied 

 Nieuwelingen   : 130 punten + 2 punten per seingever op Ledegems grondgebied 

 Juniores  : 200 punten + 2 punten per seingever op Ledegems grondgebied 

 Beloften : 300 punten + 2 punten per seingever op Ledegems grondgebied 

 Elite zonder contract  : 300 punten + 2 punten per seingever op Ledegems grondgebied 
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 Elite met contract  : 600 punten + 2 punten per seingever op Ledegems grondgebied 

Internationale kalender  :  600 punten + 2 punten per seingever op Ledegems grondgebied 

 

Op voorwaarde dat minstens 25 deelnemers aan de start staan: 

Alleen deelnemers uit eigen provincie en minstens 10 % niet-clubleden   Geen extra punten  

5 % van de deelnemers uit minstens 2 andere Belgische provincies  50 punten  

5 % van de deelnemers uit minstens twee andere Europese landen   100 punten  

 

Onkosten hulpverlening 

Het verplicht inhuren van een ambulance 200 punten 

 

Onkosten 

Alleen kosten die bewezen worden met factuur en betaalbewijzen komen in aanmerking: insteekprijs voor 

federatie, scheidsrechters, … 

Volgende kosten komen niet in aanmerking: kosten die je maakt om winst te maken, drank voor verkoop, 

stoelen of tent om cafetaria in te richten, startgeld van atleten, …   

Minder dan € 1.000,00   50 punten  

€ 1.000,01 - € 2.000,00  100 punten  

Verder per schijf van € 1.000,00 onkosten   200 punten  
 

19.4. Organisatie van stratenlopen 

Start en aankomst moet op grondgebied Ledegem gelegen zijn. Iedereen moet kunnen deelnemen 

 

Organisatie stratenloop 500 punten 

 

Op voorwaarde dat minstens 50 deelnemers aan de start staan: 

Alleen deelnemers uit eigen provincie en minstens 10 % niet-clubleden  Geen extra punten  

5 % van de deelnemers uit minstens 2 andere Belgische provincies  50 punten  

5 % van de deelnemers uit minstens twee andere Europese landen   100 punten  

 

Onkosten 

Alleen kosten die bewezen worden met factuur en betaalbewijzen komen in aanmerking: insteekprijs voor 

federatie, scheidsrechters 

Volgende kosten komen niet in aanmerking: kosten die je maakt om winst te maken, drank voor verkoop, 

stoelen of tent om cafetaria in te richten, startgeld van atleten, …   

Minder dan € 1.000,00   50 punten  

€ 1.000,01 - € 2.000,00  100 punten  

Verder per schijf van € 1.000,00 onkosten   200 punten  
 

19.5. Organisatie van wandeltochten 

 Start en aankomst moet op grondgebied Ledegem gelegen zijn. Iedereen moet kunnen deelnemen 

 

Organisatie wandeltocht 250 punten 

 

Op voorwaarde dat minstens 50 deelnemers aan de start staan: 

Alleen deelnemers uit eigen provincie en minstens 10 % niet-clubleden            Geen extra punten  

5 % van de deelnemers uit minstens 2 andere Belgische provincies  50 punten  

5 % van de deelnemers uit minstens twee andere Europese landen   100 punten  

 

Onkosten 

Alleen kosten die bewezen worden met factuur en betaalbewijzen komen in aanmerking: insteekprijs voor 

federatie, scheidsrechters 

Volgende kosten komen niet in aanmerking: kosten die je maakt om winst te maken, drank voor verkoop, 

stoelen of tent om cafetaria in te richten, startgeld van atleten, …   

Minder dan € 1.000,00   50 punten  

€ 1.000,01 - € 2.000,00  100 punten  

Verder per schijf van € 1.000,00 onkosten   200 punten  
 

19.6. Organisatie van fietstochten 

Start en aankomst moet op grondgebied Ledegem gelegen zijn. Iedereen moet kunnen deelnemen 
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Organisatie fietstocht 150 punten 

 

Onkosten 

Alleen kosten die bewezen worden met factuur en betaalbewijzen komen in aanmerking: insteekprijs voor 

federatie, scheidsrechters 

Volgende kosten komen niet in aanmerking: kosten die je maakt om winst te maken, drank voor verkoop, 

stoelen of tent om cafetaria in te richten, startgeld van atleten, …   

Minder dan € 1.000,00   50 punten  

€ 1.000,01 - € 2.000,00  100 punten  

Verder per schijf van € 1.000,00 onkosten   200 punten  
 

Tochten die voorkomen op een officiële kalender en slechts bedoeld zijn voor een beperkt publiek : 

Wielertoerisme : 40 punten bij iedere afstand, enkel indien minstens 2 afstanden 

(maximaal 200 punten in totaal per sportvereniging) 

Mountainbike : 40 punten bij iedere afstand, enkel indien minstens 2 afstanden 

(maximaal 200 punten in totaal per sportvereniging) 

 

19.7.  Organisatie van vinkenzettingen of duivenvluchten 

Organisatie vinkenzetting   2 punten per zetting 

(maximaal 60 punten in totaal per sportvereniging) 

Deelname duivenvlucht 2 punten per vlucht 

(maximaal 60 punten in totaal per sportvereniging) 

 

19.8.  Organisatie van recreatieve sportactiviteiten 150 punten 

Indien de sportactiviteit of het evenement onder een ander subartikel van artikel 19 valt, worden geen 

bijkomende punten toegekend. 

Voorwaarde: sportactiviteit staat open voor iedereen 

 

Onkosten 

Alleen kosten die bewezen worden met factuur en betaalbewijzen komen in aanmerking: insteekprijs voor 

federatie, scheidsrechters 

Volgende kosten komen niet in aanmerking: kosten die je maakt om winst te maken, drank voor verkoop, 

stoelen of tent om cafetaria in te richten, startgeld van atleten, …   

Minder dan € 1.000,00   50 punten  

€ 1.000,01 - € 2.000,00  100 punten  

Verder per schijf van € 1.000,00 onkosten   200 punten  
 

 

Subsidies voorzien voor de sportorganisatiecomités 
 

Artikel 20 Basissubsidies 

Ieder sportorganisatiecomité, die voldoet aan alle voorwaarden vermeld in artikel 3 en 4, ontvangt 60 punten 

voor de basissubsidie. 

 

Artikel 21 Leden  

 

Een persoon komt in aanmerking om als lid te worden beschouwd indien hij/zij sportbeoefenaar is, aangesloten 

bij de erkende sportfederatie en actief deelneemt aan de activiteiten/competitie van de vereniging.  

 

- Indien minder dan 20 leden                 15 punten 

- Tussen 19 en 41 leden                 30 punten 

- Tussen 40 en 61 leden                 50 punten 

- Tussen 60 en 81 leden                 75 punten  

- Tussen 80 en 101 leden               100 punten 

- Tussen 100 en 201 leden               150 punten 

- Indien minstens 201 leden              200 punten 

op 30 juni van het seizoen waarvoor de subsidies worden toegekend. 

 

Artikel 22 Aantal jeugdploegen in competitie 
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De ploegen dienen minstens 12 competitiewedstrijden te spelen tijdens het seizoen.     

 

Per jeugdploeg in competitie :    

- Tegelijkertijd staan minder dan 5 spelers op het veld/terrein           25 punten per ploeg 

- Tegelijkertijd staan tussen de 4 en 7 spelers op het veld/terrein           30 punten per ploeg 

- Tegelijkertijd staan meer dan 6 spelers op het veld/terrein            50 punten per ploeg 

 

Artikel 23 Aantal en niveau van de seniorenploegen in competitie 

 

De ploegen dienen minstens 12 competitiewedstrijden te spelen tijdens het seizoen. 

 

23.1. Nationale competitie 

Tegelijkertijd staan minder dan 5 spelers op het veld/terrein 

Aantredend in laagste categorie van de competitie, per ploeg  200 punten 

Aantredend per categorie hoger dan laagste categorie, per ploeg  + 80 punten  

 

Tegelijkertijd staan tussen de 4 en 7 spelers op het veld/terrein 

Aantredend in laagste categorie van de competitie, per ploeg 250 punten 

Aantredend per categorie hoger dan laagste categorie, per ploeg + 80 punten  

 

Tegelijkertijd staan meer dan 6 spelers op het veld/terrein  

Aantredend in laagste categorie van de competitie, per ploeg 500 punten 

Aantredend per categorie hoger dan laagste categorie, per ploeg + 250 punten 

 

23.2. Provinciale competitie 

Tegelijkertijd staan minder dan 5 spelers op het veld/terrein 

Aantredend in laagste categorie van de competitie, per ploeg  40 punten 

Aantredend per categorie hoger dan laagste categorie, per ploeg +  60 punten  

 

Tegelijkertijd staan tussen de 4 en 7 spelers op het veld/terrein 

Aantredend in laagste categorie van de competitie, per ploeg 50 punten 

Aantredend per categorie hoger dan laagste categorie, per ploeg  +  60 punten  

 

Tegelijkertijd staan meer dan 6 spelers op het veld/terrein  

Aantredend in laagste categorie van de competitie, per ploeg 120 punten 

Aantredend per categorie hoger dan laagste categorie, per ploeg   + 100 punten 

 

23.3. Gewestelijke, regionale of lokale competitie/organisatie  

  23.3.1. Deelnemen aan gewestelijke, regionale of lokale competitie/organisatie 

Per ploeg in competitie :  

40 punten indien minstens 25 wedstrijden per jaar 

20 punten indien minstens 12 wedstrijden per jaar 

  23.3.2. Organiseren van gewestelijke, regionale of lokale competitie/organisatie 

De competitie dienst minstens 100 wedstrijden per seizoen te bevatten. 

6 punten per deelnemende Ledegemse ploeg  

3 punten per deelnemende niet-Ledegemse ploeg. 

 

Artikel 24 Kwaliteitsvolle begeleiding van de seniorleden van de sportvereniging 

 

24.1.  Werken met gediplomeerde seniortrainers 

Per gediplomeerd trainer die minstens 30 u actief is als trainer van een seniorenploeg in de 

sportvereniging, wordt op basis van zijn opleidingsniveau een puntenwaarde toegekend. 

 

Puntenwaarden gediplomeerde seniortrainers 

Trainer met VTS-diploma Bewegingsanimator - VTS-aspirant initiator :   60 punten 

Trainer met VTS-diploma - initiator  90 punten 

Trainer met VTS-diploma - trainer B - diploma regent/bachelor LO  120 punten 

Trainer met VTS-diploma - toptrainer - trainer A of diploma lic/master LO 150 punten 
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24.2.  Volgen van opleidingen en bijscholingen van de seniortrainers 

Per gevolgde erkende bijscholing van een actieve seniortrainer  30 punten 

 

Onder bijscholing wordt verstaan alle bijscholingen erkend door de betrokken Vlaamse federatie van de 

sporttak of georganiseerd door een erkende Vlaamse instelling (VTS, Bloso, ISB, …). 

 

Artikel 25 Financieel beleid 

 

Afstemmen van het financieel beleid op de diverse doelgroepen 

Er wordt een gedifferentieerd lidgeld gehanteerd voor gezinnen 60 punten 

 

Artikel 26 Aanbod en doelgroepen 

 

26.1.  De sportvereniging heeft een werking voor mensen met een fysieke of een mentale beperking, van welke 

aard dan ook. De werking bestaat uit minstens 10 lessen of bewegingsmomenten met een minimumduur 

van één uur per activiteit.  150 punten 

 

26.2.  Extra punten indien een specifieke opgeleide voor een specifieke doelgroep instaat. De persoon geeft 

minstens 5 u sport. 

Vb. kleuterjuf voor de bewegingsschool, specifiek opgeleide voor seniorensport 

 60 punten per gespecialiseerde begeleider 

 

26.3. De club heeft aandacht voor het voorkomen van pesten, racisme, druggebruik, ongewenst seksueel 

gedrag, homofobie, … De club moedigt de fair-play aan en heeft aandacht voor een kindvriendelijke 

aanpak  60 punten 

 

Bewijs hiervan kan bijvoorbeeld zijn een charter ondertekend door trainers en spelers, het hebben van een 

georganiseerd fair-play systeem, het nemen van bepaalde initiatieven, … 

 

26.4.    De club organiseert recreatieve sportactiviteiten, uitsluitend voor eigen leden. De recreatieve 

sportactiviteit voldoet niet aan de minimumvoorwaarden van de sportorganisaties, vermeld in  

artikel 20 van dit reglement.  1 punt per activiteit 

 

26.5.    Deelnemen/meewerken aan organisaties van lokaal en bovenlokaal niveau 

       26.5.1. Deelname aan/hulp bieden aan activiteiten ingericht door de sportraad of sportdienst.   

              Mogelijke activiteiten: aanwezigheid AV Sportraad, deelname Week van de Sportclub,  

              aanwezigheid stemming kampioenenhulde, deelname bij eventuele vragenlijst/enquête 

 30 punten per activiteit 

       26.5.2. Op tijd indienen van het subsidiedossier bij de sportdienst   30 punten 

 

Artikel 27 Structuur van de sportvereniging 

 

27.1. Beschikken over een duidelijke structuur en taakomschrijving 

Beschikken over een organigram, bestaande uit minstens 3 functies 30 punten 

 

27.2.  Opmaken van een bestuursverslag  75 punten   

 (Eenmalig, indien minstens 3 verslagen worden meegestuurd) 

 

27.3. Inspraak van leden en betrokkenen 

Jaarlijks een tevredenheidonderzoek te organiseren  30 punten 

Ouders worden regelmatig gebrieft over de jeugdwerking   20 punten 

 

27.4. Beschikken over een jeugdafdeling  

Er is een afzonderlijk jeugdbestuur 20 punten 

 

27.5. Werken met gediplomeerde scheidsrechters/juryleden 

Door de sportfederatie erkende scheidsrechters aangesloten bij de sportclub   12 punten per scheidsrechter 

Beschikken over een scheidsrechter- of jurycommissie 30 punten 

 

Artikel 28 Communicatie 
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Verschillende communicatiekanalen gebruiken 

Beschikken over een website    40 punten  

Indien de website minstens tweemaandelijks wordt geüpdatet + 10 punten 

Uitgave (digitaal) clubblad of nieuwsbrief, minimaal 3 maal per lopend seizoen 

           (Eenmalig, indien minstens 3 versies worden meegestuurd) 60 punten 

 

Artikel 29 Eigen organisaties 

 

29.1. Deelname aan of organisatie van tornooien buiten de reguliere competitie 

Deelname aan tornooien buiten de reguliere competitie 20 punten per ploeg 

 (maximaal 200 punten in totaal per sportvereniging) 

Deelname aan tornooien in het buitenland   70 punten per ploeg 

 (maximaal 210 punten in totaal per sportvereniging) 

Organiseren van tornooien buiten de reguliere competitie   40 punten per tornooi 

Voorwaarde: minstens 3 deelnemende niet-Ledegemse ploegen  

 (maximaal 120 punten in totaal per sportvereniging) 

 

29.2.  Organiseren van vriendschappelijke/recreatieve wedstrijden  10 punten per wedstrijd 

 (maximaal 100 punten per sportvereniging) 

 

29.3. Organisatie van wielerwedstrijden 

Start en aankomst moet op grondgebied Ledegem gelegen zijn. Enkel de wielerwedstrijden die 

voorkomen op de kalender van de WBV/KBWB/UCI komen in aanmerking voor betoelaging. 

 

Aspiranten  : 100 punten + 2 punten per seingever op Ledegems grondgebied 

Masters  : 100 punten + 2 punten per seingever op Ledegems grondgebied 

Nieuwelingen  : 130 punten + 2 punten per seingever op Ledegems grondgebied 

Juniores  : 200 punten + 2 punten per seingever op Ledegems grondgebied 

Beloften  : 300 punten + 2 punten per seingever op Ledegems grondgebied 

Elite zonder contract  : 300 punten + 2 punten per seingever op Ledegems grondgebied 

Elite met contract  : 600 punten + 2 punten per seingever op Ledegems grondgebied 

Internationale kalender   :  600 punten + 2 punten per seingever op Ledegems grondgebied 
 

Op voorwaarde dat minstens 25 deelnemers aan de start staan: 

Alleen deelnemers uit eigen provincie en minstens 10 % niet-clubleden            Geen extra punten  

5 % van de deelnemers uit minstens 2 andere Belgische provincies  50 punten  

5 % van de deelnemers uit minstens twee andere Europese landen   100 punten  

 

Onkosten hulpverlening 

Het verplicht inhuren van een ambulance 200 punten 

 

Onkosten 

Alleen kosten die bewezen worden met factuur en betaalbewijzen komen in aanmerking: insteekprijs voor 

federatie, scheidsrechters, … 

Volgende kosten komen niet in aanmerking: kosten die je maakt om winst te maken, drank voor verkoop, 

stoelen of tent om cafetaria in te richten, startgeld van atleten, …   

Minder dan € 1.000,00   50 punten  

€ 1.000,01 - € 2.000,00  100 punten  

Verder per schijf van € 1.000,00 onkosten   200 punten  
 

29.4. Organisatie van stratenlopen 

Start en aankomst moet op grondgebied Ledegem gelegen zijn. Iedereen moet kunnen deelnemen 

 

Organisatie stratenloop 500 punten 

 

Op voorwaarde dat minstens 50 deelnemers aan de start staan: 

Alleen deelnemers uit eigen provincie en minstens 10 % niet-clubleden            Geen extra punten  

5 % van de deelnemers uit minstens 2 andere Belgische provincies  50 punten  

5 % van de deelnemers uit minstens twee andere Europese landen   100 punten  
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Onkosten 

Alleen kosten die bewezen worden met factuur en betaalbewijzen komen in aanmerking: insteekprijs voor 

federatie, scheidsrechters 

Volgende kosten komen niet in aanmerking: kosten die je maakt om winst te maken, drank voor verkoop, 

stoelen of tent om cafetaria in te richten, startgeld van atleten, …   

Minder dan € 1.000,00   50 punten  

€ 1.000,01 - € 2.000,00  100 punten  

Verder per schijf van € 1.000,00 onkosten   200 punten  
 

29.5. Organisatie van wandeltochten 

 Start en aankomst moet op grondgebied Ledegem gelegen zijn. Iedereen moet kunnen deelnemen 

 

Organisatie wandeltocht 250 punten 

 

Op voorwaarde dat minstens 50 deelnemers aan de start staan: 

Alleen deelnemers uit eigen provincie en minstens 10 % niet-clubleden  Geen extra punten  

           5 % van de deelnemers uit minstens 2 andere Belgische provincies  50 punten  

           5 % van de deelnemers uit minstens twee andere Europese landen   100 punten  

 

Onkosten 

Alleen kosten die bewezen worden met factuur en betaalbewijzen komen in aanmerking: insteekprijs voor 

federatie, scheidsrechters 

Volgende kosten komen niet in aanmerking: kosten die je maakt om winst te maken, drank voor verkoop, 

stoelen of tent om cafetaria in te richten, startgeld van atleten, …   

Minder dan € 1.000,00   50 punten  

€ 1.000,01 - € 2.000,00  100 punten  

Verder per schijf van € 1.000,00 onkosten   200 punten  
 

29.6. Organisatie van fietstochten 

Start en aankomst moet op grondgebied Ledegem gelegen zijn. Iedereen moet kunnen deelnemen 

 

Organisatie fietstocht 150 punten 

 

Onkosten 

Alleen kosten die bewezen worden met factuur en betaalbewijzen komen in aanmerking: insteekprijs voor 

federatie, scheidsrechters 

Volgende kosten komen niet in aanmerking: kosten die je maakt om winst te maken, drank voor verkoop, 

stoelen of tent om cafetaria in te richten, startgeld van atleten, …   

Minder dan € 1.000,00   50 punten  

€ 1.000,01 - € 2.000,00  100 punten  

Verder per schijf van € 1.000,00 onkosten   200 punten  
 

Tochten die voorkomen op een officiële kalender en slechts bedoeld zijn voor een beperkt publiek : 

Wielertoerisme : 40 punten bij iedere afstand, enkel indien minstens 2 afstanden 

(maximaal 200 punten in totaal per sportvereniging) 

Mountainbike : 40 punten bij iedere afstand, enkel indien minstens 2 afstanden 

(maximaal 200 punten in totaal per sportvereniging) 

 

29.7.  Organisatie van vinkenzettingen of duivenvluchten 

Organisatie vinkenzetting   2 punten per zetting 

(maximaal 60 punten in totaal per sportvereniging) 

Deelname duivenvlucht 2 punten per vlucht 

(maximaal 60 punten in totaal per sportvereniging) 

 

29.8.  Organisatie van recreatieve sportactiviteiten 150 punten 

Indien de sportactiviteit of het evenement onder een ander subartikel van artikel 29 valt, worden geen 

bijkomende punten toegekend. 

Voorwaarde: sportactiviteit staat open voor iedereen 
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Onkosten 

Alleen kosten die bewezen worden met factuur en betaalbewijzen komen in aanmerking: insteekprijs voor 

federatie, scheidsrechters 

Volgende kosten komen niet in aanmerking: kosten die je maakt om winst te maken, drank voor verkoop, 

stoelen of tent om cafetaria in te richten, startgeld van atleten, …   

Minder dan € 1.000,00   50 punten  

€ 1.000,01 - € 2.000,00   100 punten  

Verder per schijf van € 1.000,00 onkosten   200 punten  

 

 

IV. Aanvragen en uitbetaling van de toelagen 
 

Artikel 30 

De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie dient te gebeuren vóór 30 september volgend op het seizoen 

waarvoor de toelage wordt aangevraagd en bij niet naleving vervalt de subsidie. Hiervoor vullen de verenigingen 

de nodige formulieren in, ter beschikking gesteld door de sportdienst. Het dossier is bij het indienen vergezeld 

van de gevraagde, noodzakelijke bijlagen. 

 

De sportdienst berekent daarna de toelage van de vereniging, zich steunend op dit reglement. 

 

Artikel 31 

 

De lijst van de toelagen, berekend door de sportdienst, wordt ter controle voorgelegd aan het dagelijks bestuur 

van de sportraad, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en na 

goedkeuring overgemaakt aan de financiële dienst voor uitbetaling. 

 

Artikel 32 

 

Toelagen worden enkel via overschrijving op bank- en postchequerekening uitbetaald tegen uiterlijk  

15 december. 

 

Artikel 33 

 

Bij betwisting van het vastgestelde puntenaantal kan de sportvereniging bij het college een bezwaar indienen. Dit 

kan per aangetekend schrijven met uiterste postdatum 31 december. 

 

Artikel 34 

 

Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt of indien de voorwaarden van dit besluit niet zijn nageleefd, kan 

het college van burgemeester en schepenen, de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen. De 

betrokken vereniging kan voor verdere subsidie worden uitgesloten. 

 

 

V. Slotbepalingen 
 

Artikel 35 

 

Dit besluit treedt in werking vanaf 1 juli 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Aldus beslist in bovenvermelde zitting, 

   

 NAMENS DE GEMEENTERAAD,  
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De Secretaris,                  De Burgemeester-voorzitter, 

get. G. Demeyere                  get. B. Dochy 

   

 Voor eensluidend uittreksel,  

   

De Secretaris,                  De Burgemeester-voorzitter, 

   

   

   

   

   

   

   

   

G. Demeyere                  B. Dochy 

   

 

 


