
 
 

 
 
 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 
 

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2008 
 
Aanwezig: burgemeester C. Vanwelden, ....................................... voorzitter, 

E. Spincemaille, N. Hoogstoel, W. Bulcaen, D. Vanluchene,  
A. Cosaert, I. Degezelle,  ........................................... schepenen, 
M. Doutreluingne, S. Dendoncker, Y. Nys, G. Amelynck,  
S. Poleyn, M. Claeys, P. Verniers, D. Desmet, Y. Goemaere,  
M. Desloovere, A. Vandenborre, B. Dewaele, E. Françoys,  
C. Desmet, G. Lateur, L. Vanassche, A. D’Haene, V. Servayge,  
H. Devos, M.-T. Callens, ............................................ raadsleden, 
J. Vanlangenhove, ........................................ gemeentesecretaris 

 

  
 
Onderwerp : Goedkeuring reglement werkingssubsidies erkende sportverenigingen. 
 
De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid de artikels 43, 57 en 182; 
Gelet op het decreet houdende subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de 
Vlaamse gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid dd. 9 
maart 2007; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering 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 voor het verkrijgen van de beleidssubsidie dd 19 juli 2007; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing inzake reglement erkenning sportverenigingen ifv 
subsidiëring, goedgekeurd in zitting van heden; 
Gelet op het positief advies van de gemeentelijke sportraad dd. 27 november 2008; 
Gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder overeenkomstig artikel 94, 1° en 
160§2 van het gemeentedecreet; 
 
 
 
B E S L I S T : EENPARIG 
 
Artikel 1: Binnen de perken van de kredieten van het gemeentebudget, worden door het  
College van burgemeester en schepenen subsidies beschikbaar gesteld voor erkende 
sportverenigingen. Deze subsidies worden toegekend volgens onderstaand reglement. 
 
Artikel 2: Alleen de door het College van burgemeester en schepenen erkende 
sportverenigingen kunnen subsidies ontvangen. Erkenning gebeurt op basis van het 
“reglement erkenning sportverenigingen ifv subsidiëring”.  
De door het College van burgemeester en schepenen erkende sportverenigingen moeten 
jaarlijks bewijzen dat zij het vorige seizoen voldaan hebben aan volgende criteria en 
bevestigen dat zij ook het komende seizoen zullen voldoen aan volgende criteria: 
a) de sportvereniging moet een werking aanbieden voor de leeftijdscategorie 7 – 18 jaar 
bij voorkeur gevolgd door een volwassenen werking (+ 18 jaar) om de continuïteit in de 
sportbeoefening te bevorderen; 
b) De sportvereniging moet een volledig seizoen werking hebben (= min. september tot 
april); 
c) de werking moet volwaardig binnen Zwevegem aangeboden worden; 
d) er moeten in de jeugdcategorieën minimaal 2 wekelijks georganiseerde trainingen of 1 
training per week en een geregelde competitiedeelname zijn; 
e) de trainingen/wedstrijden dienen steeds begeleid te zijn, bij voorrang door 
sporttechnisch en pedagogisch bekwame activiteitenbegeleiders; 
f) de sportverenigingen moeten zich in het zwembad houden aan de Vlarem-



 
 

verplichtingen;  
 
Artikel 3: De subsidies zijn werkingssubsidies voor erkende sportverenigingen. Ze worden 
volgens een puntensysteem verdeeld.  
 
Artikel 4: a) de subsidies worden verleend per burgerlijk jaar. 
  

b) Op vraag van de Sportdienst dienen de sportverenigingen, die voor 
betoelaging wensen in aanmerking te komen, het hen toegestuurde 
infoformulier volledig ingevuld terug te sturen, samen met gevraagde 
bijlagen naar de Gemeentelijke Sportdienst en dit uiterlijk tegen de 
vooropgestelde datum. 
Dit infoformulier handelt over het laatste volledig afgesloten burgerlijk jaar 
of het lopende of laatst afgesloten seizoen. 

c)  De gemeentelijke sportdienst zal, overeenkomstig de voorgestelde  
      normen, de subsidiedossiers verwerken. 
d) Het globaal verdelingsontwerp wordt samen met het advies van de 

Sportraad aan het College van Burgemeester en Schepenen overgemaakt. 
e) Controle op de naleving der voorschriften en op de juistheid van de 

ingediende gegevens kan op ieder ogenblik uitgeoefend worden, door een 
afgevaardigde of gevolmachtigde van het College van Burgemeester en 
Schepenen.  Het vaststellen van misbruiken kan leiden tot de uitsluiting van 
de betreffende sportvereniging voor alle toelagen van het betreffende 
werkjaar. 

 
Artikel 5:De gemeentelijke en paragemeentelijke organen en verenigingen en alle andere 
organisaties waarvoor in de gemeentebegroting reeds een werkingssubsidie is voorzien 
op een ander artikel, worden uitgesloten van subsidiëring volgens onderhavig reglement.  
De sportafdeling van een socio-culturele vereniging kan eventueel een werkingssubsidie 
krijgen, voor zover zij voor die sportwerking nog geen subsidie ontvangt.Schoolsportclubs 
of nevenorganisaties van scholen kunnen geen werkingstoelage krijgen op basis van dit 
reglement. 
 
Artikel 6:Het College van burgemeester en Schepenen regelt de niet-voorziene gevallen 
en beslecht alle betwistingen. 
 
Artikel 7: Puntensysteem: 
 
Kwaliteitscriterium 1: werken met gediplomeerde trainers bij de verschillende afdelingen 
 
Parameter: Aantal trainingen o.l.v. gediplomeerde trainers. 
Voor elke training die geleid wordt door een gediplomeerde trainer (cfr infra aanvaardbare 
diploma’s) krijgt de sportvereniging een punt.  
Bv. een Master L.O. geeft aan 2 verschillende leeftijdsgroepen afzonderlijk een training 
van anderhalf uur en dit gedurende 35 weken per jaar: de sportvereniging krijgt hiervoor 
2x35 punten.    
Voor een trainer die lesgeeft aan 2 leeftijdscategorieën gelijktijdig krijgt de sportvereniging 
slechts 1 keer punten. De vereniging heeft er dus alle baat bij in dit geval 2 lesgevers te 
voorzien.Trainingen van 2 leeftijdscategorieën op eenzelfde uur worden daarom slechts 
afzonderlijk beschouwd, voor zover zij continu door een afzonderlijke gediplomeerde 
trainer worden begeleid. 
Aanvaardbare diploma’s: Bachelor L.O. en Master L.O., sportspecifieke VTS-diploma’s of 
gelijkgestelde diploma’s 
Stavingsstukken:  
wekelijks trainingsschema dag-uur-plaats-leeftijdscategorie (standaarddocument) 
naam van de trainer en afschrift(en) diploma(‘s). 
 



 
 

Kwaliteitscriterium 2: beschikken over een duidelijke structuur 
 
Parameter: beschikken over een organogram waarin minstens de functies voorzitter, 
secretaris, penningmeester zijn voorzien en waarin ook de lesgevers zijn geplaatst. 
Verenigingen die beschikken over een organogram krijgen 20 punten  
Stavingsstukken:  
Organogram met vermelding van de bestaande functies binnen de club.  
 
Kwaliteitscriterium 3: aangesloten zijn bij de gemeentelijke sportraad 
 
Parameter: lidmaatschap sportraad 
Verenigingen die aangesloten zijn bij de gemeentelijke sportraad krijgen 20 punten 
Stavingsstukken:  
Opgave naam van de vertegenwoordiger en diens plaatsvervanger in de Gemeentelijke 
Sportraad. 
 
Kwaliteitscriterium 4: verschillende communicatiekanalen gebruiken 
 
Parameter:  
Beschikken over een infoblad, een nieuwsbrief of een website, organiseren van een 
infovergadering of een algemene vergadering,… 
Per communicatiekanaal krijgt de vereniging 5 punten met een max. van 10 punten 
Indien de club over een logo en een communicatieplan beschikt krijgt het 5 punten extra. 
Stavingsstukken:  
Exemplaar infoblad, nieuwsbrief, naam website, verslag infovergadering of algemene 
vergadering, logo, communicatieplan  
 
Kwaliteitscriterium 5: De sportvereniging neemt initiatieven pro veilig sporten  
 
Parameter: beschikken over een EHBO-koffer 
Verenigingen die tijdens de trainingen een EHBO koffer ter beschikking hebben, krijgen   
10 punten 
Stavingsstukken:  
Verklaring op standaardformulier 
 
 
 

 Namens de gemeenteraad :  
(get.) Jan Vanlangenhove  (get.) Claude Vanwelden 
gemeentesecretaris  voorzitter 

 Voor eensluidend afschrift,  
 Zwevegem, 19 december 2008  
Jan Vanlangenhove  Claude Vanwelden 
   

gemeentesecretaris  burgemeester 
 


