
 
 

 

 

Artikel 1: Decreet en besluit Sport voor Allen-beleid 
 

Dit subsidiereglement kadert in 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 (B.S. 04/05/2007) 
 

50 % van de door de Vlaamse Regering toegekend beleidssubsidie van het Sport voor 
Allen decreet wordt verdeeld volgens dit subsidiereglement.  

 

Naast dit bedrag maakt de gemeente ook nog een bedrag van € 3.750 vrij voor de 
directe financiering van de sportclubs via dit reglement. Daarnaast is er ook nog een 

kwantitatief subsidiereglement (onderaan dit document) waarmee € 7.500 verdeeld 
wordt. 
 

Artikel 2: Voorwaarden voor subsidiëring 
 

Dit subsidiereglement is enkel van toepassing voor sportverenigingen die erkend zijn 

door de gemeente Hoeilaart. Elke sportvereniging die aanspraak wil maken op 
subsidiëring moet hiervoor eerst voldoen aan de erkenningsvoorwaarden en zal hiervoor 

eerst een erkenningsdossier invullen. 
 

Artikel 3: Procedure subsidiëring 
 

Binnen de perken van de door de gemeenteraad goedgekeurde budgetten worden deze 

subsidies verdeeld op basis van dit subsidiereglement, waarin objectieve 
kwaliteitscriteria worden gehanteerd, opgesteld door het gemeentebestuur. 

 
De subsidiëring van het huidig werkjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het 

aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging met betrekking tot het 
voorgaande werkingsjaar. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven 

informatie en bewijsstukken te laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in 

overeenstemming is met de werkelijkheid, komt de desbetreffende sportvereniging voor 
het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor deze subsidie. 
 

De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde 
formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn 

op papier en in elektronisch formaat beschikbaar op de sportdienst. Het aanvraagdossier 
is te verkrijgen vanaf 1 juli. De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 30 

september van het betrokken jaar. 

 
De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats voor 30 november van het 

betrokken jaar. Tussen 30 november en 15 december van het betrokken jaar kan 
beroep aangetekend worden bij het college van burgemeester en schepenen of de 
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toezichthoudende overheid. De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren voor 31 

december van het betrokken jaar. 
 

De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere 
gemeentelijke kanalen. 

 
De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet 

van 14 november 1983, die stelt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken 

voor het doel waarvoor de subsidie is toegekend. 
 

Artikel 4: subsidiereglement 
 

Dit subsidiereglement is geschreven volgens het puntensysteem. Elk punt wordt 
omgezet in een subsidiewaarde. Hoe meer punten een sportvereniging behaalt, hoe 

meer subsidies ze voor dat luik krijgt. Het beschikbare subsidiekrediet wordt gedeeld 
door het aantal gescoorde punten om een subsidiebedrag per punt te verkrijgen.  
 

Het totale te behalen puntenaantal van 100 is opgedeeld in kwalitatieve en 

kwantitatieve punten. Zoals voorgeschreven in het ‘sport voor allen decreet’ moet er 
minstens 50 % verdeeld worden op basis van kwalitatieve criteria. Hieronder vindt u de 

onderverdeling tussen onze kwaliteit en kwantiteit. 60 punten (of 60 %) zal verdeeld 
worden op basis van kwalitatieve criteria en 40 punten (of  40 %) op basis van 

kwantitatieve criteria.  
 

Omschrijvingen punten 

  

Medaille 1: Structuur van de sportvereniging 4 

Medaille 2: Kwaliteitsvolle begeleiding van de leden 38 

Medaille 3: Opleiding van begeleiders en bestuursleden 6 

Medaille 4: Cluboverschrijdend aanbod – inzet  9 

Medaille 5: Communicatie 2 

Medaille 6: Financieel beleid 1 

KWALITEIT 60 

  

Medaille 7: Aantal jeugdleden 20 

Medaille 8: Aantal volwassen leden 10 

Medaille 9: Aantal trainingsuren en wedstrijduren 10 

KWANTITEIT 40 

 
 

Kwalitatieve criteria 

 
 

Medaille 1: Structuur van de sportvereniging (4 punten) 
- Vertegenwoordiging van de club in de sportraad (2 punten) 

- Beschikken over een duidelijke structuur (2 punten) 

o 1 punt indien de sportvereniging een VZW is 
o 0,5 punten indien er een organigram van de club is met meer dan 3 functies 

- Beschikken over duidelijk omschreven functies van bestuurders en commissies 
o 0,5 punten indien de verschillende functies en commissies een taakomschrijving 

hebben en gecommuniceerd worden naar de leden en derden 
 

 



 

 
 

Medaille 2: Kwaliteitsvolle begeleiding van de leden (38 punten) 
 

Deze punten worden berekend volgens de tabel op de volgende pagina. Het type 
diploma van de trainer heeft een puntenwaarde in de tabel.  

 

In de teller maken we het puntentotaal van de gediplomeerde trainers, dit is de som van 
alle puntenwaardes van de trainers voor deze categorie*.  

 
In de noemer plaatsen we het totaal aantal trainers**  in deze categorie x de hoogst 

mogelijke puntenwaarde, in dit geval 5. 
 

Zo bekomen we een ‘gemiddelde’ van de waarde van de trainers voor deze categorie. 
Dit wordt dan nog eens vermenigvuldigd met de puntenscore die toegekend is aan de 

categorie. 
 

* Een club komt in aanmerking voor een categorie indien zij een aparte werking of 
aparte trainingen hebben voor deze doelgroep. Jeugdwerking is een werking tem 18 

jaar. 
** Niet-gediplomeerde trainers hebben geen waarde, maar tellen wel mee in het aantal 

trainers. 

 
- Categorie: competitieve volwassenenwerking (9 punten) 

o Puntentotaal van gediplomeerde volwassenentrainers competitie   X 9 punten 
          aantal volwassenentrainers competitie x hoogste categorie (5) 

 
- Categorie: recreatieve volwassenenwerking (6 punten) 

o Puntentotaal van gediplomeerde volwassenentrainers recreatie    X 6 punten 
Aantal volwassenentrainers recreatie x hoogste categorie (5) 

 
- Categorie: competitieve jeugdwerking (12 punten) 

o Puntentotaal van gediplomeerde jeugdtrainers competitie    X 12 punten 
          aantal jeugdtrainers competitie x hoogste categorie (5) 

 
- Categorie: recreatieve jeugdwerking (9 punten) 

o Puntentotaal van gediplomeerde jeugdtrainers recreatie    X 9 punten 

          aantal jeugdtrainers recreatie x hoogste categorie (5) 
 

- Mindervalidenwerking (2 punten) 
o Beschikken over een gediplomeerde trainer voor mindervalidenwerking 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
* voor een volledige lijst van de diploma’s raadpleeg referentietabel en assimilatietabel van VTS  

 

 
Medaille 3: Opleiding van begeleiders en bestuursleden (6 punten) 

 
- Trainer volgt een erkende opleiding/bijscholing (maximaal 3 punten) 

Erkende bijscholingen via een bijscholingscertificaat of bewijs van deelname: 
o Bijscholing/opleiding via de aangesloten sportfederatie 

o Bijscholingen georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool 
o Bijscholingen georganiseerd door het BOIC 

o Trainersgerelateerde bijscholing georganiseerd door andere instanties 

o Sportclubgerelateerde bijscholingen georganiseerd door andere instanties  
=> berekening: aantal opleidingen/bijscholingen op het totaal aantal lesgevers 

 
- Bestuurslid volgt een erkende opleiding/bijscholingen sporttak (maximaal 3 punten): 

Erkende bijscholen via een bijscholingscertificaat of bewijs van deelname  
o Bijscholingen georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool 

o Bijscholingen georganiseerd door het BOIC 
o Bestuursgerelateerde bijscholing georganiseerd door andere instanties 

o Sportclubgerelateerde bijscholingen georganiseerd door andere instanties 
=> berekening: aantal opleidingen/bijscholingen op het totaal aantal bestuursleden 

 
 

Medaille 4: Cluboverschrijdend aanbod – cluboverschrijdende inzet (9 punten) 
 

- Meewerken aan bovenlokale sportinitiatieven 

o activiteiten van Bloso 
o activiteiten van de provinciale sportdienst 

o Activiteiten van de (liga) federatie waarvan de sportclub lid is, buiten de 
reguliere werking 

puntenwaarde 1 2 3 4 5 

Studenten 
Lichamelijk 
Opvoeding  

2e jaar 

bachelor LO 

3e jaar  

bachelor LO 

Gediplomeerde 
Bachelor 
 
1e jaar 
Master LO 

Gediplomeerde 

Master LO 
 

Voor de houder 
van VTS, Bloso of 
erkende 
sportspecifieke 
diploma’s en/of 

getuigeschriften 

Wegkapitein 
 
Jogbegeleider 
 
Bewegings-

animator  

VTS-initiator in  
de betreffende 
sporttak 

 

VTS-Trainer B 
in de 
betreffende 
sporttak  

VTS-Trainer A in  
de betreffende 
sporttak  

Begeleider in het 
bezit van één van 
de volgende 
attesten of 
algemene 
diploma’s 

VTS-aspirant 
initiator 
 
Basismodule 

“Algemeen 
Gedeelte” 
initiator 

 

Basismodule 
“Algemeen 
Gedeelte” 

Instructeur B / 
Trainer B 

Basismodule 
“Algemeen 
Gedeelte” 

Instructeur A / 
Trainer A 

 



maximaal 3 punten of 1 punt per activiteit uit bovenstaande lijst 

 
- Meewerken aan activiteiten op gemeentelijk vlak 

o activiteiten van de sportdienst of andere diensten 
o activiteiten van de gemeentelijke raden van Hoeilaart 

o activiteiten van andere sportclubs van Hoeilaart 
maximaal 3 punten of 1 punt per activiteit uit bovenstaande lijst 

 

- Sportpromotionele acties 
o Organiseert de club opendeurdagen? 

o Organiseert de club sportkampen open voor iedereen? 
o Organiseert de club éénmalige sportactiviteiten voor iedereen 

maximaal 3 punten of 1 punt per dag of activiteit uit bovenstaande lijst 
 

 
Medaille 5: Communicatie (2 punten) 

 
- De vereniging heeft een website (0,5 punten) 

Verenigingen hebben een website met volgende minimale informatie:  
o Naam en Adres van de vereniging 

o Statuten van de vereniging en evt. huishoudelijk reglement 
o Structuur + bestuursleden  

o Contact via mail of telefoon 

o sportaanbod 
o Trainingsuren  

De informatie moet up-to-date zijn met maandelijkse berichten (0,5 punt). 
 

- De vereniging heeft een onthaalbrochure of geeft haar informatie door aan de 
sportdienst voor opname in een gemeentelijke informatiebrochure en gemeentelijke 

website (0,5 punt).  
Volgende minimale informatie:  

o Naam en Adres van de vereniging 
o Structuur + bestuursleden 

o Contact via mail of telefoon 
o sportaanbod 

o Trainingsuren 
De informatie moet up-to-date zijn en aanpassingen moeten doorgegeven worden 

 

- De club heeft een ledenblad met minstens 3 verschijningen per jaar (0,5 punt). 
 

 
Medaille 6: Financieel beleid (1 punten) 

 
- Afstemmen van het financieel beleid (0,5 punt indien aanwezig), zijnde: 

Verschillende democratische lidgelden hanteren naargelang leeftijd en doelgroep  
 

- Transparant financieel beheer (0,5 punt indien aanwezig), zijnde: 
Het opmaken van een financiële meerjarenplanning en het opmaken van een 

jaarlijkse balans (inkomsten/uitgaven) 
 

Voorleggen van: 
o Financiële planning 

o Opgave inkomsten en uitgaven 



 

 
 

Kwantitatieve criteria 

 
Medaille 7: aantal jeugdleden (20 punten) 

 
Een jeugdlid is een persoon die: 

o Lidgeld heeft betaald 

o Verzekerd is via de vereniging 
o Actief deelneemt aan de sportactiviteiten van de vereniging 

o 18 jaar of jonger is 
o Enkel leden uit Hoeilaart worden in rekening genomen voor het verdelen van de 

punten 
 

0-10 leden: 0 punten 
11-20 leden: 1 punten 

21-30 leden: 2 punten 
31-40 leden: 3 punten 

41-50 leden: 4 punten 
51-60 leden: 5 punten 

61-70 leden: 6 punten 
71-80 leden: 7 punten 

81-90 leden: 8 punten 

91-100 leden: 9 punten 
101-110 leden: 10 punten 

111-120 leden: 11 punten 
121-130 leden: 12 punten 

131-140 leden: 13 punten 
141-150 leden: 14 punten 

151-160 leden: 15 punten 
161-170 leden: 16 punten 

171-180 leden: 17 punten 
181-190 leden: 18 punten 

190-200 leden: 19 punten 

>200 leden: 20 punten

 
Medaille 8: aantal  volwassen leden (10 punten) 

 
Een volwassen lid is een persoon die: 

o Lidgeld heeft betaald 
o Verzekerd is via de vereniging 

o Actief deelneemt aan de sportactiviteiten van de vereniging en/of deel uitmaakt 
van het bestuur 

o Ouder dan 18 jaar is 
o Enkel leden uit Hoeilaart worden in rekening genomen voor het verdelen van de 

punten 
 

0-10 leden: 0 punten 

11-25 leden: 1 punt 
26-40 leden: 2 punten 

41-55 leden: 3 punten 
56-70 leden: 4 punten 

71-85 leden: 5 punten 
86-100 leden: 6 punten 

101-115 leden: 7 punten 
116-130 leden: 8 punten 

131-145 leden: 9 punten 
>146 leden: 10 punten 

 
 

Medaille 9: trainingsuren en wedstrijduren (10 punten) 
 



Onder een trainingsuur of wedstrijduur wordt verstaan een sportactiviteit van de 

vereniging in groep voor de leden ervan en onder begeleiding. Deze uren worden 
opgeteld per ploeg of groep per week. 

 
0 uren: 0 punten 

1-5 uren: 1 punt 
6-10 uren: 2 punten 

11-15 uren: 3 punten 

16-20 uren: 4 punten 
21-25 uren: 5 punten 

26-30 uren: 6 punten 
31-40 uren: 7 punten 

41-50 uren: 8 punten 
51-60 uren: 9 punten 

>60 uren: 10 punten 
 



 

 
 

 

 

Artikel 1: Aanvulling en wijziging van het huidig reglement voor Allen-beleid 
 

Dit subsidiereglement is een tweede reglement naast het huidige 

beleidssubsidiereglement dat kadert in 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 (B.S. 
04/05/2007) 

 

In het subsidiereglement wordt 50 % van de door de Vlaamse Regering toegekende 
beleidssubsidie van het Sport voor Allen decreet verdeeld. Naast dit bedrag maakt de 

gemeente ook nog een bedrag van € 3.750 vrij voor de directe financiering van de 
sportclubs via dit beleidssubsidiereglement. 

 
Dit bedrag was voorheen € 11.250, maar op advies van de sportraad is er een bijsturing 

gebeurd, waardoor er dit nieuw reglement werd gecreëerd dat € 7.500 verdeeld, enkel 
op kwantitatieve criteria. 
 

Artikel 2: Voorwaarden voor subsidiëring 

 
Dit subsidiereglement is enkel van toepassing voor sportverenigingen die erkend zijn 

door de gemeente Hoeilaart. Elke sportvereniging die aanspraak wil maken op 
subsidiëring moet hiervoor eerst voldoen aan de erkenningsvoorwaarden en zal hiervoor 

eerst een erkenningsdossier invullen. 
 

Artikel 3: Procedure subsidiëring 
 

Binnen de perken van de door de gemeenteraad goedgekeurde budgetten worden deze 

subsidies verdeeld op basis van dit subsidiereglement, waarin objectieve 
kwaliteitscriteria worden gehanteerd, opgesteld door het gemeentebestuur. 

 

De subsidiëring van het huidig werkjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het 
aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging met betrekking tot het 

voorgaande werkingsjaar. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven 
informatie en bewijsstukken te laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in 

overeenstemming is met de werkelijkheid, komt de desbetreffende sportvereniging voor 
het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor deze subsidie. 
 

De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde 

formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn 
op papier en in elektronisch formaat beschikbaar op de sportdienst. Het aanvraagdossier 

is te verkrijgen vanaf 1 juli. De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 30 
september van het betrokken jaar. 
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De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats voor 30 november van het 

betrokken jaar. Tussen 30 november en 15 december van het betrokken jaar kan 
beroep aangetekend worden bij het college van burgemeester en schepenen of de 

toezichthoudende overheid. De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren voor 31 
december van het betrokken jaar. 

 
De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere 

gemeentelijke kanalen. 

 
De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet 

van 14 november 1983, die stelt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken 
voor het doel waarvoor de subsidie is toegekend. 

 
Artikel 4: subsidiereglement 

 
Dit subsidiereglement is geschreven volgens het puntensysteem. Elk punt wordt 

omgezet in een subsidiewaarde. Hoe meer punten een sportvereniging behaalt, hoe 
meer subsidies ze voor dat luik krijgt. Het beschikbare subsidiekrediet wordt gedeeld 

door het aantal gescoorde punten om een subsidiebedrag per punt te verkrijgen.  
 

Het totale te behalen puntenaantal van 40 is opgedeeld in kwantitatieve punten.  
 

Omschrijvingen punten 

  

Medaille 1: Aantal jeugdleden 20 

Medaille 2: Aantal volwassen leden 10 

Medaille 3: Aantal trainingsuren en wedstrijduren 10 

KWANTITEIT 40 

 

Kwantitatieve criteria 

 
Medaille 1: aantal jeugdleden (20 punten) 

 
Een jeugdlid is een persoon die: 

o Lidgeld heeft betaald 
o Verzekerd is via de vereniging 

o Actief deelneemt aan de sportactiviteiten van de vereniging 
o 18 jaar of jonger is 

o Enkel leden uit Hoeilaart worden in rekening genomen voor het verdelen van de 
punten 

 

0-10 leden: 0 punten 
11-20 leden: 1 punten 

21-30 leden: 2 punten 
31-40 leden: 3 punten 

41-50 leden: 4 punten 
51-60 leden: 5 punten 

61-70 leden: 6 punten 
71-80 leden: 7 punten 

81-90 leden: 8 punten 
91-100 leden: 9 punten 

101-110 leden: 10 punten 

111-120 leden: 11 punten 
121-130 leden: 12 punten 

131-140 leden: 13 punten 
141-150 leden: 14 punten 

151-160 leden: 15 punten 
161-170 leden: 16 punten 

171-180 leden: 17 punten 
181-190 leden: 18 punten 

190-200 leden: 19 punten 
>200 leden: 20 punten

 



Medaille 2: aantal  volwassen leden (10 punten) 

 
Een volwassen lid is een persoon die: 

o Lidgeld heeft betaald 
o Verzekerd is via de vereniging 

o Actief deelneemt aan de sportactiviteiten van de vereniging en/of deel uitmaakt 
van het bestuur 

o Ouder dan 18 jaar is 

o Enkel leden uit Hoeilaart worden in rekening genomen voor het verdelen van de 
punten 

 
0-10 leden: 0 punten 

11-25 leden: 1 punt 
26-40 leden: 2 punten 

41-55 leden: 3 punten 
56-70 leden: 4 punten 

71-85 leden: 5 punten 
86-100 leden: 6 punten 

101-115 leden: 7 punten 
116-130 leden: 8 punten 

131-145 leden: 9 punten 
>146 leden: 10 punten 

 

 
Medaille 3: trainingsuren en wedstrijduren (10 punten) 

 
Onder een trainingsuur of wedstrijduur wordt verstaan een sportactiviteit van de 

vereniging in groep voor de leden ervan en onder begeleiding. Deze uren worden 
opgeteld per ploeg of groep per week. 

 
0 uren: 0 punten 

1-5 uren: 1 punt 
6-10 uren: 2 punten 

11-15 uren: 3 punten 
16-20 uren: 4 punten 

21-25 uren: 5 punten 
26-30 uren: 6 punten 

31-40 uren: 7 punten 

41-50 uren: 8 punten 
51-60 uren: 9 punten 

>60 uren: 10 punten 
 


