UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 19 DECEMBER 2013

PROVINCIE
VLAAMS-BRABANT Danny Vangoidtsenhoven BURGEMEESTER-VOORZITTER
Marc Verheyden, Nicole Vanweddingen, Walter Craps, Philippe Vervoort,
ARRONDISSEMENT Herman Depré SCHEPENEN
Petrus Trappeniers, Nelly Vanderlinden, Gerda Vandenplas, Hugo Magnus,
LEUVEN
Noël De Clerck, Joseph Detienne, Sonia Van Laere, Yves Verheyden, Kamil
Muyldermans, Wim Steeno, Violeta Vitélis, Martin Van Kerrebroeck, Sofie
GEMEENTE
Verhoeven RAADSLEDEN
3040 HULDENBERG Caroline Peters SECRETARIS
DAGORDE:
GOEDKEURING VAN HET GEMEENTELIJK ERKENNINGS- EN SUBSIDIËRINGSREGLEMENT
VOOR SPORTVERENIGINGEN EN HET IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT.
Gelet op de voorstellen van het gemeentelijk erkennings- en subsidiëringsreglement voor sportverenigingen en
het impulssubsidiereglement die deel uit maken van het sportbeleid in de BBC 2014-2019;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2012 betreffende de uitvoering van het decreet
van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;
Gelet op het feit dat de huidige subsidiereglementen voor sportverenigingen kaderen in het Sportbeleidsplan
2008-2013 en eindigen op 31 december 2013 ;
Gelet op het gunstige advies van de sportraad d.d. 27 november 2013;
B E S L U I T: met algemeen akkoord
ARTIKEL 1:
De gemeenteraad beslist om het gemeentelijk erkennings- en subsidiëringsreglement voor sportverenigingen en
het impulssubsidiereglement die deel uit maken van het sportbeleid in de BBC 2014-2019 goed te keuren.
ARTIKEL 2:
Het gemeentelijk erkennings- en subsidiëringsreglement voor sportverenigingen en het impulssubsidiereglement
die deel uit maken van het sportbeleid in de BBC 2014-2019 maken integraal deel uit van deze beslissing.
Namens de Gemeenteraad,
De Secretaris,
CAROLINE PETERS

De Burgemeester-Voorzitter,
DANNY VANGOIDTSENHOVEN
Voor gelijkvormig afschrift,

De Secretaris,

CAROLINE PETERS

De Burgemeester-Voorzitter,

DANNY VANGOIDTSENHOVEN

Vanaf 2014 – GR.19/12/2013

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIËRING VAN DE HULDENBERGSE
SPORTVERENIGINGEN
ERKENNING
ARTIKEL 1:
Komen in aanmerking voor erkenning:
 verenigingen zonder winstoogmerk en
 feitelijke verenigingen
die sportactiviteiten aanbieden die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of
recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat.
ARTIKEL 2:
Komen niet in aanmerking voor erkenning als Huldenbergse sportvereniging:
verenigingen die reeds erkend worden als
 gemeentelijke jeugdvereniging;
 gemeentelijke culturele vereniging of
 via andere gemeentelijke erkenningsreglementen.
ARTIKEL 3:
De sportvereniging moet een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid kan worden van de
sportvereniging op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de
vereniging eerbiedigt.
ARTIKEL 4:
De sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben met minstens 3 personen met respectievelijk volgende
taakverdeling: voorzitter, penningmeester, secretaris.
ARTIKEL 5:
De zetel van de vereniging moet in Huldenberg gevestigd zijn en een meerderheid van de leden moet in
Huldenberg wonen.
ARTIKEL 6:
De sportvereniging dient het Nederlands te gebruiken bij haar werking en organisatie. Alle gegevens en
documenten van de sportvereniging dienen in het Nederlands aanwezig te zijn op de zetel.
ARTIKEL 7:
Minstens de helft van de sportieve activiteiten moet plaatsvinden in Huldenberg. Indien de vereniging kan
aantonen dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is te Huldenberg dan is deze
voorwaarde niet van toepassing.
ARTIKEL 8:
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de sportvereniging, haar bestuurders en haar lesgevers moet door een
verzekering gedekt zijn.
ARTIKEL 9:
De sportvereniging moet ter bescherming van haar aangesloten leden een verzekeringspolis afsluiten.
ARTIKEL 10:
De erkenning kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven beschreven procedure:
 De aanvraag tot erkenning wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde formulieren
ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn
beschikbaar op de sportdienst. De erkenningsaanvraag moet ingediend worden vóór 1 mei;
 De bekendmaking van de erkenning vindt plaats vóór 1 juli.
ARTIKEL 11:
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Sportverenigingen die bij een door de Vlaamse Regering erkende sportfederatie zijn aangesloten en die voldoen
aan de hierboven vermelde punten kunnen dadelijk door het gemeentebestuur erkend worden. Andere
verenigingen kunnen, na advies van de sportraad, als Huldenbergse sportvereniging erkend worden.
ARTIKEL 12:
De erkenning kan door het college van burgemeester en schepenen worden ingetrokken indien de vereniging niet
meer voldoet aan de algemene bepalingen van dit reglement. De intrekking van de erkenning heeft het verlies van
het recht op subsidies voor gevolg. De bekendmaking van de intrekking van de erkenning vindt plaats vóór 1
september.
SUBSIDIËRING
ARTIKEL 13:
Dit subsidiereglement wil Huldenbergse sportverenigingen stimuleren tot de kwalitatieve verbetering van hun
sportaanbod. Het totale subsidiekrediet bedraagt € 10 000,00 en wordt jaarlijks voorzien op de
gemeentebegroting. Deze subsidies worden verleend aan de erkende Huldenbergse sportverenigingen volgens de
normen en voorwaarden van dit reglement.
ARTIKEL 14:
De subsidiëring wordt bepaald op basis van de gegevens in het aanvraagdossier van de sportvereniging over het
voorgaande werkingsjaar. Een werkingsjaar start op 1 september en eindigt op 31 augustus van het volgend jaar.
Het gemeentebestuur behoudt het recht de gegeven informatie en bewijsstukken te verifiëren. Indien blijkt dat
de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende sportvereniging voor het
betrokken jaar niet in aanmerking voor deze subsidiëring.
ARTIKEL 15:
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:
 De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde formulieren
ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn
beschikbaar op de sportdienst. De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 1 oktober van het
betrokken jaar.
 De verdeling en bekendmaking van de subsidies vinden plaats vóór 1 november van het betrokken jaar.
 De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 31 december van het betrokken jaar.
ARTIKEL 16:
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 17:
De subsidie wordt bepaald op basis van de werking van de sportvereniging op het vlak van de hieronder
omschreven doelstellingen. De beoordeling gebeurt op basis van een aantal kwaliteitscriteria per doelstelling
waaraan de sportvereniging dient te voldoen.
Indien het krediet ontoereikend is, worden de bedragen procentueel en evenredig verminderd.
Meer Huldenbergse jongeren sluiten zich aan bij Huldenbergse sportverenigingen.
De sportvereniging voldoet aan één een of meerdere van de volgende kwaliteitscriteria :
 De sportvereniging organiseert een sportpromotie-initiatief in samenwerking met een school.
 De sportvereniging ontvangt per sportpromotie-initiatief in samenwerking met een school
€ 50,00. Een attest van de school geldt als bewijs.
 De sportvereniging organiseert een jeugdsportkamp tijdens de schoolvakanties dat open staat voor
Huldenbergenaren - dus ook voor niet-leden van de vereniging.
 De sportvereniging ontvangt per deelnemer - van 3 tot en met 25 jaar oud en uit Huldenberg per dag
€ 5,00. Een deelnemerslijst met namen, geboortedata en adresgegevens geldt als bewijs.
 De sportvereniging ondersteunt de sportbeoefening voor gezinnen met meerdere kinderen.
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 Indien de sportvereniging een korting van minimum 10% toepast voor het tweede kind van hetzelfde
gezin dat zich aansluit ontvangt deze € 50,00. Een kopie van betalingsbewijs dat aantoont dat de korting
wordt toegepast geldt als bewijs.
Meer Huldenbergse sportverenigingen hebben een sportelaanbod binnen de verenging.
De sportvereniging voldoet aan volgend kwaliteitscriterium :
 De sportvereniging heeft een specifiek aanbod voor 50+’ers:
 Indien de sportvereniging een specifiek aanbod voor 50+’ers heeft, ontvangt deze € 150,00. Het
promotiemateriaal (artikel, flyer, website,…) over dit aanbod geldt hier als bewijs.
Meer Huldenbergse sportverenigingen werken met meer gediplomeerde sportbegeleiders en opgeleide
bestuurders.
De sportvereniging voldoet aan één of meerdere van de volgende kwaliteitscriteria :
 De sportvereniging werkt met gediplomeerde trainers.
 De sportvereniging ontvangt per gediplomeerde trainer die bij de sportvereniging werkt € 100,00. Een
kopie van het sporttechnisch diploma geldt als bewijs.
 De sportvereniging stimuleert haar bestuursleden om bestuurstechnische vormingen te volgen.
 De sportvereniging ontvangt per gevolgde bestuurstechnische vorming door een bestuurlid van de
sportvereniging € 10,00. Een deelnameattest geldt hier als bewijs.
 De sportvereniging neemt extra maatregelen om hun trainers aan te sporen om een sporttechnische
opleiding te volgen.
 De sportvereniging ontvangt per apart betaald abonnement op een vaktijdschrift € 10,00. Een factuur
geldt hier als bewijs.
 De sportvereniging ontvangt per aangekocht handboek voor trainers € 10,00. Een factuur geldt hier als
bewijs.
 De sportvereniging ontvangt per demonstratietraining dat ze organiseren € 20,00. Een uitnodiging
minimum twee weken voor de demonstratietraining aan de sportdienst geldt als bewijs.
Het college van burgemeester en schepenen zal via het aanvraagformulier de nodige verduidelijkingen en
interpretaties over deze criteria bekend maken.
ARTIKEL 18:
Na de verdeling van de subsidie zoals beschreven in het artikel hierboven wordt het resterende subsidiekrediet
verdeeld volgens een puntensysteem.
 Parameters waarop de sportvereniging punten kan scoren :
 Per lid jonger dan 7 jaar – 3 punten;
 Per lid tussen 7 en 18 jaar – 2 punten;
 Per lid tussen 18 en 55 jaar – 1 punt;
 Per lid ouder dan 55 jaar – 2 punten
 Per sportevenement met een open karakter te Huldenberg georganiseerd door de sportvereniging – 50
punten. De term ‘open karakter’ betekent dat elke persoon of groep kan deelnemen.
Het totaal van de punten per sportvereniging bepaalt het aandeel per sportvereniging van het resterende
subsidiekrediet.
ARTIKEL 19:
Dit reglement gaat in voege vanaf 1 januari 2014.
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