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SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN MET ACTIEVE 

SPORTWERKING 
Gemeenteraad 15/10/2015 

 
 
Om voor subsidies in het kader van het onderstaand reglement in aanmerking te komen moeten 
sportverenigingen erkend worden door het gemeentebestuur (conform het gemeentelijk reglement ter erkenning 
van sportverenigingen).  
De subsidieaanvraag voor dit reglement zit vervat in het aanvraagdossier tot gemeentelijke erkenning van 
sportverenigingen. 
 
Art 1: Kadervorming:  

Omdat we kadervorming prioritair vinden, worden de kosten voor kadervorming gecrediteerd nog voor de verdere 
verdeling van de middelen voorzien voor de uitvoering van dit reglement. 
Alle door de club betaalde en goedgekeurde sport- en bestuurstechnische cursussen- georganiseerd door een 
erkende sportfederatie, VTS  of het gemeentebestuur (EVA vzw SPORTpromOTie) - van de in de club 
aangesloten en actieve sportbegeleiders komen in aanmerking, inclusief verblijfskosten (max. € 50 pp) en 
vervoerskosten (openbaar vervoer of € 0.12 per km) – eveneens maximum van € 50 pp.  
 
Deelnamebewijs en betalingsbewijs moeten voorgelegd worden. 
 
Art 2: Verenigingsstructuur 

Vermits we ervan overtuigd zijn dat een degelijke clubstructuur positieve gevolgen kan hebben op de actieve 
sportbeoefening van clubleden, willen we onderstaande items binnen dit reglement waarderen. 
- de sportvereniging is een  vzw (of ressorteert onder een federatie waarbij de leden op naam zijn opgenomen 

in de ledenlijst) – bewijzen a.h.v. statuten of lidmaatschap koepel – 10 punten 

- de sportclub is actief lid van de sportraad - krijgt per aanwezigheid op de algemene samenkomsten 20 
punten per vergadermoment 

- de club heeft een aparte structuur voor haar jeugdwerking – deze structuur kan autonoom beslissingen 
nemen ten gunste van de algemene jeugdwerking binnen de club – aantonen met organogram van de club 
(onderscheid hoofdbestuur – jeugdbestuur) – 20 punten  

- de club communiceert met haar leden over haar werking 
- via een clubblad - nieuwsbrief (5 punten per editie met een max. van 20 punten – clubbladen bezorgen 

aan sportdienst) 
- via een website – 20 punten 

 
Art 3: Sportopleiding  

Sportclubs kunnen subsidies krijgen per bij de club aangesloten en actieve trainer - 10 punten.  De opleiding dient 
te passen in de clubwerking en erkend te worden door de gemeentelijke sportdienst. De sportclub dient een 
bewijs te leveren bij welke groep en op welke dagen de trainer werkzaam was binnen de club gedurende het 
betreffende werkjaar. 
Max. te behalen aantal punten: 200 
JSB die al gesubsidieerd worden via het gemeentelijk subsidiereglement ter verbetering van de kwaliteitsvolle 
jeugdwerking van Oud-Turnhoutse sportclubs, komen niet meer in aanmerking binnen dit subsidiereglement. 
 
Art 4: Aantal leden  

o Per aangesloten lid: 1 punt  
o Jeugdleden van Oud-Turnhout beneden 18 jaar: 3 punten 
o Leden met een handicap: 25 punten (te bewijzen a.h.v. officiële documenten). 
o Max. aantal te behalen punten: 400 

(Bewijslast per item door vereniging aan te duiden op een kopie van de officiële ledenlijst van de sportfederatie of 
koepelorganisatie – stempel federatie). 
 
Art 5: Sportpromotie  

Om de financiële uitgaven voor sportpromotie voor de sportwerking te ondersteunen, komen volgende items in 
aanmerking: 
- sportstages: 
Omdat we het extra sportieve karakter van een sportwerking belangrijk vinden, komen meerdaagse 
sportactiviteiten in aanmerking voor subsidiëring. Tijdens deze meerdaagse activiteiten (tornooien, stages,…) 
komen immers veel informele momenten voor waarop groepsvorming, kennismaking, karaktervorming, sociale 
vorming, spel, plezier, enz. centraal staan.  
Per schijf van 25 EUR. 1 punt voor meerdaagse sportactiviteiten zonder overnachting. 
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Per schijf van 12,5 EUR 1 punt voor meerdaagse sportactiviteiten met overnachting (overnachtingsbewijs 
aanbrengen). 
Maximum aantal punten voor sportstages: 200 punten 
Uitgaven bewijzen aan de hand van een kopie van de officiële facturen. 
 
Art 6: Ecosportief – sporten doe je spoorloos 

In het kader van het project ecosportief kunnen sportclubs extra punten verzamelen door de ecologische 
voetafdruk van de club te verminderen door:  
- Zichtbaarheid:  

- Jaarlijks ondertekenen van het ecosportief-sportclubcharter en dit Charter communiceren met leden en 
supporters  (inhoud charter kan jaarlijks veranderen) – deze ondertekening geeft recht op 
- Drinkbussen voor alle spelers van sportploegen die deelnemen (op vraag) 
- Banner van ecosportieve vereniging – zichtbaar op te hangen in openbare ruimte in 

sportinfrastructuur 
- aantal punten: 150 

- Communicatie: sensibiliseren van de leden en supporters 
- Publicatie ecosportief op homepagina (met link naar inspanningen club) – voorblad clubblad met 

overzicht van inspanningen club binnen in clubblad 
- aantal punten: 50 

- Hoofdthema 2016: drank- en eetgewoonten binnen de sportclub  
- Vriend van den tap – voorzien van kraantjeswater tijdens wedstijden en trainingen te drinken uit 

drinkbussen – aantal punten: 50 
- Tijdens en/of na de wedstrijdpauze(s) aanbieden van fruit aan spelers tijdens trainingen en/of 

wedstrijden – aantal punten: per schijf van €25 5 punten met een max. van 50 punten -  bewijzen a.h.v. 
factuur/betalingsbewijs 

- Eigen ecosportieve gewoonten/ ideeën/initiatieven: aantal punten: 15 punten per door de werkgroep 
goedgekeurd initiatief met max. van 50 punten 

- Per evenement (clubwerkingoverstijgend)  kunnen verenigingen een groenEVENTscan invullen en de 
resultaten aan de sportdienst doorgeven – per eventscan: 25 punten met een max. van 50 punten 

- Insturen van originele zelfgemaakte foto’s/film van de club over thema ecosportieve sportclub – film/foto’s 
zullen op de jaarlijkse kampioenenhulde aandacht krijgen – aantal punten: 5 punten per door de werkgroep 
aanvaarde foto – 10 punten per door de werkgroep aanvaarde film met een max. van 50 punten 

- Clubs die ecosportief op de agenda plaatsen van hun bestuursvergaderingen: aantal punten per uittreksel 
van het bestuursverslag : 5 punten met een max. van 50 punten 

- Club die meest aantal punten scoort op dit artikel wordt gehuldigd op de jaarlijkse kampioenenhulde en 
ontvangt een ecosportcheque t.w.v. €500 (te besteden aan  door sportraad voorgestelde tools (sportraad zal 
voorstellen formuleren tegen jaarlijkse kampioenenhulde). 

 
Art 7: Procedure 

- schriftelijke aanvragen en bewijsstukken om in aanmerking te komen voor de subsidiecriteria opgenomen in 
dit reglement dienen toe te komen op de gemeentelijke sportdienst, De Hoogt 20, 2360 Oud-Turnhout uiterlijk 
voor 15 januari van het volgend werkjaar op de hiervoor voorziene formulieren. De sportdienst berekent aan 
de hand van de binnengekomen bewijsstukken de subsidies voor eind februari volgend op het werkjaar; 

- de gemeenteraad bepaalt de subsidies in haar zitting van april volgend op het werkjaar; 
- de subsidies worden uitbetaald in de loop van de maand mei volgend op het werkjaar 
- dit reglement treedt in voege vanaf 1 januari 2016 en vervangt het vorige reglement  

 
Art 8: Overzicht van de berekening van de subsidies 

Het door het gemeentebestuur op de begroting voorzien bedrag wordt vooreerst verminderd met het bedrag voor 
kadervorming. Het resterende bedrag wordt verdeeld evenredig de verhouding van de gescoorde punten tot de 
totaal gescoorde punten door alle aanvragende clubs samen. 
Het totale subsidiebedrag bestaat dus uit twee componenten: 

1. het bedrag kadervorming 
2. het bedrag volgens score art2 tot en met art 6 in verhouding tot totale score van alle clubs samen. 

 
Art 9: dit regelement gaat in vanaf 1 januari 2016 en vervangt het vorige subsidiereglement voor erkende 
sportverenigingen met actieve sportwerking. 

 
Meer info: 
Sportdienst 
De Hoogt 20 
2360 Oud-Turnhout 
Tel: 014 45 37 37  
Mail: sportdienst@oud-turnhout.be 


