Dienst Sport Mechelen
Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportwerking

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 november 2017.
De stad Mechelen tracht via subsidiëring van Mechelse sportverenigingen een structurele, financiële injectie te
geven ter ondersteuning van deze Mechelse sportverenigingen om de Mechelse sport en de Mechelaars op een
kwalitatieve manier aan sport te kunnen laten doen. Aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren
worden punten toegekend die na omzetting leiden tot een financiële subsidie.
Artikel 1: Kredieten
Binnen de perken van de kredieten, goedgekeurd op de begroting van de stad Mechelen, kunnen subsidies voor
sportwerking verleend worden aan Mechelse sportverenigingen.
Artikel 2: Verdeling van de subsidie
De subsidie voor sportwerking wordt als volgt onderverdeeld:
2.1
algemene sportsubsidie
2.2
specifieke sportsubsidie
Artikel 3: Subsidiëringsvoorwaarden algemene sportsubsidie
De algemene sportsubsidie van 500 euro wordt toegekend op voorwaarde dat:
3.1
de vereniging een “erkende sportvereniging in Mechelen” is.
(zie reglement ‘Erkende sportvereniging in Mechelen’ )
3.2
de vereniging minimum 20 actieve leden telt, die door de vereniging zijn aangesloten bij de desbetreffende
sportfederatie. Actieve leden zijn alle actieve sporters, sportbegeleiders, bestuursleden, juryleden,
scheidsrechters, ploegafgevaardigde … die mee instaan voor het sportieve gebeuren van de werking van de
sportvereniging.
Artikel 4: Subsidiëringsvoorwaarden specifieke sportsubsidie
De specifieke sportsubsidie wordt toegekend op voorwaarde dat
4.1
de vereniging voldoet aan de voorwaarden van de algemene sportsubsidie (zie art. 3)
4.2
de vereniging het statuut heeft van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw).
4.3
de aangeboden sporttak voorkomt op ‘de sporttakkenlijst’ van Sport Vlaanderen.
(zie www.mechelen.be/sport)
De specifieke sportsubsidie voor sportwerking wordt berekend op basis van de totale beschikbare subsidiekredieten voor de subsidie voor sportwerking, verminderd met het totaal van de uitgekeerde kredieten voor de algemene
basissubsidie.
De specifieke sportsubsidie wordt onderverdeeld in 3 thema’s.
De sportvereniging krijgt een percentage van de specifieke sportsubsidie uitbetaald, op basis van het behaalde
aantal punten per thema.
- THEMA 1:
Algemene werking (35% van de specifieke sportsubsidie)
- THEMA 2: Jeugdwerking (45% van de specifieke sportsubsidie)
- THEMA 3: Volwassenwerking (20% van de specifieke sportsubsidie)
De handleiding en puntenverdeling van deze specifieke sportsubsidie vindt u als ‘Handleiding: specifieke
sportsubsidie’.
Artikel 5: Aanvraag tot subsidie
5.1
Sportverenigingen die in aanmerking wensen te komen voor de subsidie voor sportwerking (algemene en/of
specifieke sportsubsidie), moeten hiertoe uiterlijk op 1 maart een digitale aanvraag (inclusief bewijsstukken)
indienen.
5.2
Volgende bewijsstukken zijn verplicht toe te voegen aan de aanvraag tot sportsubsidie:
5.2.1 Algemene sportsubsidie
- BEWIJSSTUK 1: Aansluitingslijsten afkomstig van de sportfederatie van de ingeschreven leden bij de
sportvereniging of ledenlijst die wordt gehanteerd door de verzekeringsmaatschappij d.d. 31 december
van het werkingsjaar. Minimum van deze lijst zijn: naam, adres en geboortejaar

5.2.2 Specifieke sportsubsidie
- BEWIJSSTUK 1: Aansluitingslijsten afkomstig van de sportfederatie van de ingeschreven leden bij de
sportvereniging of ledenlijst die wordt gehanteerd door de verzekeringsmaatschappij d.d. 31 december
van het werkingsjaar. Minimum van deze lijst zijn: naam, adres en geboortejaar.
- BEWIJSSTUK 2 Kopie van de specifieke G-sportmodule van de VTS van alle gekwalificeerde Gsportbegeleider.
- BEWIJSSTUK 3: Gegevens van alle actieve jeugdsportbegeleiders binnen de club, met aanduiding aan
welke jeugdploeg(en) ze training geven + kopie hoogst behaalde diploma.
- BEWIJSSTUK 4: Gegevens van de jeugdsportcoördinator + kopie hoogst behaalde diploma.
- BEWIJSSTUK 5: Gegevens van alle actieve volwassensportbegeleiders binnen de club, met aanduiding
aan welke volwassenploeg(en) ze training geven + kopie hoogst behaalde diploma.
Artikel 5: Verlenen/weigeren van de subsidie
5.1
De sportvereniging kan enkel in aanmerking komen voor subsidie voor sportwerking wanneer de aanvraag
tijdig en volledig wordt ingediend. Elke aanvraag wordt onderzocht door de dienst Sport.
5.2
Het college van burgemeester en schepenen verleent of weigert de subsidie voor sportwerking op basis
van de ingediende aanvraag.
5.3
De sportvereniging wordt door de dienst Sport op de hoogte gebracht van de beslissing van het college van
burgemeester en schepenen
Artikel 6: Controle en sancties
6.1
De dienst sport heeft het recht alle vormen van controle m.b.t. het ingediende dossier uit te voeren en/of
bijkomende inlichtingen te vragen;
6.2
Deze info moet binnen een termijn van 2 weken aan de dienst sport worden overgemaakt;
6.3
Het college kan volgende maatregelen treffen bij het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie:
- het weigeren van (een gedeelte van) de aan het reglement verbonden subsidie.
- het intrekken van de erkenning.
Artikel 7: Inwerkingtreding/ inschrijvingsdatum
7.1
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2018.
7.2
Voor de subsidie voor sportwerking van het werkingsjaar dienen de aanvragen binnen te zijn tegen uiterlijk
1 maart van het begrotingsjaar.

HANDLEIDING: SPECIFIEKE SPORTSUBSIDIE
Enkele definities:
Grondgebied Mechelen: Mechelen (2800), Walem (2800), Heffen (2801), Hombeek (2811), Leest (2811), Muizen
(2812)
Jeugd:

Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar.

Werkingsjaar:

Het werkingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december van het afgelopen kalenderjaar bij
het indienen op 1 maart.

Sportbegeleider:

Een sportbegeleider is een lesgever die op regelmatige basis (wekelijks) aan dezelfde
groep sporters sportspecifieke kennis bijbrengt. Dit gebeurt op vaste trainingsmomenten
(niet tijdens competitie).

Sportgekwalificeerd:

De sportbegeleider is in het bezit van minimum het VTS attest Aspirant Initiator in de
desbetreffende sport (of gelijkwaardig); de jeugdsportcoördinator is in het bezit van
minimum het VTS diploma Initiator in de desbetreffende sport (of gelijkwaardig)
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THEMA 1: ALGEMENE WERKING
(35 % van de specifieke sportsubsidie)
LEDENAANTAL
Op basis van het aantal verzekerde, actieve leden worden punten toegekend. (leeftijd volgens geboortejaar!)
Mechelse leden jonger dan 18 jaar
Mechelse leden vanaf 18 jaar
Niet-Mechelse leden jonger dan 18 jaar
Niet-Mechelse leden vanaf 18 jaar

WEBSITE
De sportvereniging heeft een eigen up tot date website met daarop de
contactgegevens van de sportvereniging én de trainingsuren en
trainingslocatie

G-SPORT
De sportvereniging heeft een aparte sportwerking (d.w.z. aparte
trainingsmomenten en G-sportbegeleiders) voor personen met een handicap
De sportgekwalificeerde G-sportbegeleider heeft met succes een specifieke
G-sportmodule ‘Begeleiden van (sporttak) met een handicap’ van de Vlaamse
Trainersschool gevolgd.

DIVERSITEITSOVEREENKOMST
De sportvereniging onderschrijft het diversiteitsbeleid van de stad en verleent
haar medewerking aan de stedelijke diversiteitsprojecten. De wijze van
samenwerking werd vastgelegd in een afzonderlijke diversiteitsovereenkomst
tussen de stad en de sportvereniging

MEDEWERKING UITPAS MET KANSENTARIEF
De sportvereniging participeert in de werking van de UiTpas met kansentarief

…
…
…
…

4 punten per 10 leden
3 punten per 10 leden
2 punten per 10 leden
1 punt per 10 leden

…

1 punt

…

25 punten

…

10 punten per gekwalificeerde
G-sportbegeleider

…

25 punten per project

…

3 punten per lid

Ter controle dient te worden bijgevoegd:
BEWIJSSTUK 1: Aansluitingslijsten afkomstig van de sportfederatie van de ingeschreven leden bij de
sportvereniging of ledenlijst die wordt gehanteerd door de verzekeringsmaatschappij d.d. 31 december van het
werkingsjaar. Minimum van deze lijst zijn: naam, adres en geboortejaar.
BEWIJSSTUK 2 Kopie van de specifieke G-sportmodule van de VTS van alle gekwalificeerde G-sportbegeleider.
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THEMA 2: JEUGDWERKING
(45 % van de specifieke sportsubsidie)
Er worden punten toegekend aan sportverenigingen die een aparte jeugdwerking hebben. Er is pas sprake van een
aparte jeugdwerking als er minimaal 25 % van het ledenbestand in deze werking zit.
DEFINITIE JEUGDSPORTBEGELEIDER
Een jeugdsportbegeleider is een lesgever die op regelmatige basis (wekelijks) aan dezelfde groep sporters van
-18 jaar sportspecifieke kennis bijbrengt. Dit gebeurt op vaste trainingsmomenten (niet tijdens competitie).
Alleen jeugdsportbegeleiders die les geven aan groepen waarvan min. 80% van de leden -18 jaar zijn komen in
aanmerking!
Let op: indien de sportvereniging geen trainingsuren heeft, kan er ook geen sportbegeleider zijn.

PUNTENWAARDE VAN HET SPORTTECHNISCHE DIPLOMA OF ATTEST VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER
Jeugdsportbegeleider met diploma/attest in de desbetreffende sporttak
- initiator
- basismodule trainer B
- gelijkstelling sporttechnisch diploma met initiator
- trainer B
- instructeur B
- gelijkstelling sporttechnisch diploma met trainer B
- trainer A
- regent/GLSO/bachelor LO
- licenciaat/master LO
- toptrainer
- gelijkstelling sporttechnisch diploma met trainer A
- regent/GLSO/bachelor LO + trainer B
- licenciaat/master LO + trainer B
- regent/GLSO/bachelor LO + trainer A
- licenciaat/master LO + trainer A
 Contacteer bij twijfel de dienst Sport!

Puntenwaarde diploma/attest
1 punt

2 punten

3 punten

PUNTENWAARDE VAN HET AANTAL UREN SPORTGEKWALIFICEERDE JEUGDSPORTBEGELEIDING
Op basis van het totaal aantal trainingsuren per week dat de sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders geven,
worden punten toegekend. (excl. competitie!)
Er wordt per jeugdsportbegeleider gewerkt met volgende formule:
Totaal aantal trainingsuren per week
Puntenwaarde diploma
x
per jeugdsportbegeleider
per jeugdsportbegeleider

=

aantal punten
per jeugdsportbegeleider

Bijvoorbeeld:
Jan geeft in de club 8 uur training per week aan een jeugdploeg en heeft een diploma trainer B.
Dit geeft de volgende berekening 8 trainingsuren x 2 (puntenwaarde diploma) = 16 punten

JEUGDSPORTCOÖRDINATOR
Een jeugdsportcoördinator is een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de
erkende sportvereniging coördineert op het op beleidsmatig, sporttechnisch, organisatorisch, communicatief, en
sociaal-pedagogisch vlak.
De sportvereniging heeft een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator (min.
initiator in de desbetreffende sporttak).

…

5 punten

Ter controle dient te worden bijgevoegd:
BEWIJSSTUK 3 Gegevens van alle actieve jeugdsportbegeleiders binnen de club, met aanduiding aan welke
jeugdploeg(en) ze training geven + kopie hoogst behaalde diploma.
BEWIJSSTUK 4: Gegevens van de jeugdsportcoördinator + kopie hoogst behaalde diploma.
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THEMA 3: VOLWASSENWERKING
(20 % van de specifieke sportsubsidie)
Er worden punten toegekend aan sportverenigingen die een aparte werking hebben voor volwassenen.
DEFINITIE VOLWASSENSPORTBEGELEIDER
Een volwassensportbegeleider is een lesgever die op regelmatige basis (wekelijks) aan dezelfde groep sporters van
+18 jaar sportspecifieke kennis bijbrengt. Dit gebeurt op vaste trainingsmomenten (niet tijdens competitie).
Deze groepen kunnen uitsluitend +18 jarigen hebben of gemengde groepen die niet min. 80% -18 jarigen hebben.
Let op: indien de sportvereniging geen trainingsuren heeft, kan er ook geen sportbegeleider zijn.

PUNTENWAARDE VAN HET SPORTTECHNISCHE DIPLOMA/ATTEST VAN DE VOLWASSENSPORTBEGELEIDER
Volwassensportbegeleider met diploma/attest in de desbetreffende sporttak
- initiator
- basismodule trainer B
- gelijkstelling sporttechnisch diploma met initiator
- trainer B
- instructeur B
- gelijkstelling sporttechnisch diploma met trainer B
- trainer A
- regent/GLSO/bachelor LO
- licenciaat/master LO
- toptrainer
- gelijkstelling sporttechnisch diploma met trainer A
- regent/GLSO/bachelor LO + trainer B
- licenciaat/master LO + trainer B
- regent/GLSO/bachelor LO + trainer A
- licenciaat/master LO + trainer A
 Contacteer bij twijfel de dienst Sport!

Puntenwaarde diploma/attest
1 punt

2 punten

3 punten

PUNTENWAARDE VAN HET AANTAL UREN SPORTGEKWALIFICEERDE VOLWASSENSPORTBEGELEIDING
Op basis van het totaal aantal trainingsuren per week dat de sportgekwalificeerde volwassensportbegeleiders geven, worden punten toegekend. (excl. competitie!)
Er wordt per volwassensportbegeleider gewerkt met volgende formule:
Totaal aantal trainingsuren per week
Puntenwaarde diploma
x
per volwassensportbegeleider
per volwassensportbegeleider

=

aantal punten
per volwassensportbegeleider

Bijvoorbeeld:
Jan geeft in de club 8 uur training per week aan een volwassenploeg en heeft een diploma trainer B.
Dit geeft de volgende berekening 8 trainingsuren x 2 (puntenwaarde diploma) = 16 punten

Ter controle dient te worden bijgevoegd
BEWIJSSTUK 5: Gegevens van alle actieve volwassensportbegeleiders binnen de club, met aanduiding aan welke
volwassenploeg(en) ze training geven + kopie hoogst behaalde diploma.
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