
Reglement beleidssubsidie 

Art. 1:       Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt 
vastgesteld: 

  

HOOFDSTUK 1                 ALGEMEEN 

  

Artikel 1: aard 

Binnen de perken door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten, worden aan 

sportverenigingen die aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse of unitaire sportfederatie, een 
subsidie uitgekeerd voor de kwaliteitsvolle organisatie en de uitbouw van hun vereniging en dit op 
basis van de kwaliteitscriteria die zijn opgenomen in het hiernavolgend reglement. 

Vanaf 2010 worden echter alleen nog de sportverenigingen die aangesloten zijn bij een erkende 
Vlaamse sportfederatie, in aanmerking genomen voor het bekomen van de gemeentelijke 
beleidssubsidie. 

  

Artikel 2: periode 

De subsidiëring van het lopende werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het 

aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorgaande volledig 
afgesloten werkingsjaar lopende van 1 september tot 31 augustus. 

Het gemeentebestuur heeft het recht 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 de onder dit 
besluit gereglementeerde subsidie. 

  

Artikel 3: erkenning 

Om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke subsidie moeten sportverenigingen door de 
gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de hieronder omschreven erkenningsvoorwaarden. 

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt, na advies van de gemeentelijke sportraad, 
over de erkenningen. 

De erkenning wordt door de vereniging éénmalig aangevraagd op de daartoe bestemde formulieren 
ingediend bij de Sportdienst en elk jaar stilzwijgend voor één jaar verlengd. 

Het college van burgemeester en schepenen kan indien een vereniging niet meer voldoet aan de 

erkenningsvoorwaarden en na advies van de sportraad te allen tijde een erkenning intrekken met 
als gevolg dat de sportvereniging het recht op het krijgen van betreffende subsidie verliest. 

  

Om erkend te worden moet de sportvereniging aan de volgende voorwaarden voldoen: 



-      De sportvereniging moet bestaan uit een groep mensen die structureel en duurzaam is 

georganiseerd gedurende ten minste 1 jaar (na 1 jaar werking moet het bewijs hiervan worden 
geleverd) met als primaire doelstelling de beoefening van sport. 

-      De sportvereniging dient activiteiten aan te bieden met een competitief of recreatief karakter 
waarbij de fysieke inspanning centraal staat. 

-      De sportvereniging moet opgericht zijn door het privaatinitiatief of nu geleid worden door 
private personen en zonder beroepsdoeleinden of winstoogmerken hun sportieve werking hebben. 

-      De zetel van de vereniging moet in Koksijde gevestigd zijn en de activiteiten moeten 
doorgaan op het grondgebied van de gemeente Koksijde. 

-      Sportverenigingen die in meerdere gemeenten actief zijn mogen bij hun aanvraag alleen die 
gegevens opgeven die werkelijk betrekking hebben op hun werking in de gemeente Koksijde. 

-      De sportvereniging dient het Nederlands te gebruiken bij haar werking en organisatie. 

-      De burgerrechterlijke aansprakelijkheid van de sportvereniging, haar bestuurders en haar 
lesgevers moeten door een verzekering worden gedekt. 

-      Ter bescherming van haar leden dient een sportongevallen verzekering te worden afgesloten. 

  

Artikel 4: procedure 

De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: 

-       Het reglement en de aanvraagformulieren worden vóór 1 september van elk jaar door de 
Sportdienst aan alle erkende sportverenigingen opgestuurd. 

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

formulieren ingediend vóór 1 oktober van het betrokken jaar. 

-       De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 1 december van het 
betrokken jaar. 

-       De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 31 december van het betrokken jaar. 

-       Deze procedure geldt voor de dossiers vanaf het werkingsjaar 2008-2009. 

  

Artikel 5: verantwoording 

De sportverenigingen aanvaarden om verantwoording af te leggen overeenkomstig de wet van 14 
november 1983, die stelt dat de sportverenigingen de subsidie moet gebruiken voor het doel 
waarvoor de subsidie is toegekend. 

Alleen leden van een vereniging die voldaan hebben aan alle voorwaarden van lidmaatschap, 
gesteld door deze vereniging, komen in aanmerking voor de hiernavolgende berekening van de 
subsidies. 

Dit kan o.a. gaan van het betalen van lidgeld tot, indien vereist, een medische controle. De 
zogezegde “slapende leden” die eventueel nog voorkomen op federatielijsten maar die voor het 
verantwoordingsjaar niet aan de clubvoorwaarden hebben voldaan, komen dus niet in aanmerking. 



Onrechtmatig verkregen subsidies kunnen door het gemeentebestuur worden teruggevorderd. 

  

  

HOOFDSTUK 2                 TOEKENNING VAN EEN SUBSIDIE VOLGENS VASTGESTELDE  

                                        KWALITEITSNORMEN 

  

Artikel 6: algemeenheden 

Het is de betrachting om met dit subsidiereglement bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering 
van de begeleiding van de leden en van de werking van de sportverenigingen. 

De subsidie wordt verdeeld volgens kwaliteitscriteria bepaald op basis van de in art. 7 opgegeven 
doelstellingen. 

Om dit bedrag vast te stellen worden achtereenvolgens de volgende berekeningen gemaakt:  
A = (B x C) 

          D 

A = het bedrag dat aan de betrokken sportverenigingen wordt toegekend 

B = het bedrag voor de toelage van de beleidssubsidie aan sportverenigingen, dat door het college 
van burgemeester en schepenen binnen de perken van de voorziene en goedgekeurde budgetten is 
vastgelegd 

C = het aantal punten dat de betrokken sportvereniging behaalt bij toepassing van art. 7 

D = het aantal punten dat alle sportverenigingen samen behalen bij toepassing van art. 7 

  

De subsidie wordt volgens een puntenberekening verkregen. De waarde van één punt wordt, 
volgens de 

begrotingsmogelijkheden en de ingediende dossiers, elk jaar opnieuw berekend. 

  

  

Artikel 7: doelstellingen en parameters voor de kwaliteitsnormen 

  

Doelstelling 1: de sportclub moet beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch kader en over 
een goed                           uitgebalanceerd jeugdbeleid (jeugd = t.e.m. 18 jaar). 

  

     1. werken met gediplomeerde trainers  



            

            - licentiaat/master LO en bewegingswetenschappen                        6 ptn/trainer 

            - trainer met een VTS diploma ”toptrainer” of trainer A                     6 ptn/trainer 

           - regent/bachelor LO                                                                          5 ptn/trainer 

           - trainer met een VTS diploma “trainer B”                                          5 ptn/trainer 

           - trainer met een VTS diploma “initiator”                                            3 ptn/trainer 

            - trainer met een VTS diploma “Aspirant initiator” of 

        “bewegingsanimator” of student bachelor/master die 

        minstens geslaagd is in het 1ste jaar van de opleiding                     2 ptn/trainer 

  

   2. werken met trainer met ervaring 

            - trainer zonder diploma maar met minstens 2 jaar ervaring 

        als trainer                                                                                        1 pt/trainer 

  

       De punten voor de trainers van de jeugdleden worden verdubbeld. 

  

             Voor andere diploma’s dan hierboven vermeld komen enkel deze vermeld op de 
assimilatietabel en   

             referentietabel van VTS in aanmerking. 

            De trainersdiploma’s:alleen deze met een specialisatie in de sporttak eigen aan de 
sportvereniging 

            worden in aanmerking genomen. 

            Per trainer geldt alleen het hoogste diploma. 

                        Bijvoegen: formulier, geleverd door de Sportdienst, met verklaring op eer en de 
handtekening van  

                        de trainer én de voorzitter van de vereniging. De verklaring houdt in dat de trainer 
effectief en op  

                        regelmatige basis training heeft gegeven in het voorbije werkjaar. 

  

                     



   3. aantal opleidingen/bijscholingen georganiseerd door  de sportvereniging voor de 

trainers                                                                                                                     5 
ptn/lessenreeks 

  

   4. aantal opleidingen of bijscholingen gevolgd door trainers (ook niet gediplomeerde 
trainers)  

(bijvoegen: bewijsstukken)                                                                             3 
ptn/lessenreeks/trainer 

   

   5. beschikken over een sportgekwalificeerde hoofd(jeugd)trainer  

(minstens VTS initiator of gelijkwaardig)                                                6 ptn 

    

   6. beschikken over een hoofd(jeugd)trainer                               

      (bijvoegen: bewijsstukken –  organigram)                                                      3 ptn 

   

  

   7. beschikken over een gediplomeerde scheidsrechter, jurylid, e.d.m. eigen aan de 
sporttak en  

       die lid is van de sportvereniging  

(bijvoegen: bewijsstukken)                                                                             2 ptn/diploma 

  

  

Doelstelling 2: een ruim sportaanbod gebracht op een verantwoorde manier. 

  

8. aantal (zelf georganiseerde) tornooien buiten de reguliere competitie       

(bijvoegen: bewijsstukken)                                                                             5 ptn/tornooi 

      

      9. de vereniging organiseert kampen/stages in haar sporttak of verleent haar 

      medewerking bij activiteiten van de Sportdienst (1 dag = minstens 4 lesuren sportbeoefening) 

            aantal dagen                                                                                                 20 
ptn/dag 

(bijvoegen: bewijsstukken) 



  

      

      10. de vereniging organiseert éénmalige proefsessies in haar sporttak of andere 
promotionele acties 

      die ook openstaan voor niet-leden 

aantal proefsessies                                                                                     5 ptn/proefdag 

  

11. ter gelegenheid van die proefsessies wordt een  folder aan deelnemers en/of voor nieuwe 
leden 

meegegeven                                                                                                 

(bijvoegen: bewijsstukken)                                                                             5 ptn 

  

      12. de vereniging organiseert initiatiereeksen in haar sporttak (vb. o.a. start to swim, 

      start tot run, e.d.m.) die kunnen openstaan voor leden en/of niet-leden  

aantal initiatiereeksen                                                                   

(bijvoegen: bewijsstukken)                                                                             20 
ptn/initiatiereeks 

  

      13. de vereniging neemt in groeps-/clubverband actief deel aan Koksijdse gemeentelijke 
sport-      evenementen, en/of activiteiten van de gemeentelijke sportraad, evenementen van het 
“Sportoverleg van 

      de Kust” of aan activiteiten van een openbaar bestuur op het grondgebied van Koksijde 

aantal activiteiten in clubverband waaraan de club heeft deelgenomen 

(bijvoegen: bewijsstukken)                                                                             5 
ptn/clubdeelname 

  

  

Doelstelling 3: een goed gestructureerde sportvereniging. 

  

     14. de vereniging beschikt over een uitgeschreven organigram  

(bijvoegen: bewijsstukken)                                                                             5 ptn 

     



15. de bestuurders volgen bijscholing(en) i.f.v. hun taken in de sportvereniging 

(bijvoegen: bewijsstukken)                                                                             3 
ptn/bijscholing/bestuurder 

  

16. de vereniging heeft een clubblad voor al haar leden met min. 3 nr.’s per jaar (inhoud en 
info 

 alleen betrekking  op werking van de club die subsidies aanvraagt)    

(bijvoegen: bewijsstukken)                                                                             8 ptn 

      

17. de vereniging heeft een eigen goed bijgehouden en geactualiseerde website  

(bijvoegen: bewijsstukken)                                                                             8 ptn 

  

18. de vereniging is aangesloten bij de sportraad                                     10 ptn 

  

19. de vereniging was aanwezigheid op de algemene vergadering van de Sportraad  

                                                                                                                      10 ptn 

 


