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Reglement tot stedelijke erkenning van sportverenigingen en 

subsidietoekenning van erkende sportverenigingen van Stad Bree 

Dit reglement tot stedelijke erkenning van sportverenigingen en subsidietoekenning 

werd aangepast en goedgekeurd op de gemeenteraad van 6 mei 2019 en treedt in 

werking vanaf het sportjaar 2019-2020. 

Een sportjaar of sportseizoen vangt aan op 1 juni en loopt tot 31 mei van het 

daaropvolgende jaar. 

Volgende wettelijke gronden zijn van toepassing op dit reglement: 

- Gelet op de bepalingen van het nieuwe gemeentedecreet 

- Advies van de gemeentelijke sportraad van 26/03/2019 

- Principiële goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen van 

17/04/2019 in afwachting van definitieve gemeenteraadsbeslissing 

- Goedkeuring van het reglement door de gemeenteraad van 6 mei 2019 

 

Artikel 1 – Krediet: 

Binnen de perken van het voorziene en goedgekeurde budget in de begroting kan 

het stadsbestuur een subsidie verlenen aan een door de gemeente erkende 

sportclub. 

Artikel 2 – Erkenning: 

Artikel 2.1.: 

Verenigingen kunnen erkend worden als sportvereniging als die: 

a. sporttak vermeld staat op de sporttakkenlijst van Sport Vlaanderen. Er kan 

binnen Stad Bree maar één vereniging per sporttak worden erkend1.   

b. hoofdactiviteiten ontplooien op grondgebied van Stad Bree2. 

c. hun zetel hebben binnen de Stad Bree. 

d. sport voor allen-activiteiten organiseert, waarmee de brede sportbeoefening 

wordt bedoeld, met uitzondering van topsport en competitiesport op hoog 

niveau. 

e. vereniging opgericht en geleid wordt als particulier initiatief zonder commerciële 

doeleinden. 

 

                                                           
1 Ter bevordering van fusieverbanden en samenwerking tussen clubs worden er na 2018 geen extra verenigingen 
meer erkend binnen éénzelfde sporttak. De verenigingen die reeds erkend waren voor 2018 behouden hun 
erkenning. Indien een noodzaak voor uitzondering hierop, kan aangetoond worden, kan afgeweken worden van 
deze regel. 
2 Indien de vereniging kan aantonen dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is op 
het gemeentelijke grondgebied, dan kan een uitzondering aangevraagd worden bij het CBS. 
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Volgende vormen van verenigingen komen in aanmerking voor erkenning: 

a. verenigingen zonder winstoogmerk 

b. feitelijke verenigingen 

Artikel 2.2.: 

Komen niet in aanmerking voor erkenning als sportvereniging, verenigingen en/of 

onderafdelingen ervan aangesloten bij of al erkend door een ander stedelijk 

adviesorgaan, verenigingen die al via dat kanaal of in een andere gemeente 

subsidies ontvangen en commerciële verenigingen. 

Artikel 2.3: 

De sportvereniging moet uit minimum 10 actieve leden bestaan. 

Artikel 2.4.: 

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 2.5.: 

De sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben van minstens 3 personen met 

respectievelijk volgende taakverdeling: voorzitter, secretaris, penningmeester. De 

gegevens van de 3 bestuursleden moeten via het aanvraagformulier doorgegeven 

worden aan de sportdienst. Indien er wijzigingen optreden is de vereniging verplicht 

om deze wijzigingen zo snel mogelijk door te geven aan de sportdienst. 

Artikel 2.7.: 

De benaming van de club mag niet verwijzen naar een gemeente/stad anders dan 

de Stad Bree.  

Artikel 2.8.: 

De sportvereniging dient een verzekering af te sluiten: 

a. Verzekering tegen burgerrechtelijke aansprakelijkheid leden, bestuurders, 

trainers en vrijwilligers. 

b. Verzekering tegen lichamelijke ongevallen voor haar leden.  

Artikel 2.9: 

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. 
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Artikel 2.10: 

De vereniging ontwikkelt een structuur en werking met het oog op de niet-professionele 

beoefening en uitvoering van de sportactiviteiten. 

Artikel 2.11.: 

De vereniging moet activiteiten ontwikkelen die individueel en/of in ploegverband 

worden beoefend met een competitief en/of een recreatief karakter en waarbij de 

fysieke inspanning centraal staat. 

Artikel 2.12.: 

Indien aan één of meerdere artikels van het reglement niet wordt voldaan kan de 

erkenning van de vereniging ingetrokken worden. 

 

Artikel 2.13. – Procedure erkenning: 

De erkenning kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna beschreven procedure: 

a. De aanvraag tot erkenning wordt door de sportvereniging op de daartoe 

bestemde formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement en het 

aanvraagformulier zijn beschikbaar op de sportdienst en kan men ook 

downloaden van de website www.bree.be.  

 

b. De erkenningsaanvragen worden behandeld op het CBS, na advies van de 

Sportraad. Na de beslissing omtrent erkenning of niet-erkenning worden de 

clubs op de hoogte gebracht van de beslissing. 

 

c. De sportvereniging kan binnen de maand na de beslissing door CBS aan de 

Sportraad een motivatie vragen omtrent de eventuele niet-erkenning door het 

CBS. 

Artikel 3 – Voorwaarden tot subsidie: 

Enkel ERKENDE sportverenigingen van Stad Bree komen in aanmerking voor het 

ontvangen van directe ondersteuning. De clubs die in aanmerking komen voor 

ondersteuning worden onderverdeeld in 2 categorieën: 

a. Categorie A 

Een sportvereniging die erkend is hoort bij categorie A als ze voldoet aan volgende 

voorwaarden: 

- De club heeft sinds zijn erkenning, 1 jaar werking in de Stad Bree. 

- De club heeft minimum 10 actieve leden. 
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- De club heeft een regelmatige werking van minimum 25 weken per jaar 

waarin minimaal 1 trainingsmoment of wedstrijd per week georganiseerd 

wordt. 

- De plaats waar de sportactiviteit doorgaat wordt doorgegeven. 

- Een officiële ledenlijst vanuit de federatie wordt jaarlijks overgemaakt 

aan de sportdienst. 

- Verplicht aanwezig op de algemene vergadering. 

 

b. Categorie B 

Een sportvereniging die erkend is hoort bij categorie B als ze voldoet aan alle 

voorwaarden die bij categorie A behoren plus bijkomend aan volgende bepalingen: 

- De club heeft minimum 15 actieve leden (<19 jaar) 

- De training of wedstrijd staat onder begeleiding van minimum één 

gekwalificeerde trainer/lesgever. 

Artikel 4 – Subsidiëring per categorie: 

a. Categorie A 

- Financiële tegemoetkoming in de vorm van voordeeltarief bij het huren 

van een stedelijke sportaccommodatie/vergaderlokaal. 

- Mogelijkheid tot ontlening materialen bij de organisatie van een 

evenement. 

- Mogelijkheid tot volgen aangeboden bijscholingen van de 

sportdienst/sportraad tegen voordeeltarief. 

- Tegemoetkoming opleiding van trainers en bestuursleden volgens artikel 

5. 

b. Categorie B 

- Alle voordelen van categorie A 

- Financiële basissubsidie volgens puntensysteem (artikel 7) met een 

minimum van 100 euro.  

Artikel 5 – Tegemoetkoming sportopleiding en bestuursleden: 

Maximaal 4000€ wordt voorzien voor de terugbetaling van kosten gemaakt voor het 

volgen van opleidingen, bijscholingen en cursussen door trainers en bestuursleden. De 

terugbetaling voor de kosten voor het volgen van opleidingen en bijscholingen wordt 

geregeld als volgt: 

- Elke sportspecifieke opleiding, bijscholing of module georganiseerd of erkend 

door de Vlaamse trainersschool, gevolgd door een in huidig werkingsjaar in de 

vereniging actieve sportbegeleider of jeugdsportcoördinator wordt 100% 

terugbetaald. Voorwaarde is wel dat het inschrijvingsgeld door de sportvereniging 

betaald is en de cursist geslaagd is voor de gevolgde opleiding, bijscholing of 

module.  
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- Het inschrijvingsgeld wordt door het stadsbestuur samen met de subsidie 

volgens het puntensysteem op de rekening van de club gestort. 

- De verplaatsingskosten voor deze bovenvermelde opleiding worden niet vergoed. 

- Enkel de inschrijvingskosten voor de opleiding/bijscholing  zelf komen in 

aanmerking voor terugbetaling (geen andere kosten zoals vb. vervoersonkosten, 

verblijf, boeken,…). 

- Per persoon wordt maximaal 400 euro opleidings- of bijscholingskosten per 

subsidiejaar terugbetaald. 

- De bijscholing of opleiding in functie van de taken als bestuurslid in de 

sportvereniging worden terugbetaald. 

- De kosten voor de bijscholing of opleiding mogen niet reeds door een andere 

instantie terugbetaald zijn of worden (vb. subsidies voor werkzoekenden, 

opleidingscheques…) 

- De aanvraag voor terugbetaling van de opleidingen en bijscholingen kan enkel 

door de sportvereniging zelf aangevraagd worden en de opleidings- of 

bijscholingskosten worden enkel aan de sportvereniging uitbetaald. De aanvraag 

dient te gebeuren via het daarvoor bestemd aanvraagformulier en met het 

bewijs dat de club deze cursus heeft betaald. 

- De aanvraag dient gestaafd te worden met de nodige bewijsstukken 

(betalingsbewijzen, attesten, diploma’s…) Het attest of diploma moet dat 

subsidiejaar zijn behaald. 

- Indien het totaal bedrag “terugbetaling opleidingskosten” (€4000)  overschreden 

wordt zal de terugbetaling a rato van het aantal aanvragen berekend worden 

en zal het maximum bedrag per persoon verminderd worden. 

Artikel 6 – Subsidie verdeling: 

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

het aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorgaande 

werkingsjaar (competitiejaar). 

Maximaal 4000 euro wordt voorzien voor de terugbetaling van kosten gemaakt voor 

het volgen van opleidingen, bijscholingen cursussen en opleidingen door trainers en 

bestuursleden. 

Het overige bedrag zal verdeeld worden onder categorie B als volgt: 

- Het beschikken over gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders. 

- Het beschikken over een voldoende aantal jeugdsportbegeleiders binnen de club 

à rato van de leden van de club. 

- Kwaliteit van de trainingen à rato van de gegeven trainingsuren. 

- Vast bedrag van 250 euro voor het inrichten van trainingscursussen (VTS) door 

de club. 
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Artikel 7 – Voor de berekening van de subsidie worden volgende punten toegekend: 

De subsidie tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van het begeleiden van 

de jeugdleden (< 19 jaar) van de sportvereniging op het vlak van de hieronder 

beschreven doelstellingen. De beoordeling gebeurt op basis van kwaliteitscriteria per 

doelstelling waaraan de sportvereniging moet voldoen. 

Deze criteria worden geobjectiveerd door parameters ten einde de beoordeling via een 

puntensysteem om te zetten in een subsidiebedrag. 

In dit systeem wordt bij een aantal kwaliteitscriteria een verdubbeling toegepast voor 

sportverenigingen van 50 tot 99 jeugdleden en een verdrievoudiging voor 

sportverenigingen met meer dan 100 jeugdleden. 

1. Beschikken over een sporttechnisch kader 

Clubs die werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders zullen voor elke ‘actieve’ 

begeleider afhankelijk van zijn/haar kwalificatie een toelage krijgen: 

Beschikken over actieve gediplomeerde trainers die effectief op wekelijkse basis 

training geven aan een vaste groep: 

- VTS Aspirant          2 punten 

- VTS Initiator          4 punten 

- VTS Instructeur B/Bach LO/Master LO      6 punten 

- VTS Trainer B         8 punten 

- VTS Trainer B + Bach LO/Master LO     10 punten 

- VTS Trainer A        12 punten 

- VTS Trainer A + Master LO      14 punten 

- VTS Toptrainer        14 punten  

Aantal trainers die in het afgelopen werkjaar een sporttechnisch diploma behaalden: 

- VTS diploma, Bach/Master LO       10 punten 

 

2. Beschikken over voldoende gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders (a rato van 

het aantal ingeschreven jeugdleden) 

Clubs die zorgen voor voldoende gekwalificeerde lesgevers binnen hun vereniging zodat 

alle jeugdleden kunnen genieten van een kwalitatieve begeleiding worden hiervoor 

beloond. Een groep bestaat uit minimum 6 kinderen: 

- Één gediplomeerde trainer per 6 à 10 jeugdleden   10 punten 

- Één gediplomeerde trainer per 20 jeugdleden     5 punten 

- Één gediplomeerde trainer per 30 jeugdleden     3 punten 

 

3. Volgen van trainerscursussen en bijscholingen door de eigen 

jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren. 
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Clubs die hun jeugdsportbegeleiders de mogelijkheid bieden om zich te bekwamen en 

bij te scholen zullen een toelage ontvangen voor elke bijscholing of cursus die gevolgd 

werd en waarvan zij de bewijzen kunnen voorleggen (bewijs inschrijving en betaling). 

Voorwaarden voor deze toelage worden beschreven in artikel 4. 

 

4. Inrichten van erkende bijscholingen en trainerscursussen voor 

jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinators. 

Per georganiseerde opleiding of bijscholing zal de club een vaste toelage ontvangen: 

- Organiseren van een VTS opleiding     250 euro 

 

5. Kwalitatieve trainingsuren. 

Clubs worden beloond naargelang de sporttechnische kwaliteiten van hun 

jeugdsportbegeleider in functie van de trainingsuren die ze voldoen binnen de club. 

Het aantal trainingsuren wordt vermenigvuldigd met een inschalingsgraad 

overeenstemmend met de verworven sporttechnische competenties van de 

jeugdsportbegeleider. 

6. Communicatie sportvereniging  

 

- Structuur vereniging is een “VZW”     20 punten 

- Beschikken over een eigen ‘up to date’ website    5 punten 

- Actief zijn op sociale media (Facebook,…)     5 punten 

Artikel 8 – Aanvraagprocedure: 

De subsidies worden verdeeld en kan men krijgen door te voldoen aan de hierna 

omschreven procedure: 

- De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportvereniging gedaan op het 

daartoe bestemde aanvraagformulier en ingediend bij de sportdienst. 

- Dit aanvraagformulier wordt via email verzonden naar de secretaris en voorzitter 

van de betreffende sportverenigingen en is eveneens beschikbaar op de website 

van Bree vanaf 1 april van het lopende. Indien geen email of op aanvraag, 

wordt het aanvraagformulier via de post verzonden. 

- De subsidieaanvraag dient ingediend te worden voor 1 juni van het lopende 

jaar. 

- Het college van Burgemeester en Schepenen wint alvorens een beslissing te 

nemen advies in van de sportraad 

- Binnen de maand na mededeling van de subsidie kan er beroep worden 

aangetekend bij het college van Burgemeester en Schepenen. 

- Aan de verenigingen die geen of een onvolledig aanvraagformulier of het 

formulier laattijdig indienen, worden geen toelage toegekend. 
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Artikel 9: 

Het aanvraagdossier zal bij het indienen vergezeld zijn van: 

- Een officiële jeugdledenlijst met naam, geboortedatum en adres. 

- De sporttechnische diploma’s van de in vereniging actieve sportgekwalificeerde 

jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinator. 

- Bewijs van uitgaven (door de club) van de gevolgde cursussen, bijscholingen en 

modules door de jeugdsportbegeleider. 

- Bewijs van slagen van de gevolgde cursus, bijscholing of module. 

Artikel 10: 

Het stadsbestuur 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 desbetreffende sportvereniging niet meer in aanmerking voor de 

onder dit besluit gereglementeerde subsidie. 

Artikel 11: 

Het college van Burgemeester en Schepenen regelt, op advies of na advies gevraagd 

te hebben aan de sportraad, de niet-voorziene gevallen en besluit bij betwistingen. 

Artikel 12: 

Het college van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit 

besluit, alsook met de uiteindelijke toekenning van de toelagen volgens de 

vooropgestelde criteria.  


