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Algemene voorwaarden 

Artikel 1. 

Binnen de perken van de door vzw ‘de Rand’ ontvangen en goedgekeurde kredieten worden 

subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden op basis 

van criteria opgenomen in Artikel 9 van dit reglement. 

Artikel 2. 

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

aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorgaande sportjaar (1 

augustus tot en met 31 juli). 

Vzw ‘de Rand’ behoudt zich het recht om de gegeven informatie en bewijsstukken te laten verifiëren. 

Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt betreffende 

sportvereniging voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit reglement 

vallende subsidies. 

Artikel 3.  

De verenigingen die beroep wensen te doen op de ondersteuning via dit reglement moeten door vzw 

de Rand, op advies van de Sportraad Wezembeek-Oppem, erkend zijn. 

Artikel 4. Procedure  

De subsidie kan verkregen worden door volgende procedure te volgen: 

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

formulieren of volgens de gevraagde vorm ingediend. De sportvereniging dient haar dossier 

ten laatste op 30 september van het betrokken jaar in bij vzw ‘de Rand’, t.a.v. de lokale 

stafmedewerker. Het reglement en de bijhorende documenten zijn beschikbaar bij de lokale 

stafmedewerker en de Sportraad. 

 

• De Sportraad, ondersteund door de decentrale stafmedewerker, behandelt de dossiers en 

bezorgt het voorstel tot verdeling ten laatste op 30 november van het betrokken jaar aan vzw 

‘de Rand’. 

 

• Vzw ‘de Rand’ verwerkt de ingediende voorstellen tot verdeling per gemeente. De vzw kan 

bijkomende informatie opvragen waar nodig.  

 

• Vzw ‘de Rand’ betaalt ten laatste op 23 december van het betrokken jaar de subsidie uit aan 

de sportverenigingen. 

 

• In het voorjaar van het daaropvolgende jaar roept vzw ‘de Rand’ de sportraadvoorzitters 

samen, de vzw legt haar jaarverslag sport ter goedkeuring voor aan de betrokken voorzitters. 

 

• De vzw ‘de Rand’ dient ten laatste op 30 juli haar jaarverslag in bij Sport Vlaanderen. 



3 

Sportbeleidsplan vzw de Rand 2020 – 2025 (Subsidiereglement Wezembeek-Oppem) 

  2020 - 2025 

Artikel 5.  

De sportvereniging kan geen subsidies ontvangen voor hetzelfde doel via andere gemeenten. 

Artikel 6.  

De sportvereniging aanvaardt verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 14 november 

1983 die stelt dat de subsidie gebruikt moet worden voor het doel waarvoor deze is toegekend. 

Artikel 7. Acties 

Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot het behalen van de objectieven, vastgelegd in het 

Sportbeleidsplan van vzw ‘de Rand’ voor de gemeenten Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-

Oppem, opgesteld op advies van de Sportraad Wezembeek-Oppem in samenwerking met de 

verschillende lokale actoren. 

• Actie 1.a.1: Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een 
doelgericht subsidiebeleid. 

 

• Actie 1.a.2: Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder 
accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking 

Subsidiereglementen 

Artikel 8. Participatiecoëfficiënt 

Participatiecoëfficiënt van een sportvereniging, een maat voor hun betrokkenheid 

Daarvoor wordt een participatiecoëfficiënt (PC) gedefinieerd.  

o Een sportvereniging heeft PC = 1 als ze erkend werd als sportvereniging van Wezembeek-Oppem 
door vzw de Rand op advies van de Sportraad Wezembeek-Oppem.  

o Een sportvereniging heeft PC = 2 als ze effectief lid is van de Sportraad van Wezembeek-Oppem 
en het voorgaande sportseizoen aan ten minste twee vergaderingen van de Sportraad of Algemene 
Vergadering van de Cultuurraad deelnam. 

o Een sportvereniging heeft PC = 2,5 als ze effectief lid is van de Sportraad van Wezembeek-Oppem 
en het voorgaande sportseizoen aan ten minste 75% van de vergaderingen van de Sportraad of 
Algemene Vergadering Cultuurraad deelnam. 
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Artikel 9. Subsidiereglement 

9.1 Ondersteuning algemene werking -  DLSB1 

9.1.1. Sportverenigingen hebben een duidelijke structuur, gebruiken moderne 

communicatiemiddelen en doen actief aan ledenwerving. 

Omschrijving Valorisatie Budget jaarlijks 

A. De sportvereniging maakt informatie over haar sportaanbod en 
structuur eenvoudig toegankelijk voor leden en niet-leden 

- eigen webstek met actuele informatie over bestuur en 
activiteiten 
 

- het verspreiden van een nieuwsbrief (min. 3/jaar) 
 

B.  De sportvereniging maakt haar sportaanbod op een actieve 
manier bekend aan de bevolking 
- het hebben van promotiemateriaal dat ruim verspreid werd 

tijdens dit sportseizoen 
evenredig ( drukkosten + verzendingskosten -  reclame-inkomsten ) 

 
- Promotieactiviteit tijdens grootschalig evenement in onze 

gemeente 

 
 

€40 
 
 

€15 
 
 
 

(Max. PC x €160) 
 

 
 

€25 / activiteit 

€300 
 
 
 
 
 

 
 
 

€1000 
 
 
 

€150 
 

 
o Opmerking: De toelage wordt bepaald op basis van de werking van de sportvereniging. 

9.1.2. Sportverenigingen zorgen voor goede begeleiding van hun leden.  

Omschrijving Parameter Budget jaarlijks 

A. De sportvereniging werkt met gediplomeerde trainers of, indien 
geen gediplomeerde trainers gevonden kunnen worden, met 
trainers met verworven competenties (zie 9.1.8) 

- onder begeleiding van minstens één trainer BIS-norm 
(Luik X) 
 

- onder begeleiding van minsten één trainer niet BIS-norm 
(Luik Y) 

 
 
 

Aantal 
trainersuren/week 

 
Aantal 

trainersuren/week 

 
 
 

€1800 
 
 

€700 

 
o Opmerking: 

o Het toegekende bedrag is evenredig met het aantal trainersuren tijdens een 
doorsnee week. 

o Een uur uit Luik X kan nooit voor minder gevaloriseerd worden dan een uur uit 
Luik Y. In voorkomend geval worden middelen overgeheveld van Y naar X. 

o Evaluatie: Een gehandtekende verklaring dat men het getuigschrift of diploma 
bezit en een bevestiging van zijn/haar activiteit geldt als bewijs. 

 

  



5 

Sportbeleidsplan vzw de Rand 2020 – 2025 (Subsidiereglement Wezembeek-Oppem) 

  2020 - 2025 

9.1.3. Sportverenigingen hebben een regelmatige werking op niveaus aangepast aan hun leden. 

Omschrijving Parameter Budget jaarlijks 

A. De sportvereniging heeft een regelmatige werking met specifieke 
begeleiding naar niveau en leeftijd. 

- onder begeleiding van minstens één trainer BIS-norm 
(Luik X) 
 

- onder begeleiding van minstens één trainer niet BIS-norm 
(Luik Y) 

 
 

Aantal sporturen 
 
 

Aantal sporturen 

 
 

€800 
 
 

€1250 

 
o Opmerking 

o Parameter: Het aanbod met specifieke begeleiding naar niveau en leeftijd. Wat 
dus niet in aanmerking komt zijn wedstrijden (vriendschappelijk of competitie), en 
recreatieve sportbeoefening zonder begeleiding. 

o Valorisatie: Het toegekende bedrag wordt bepaald door uren sportbeoefening. 
Enkel de uren sportbeoefening in lokalen of op terreinen gelegen te Wezembeek-
Oppem, mogen ingebracht worden voor deze rubriek. Uren buiten Wezembeek-
Oppem mogen enkel ingebracht worden indien er geen alternatief binnen de 
gemeente is en indien dit bij het begin van het sportseizoen wordt gemeld aan de 
Sportraad. Of er één of meerdere trainers aanwezig zijn, maakt geen verschil voor 
deze rubriek. De uren dienen aangetoond te worden aan de hand van 
aankondigingen en/of facturen van gehuurde lokalen of terreinen. De uren 
sportbeoefening onder begeleiding dienen opgesplitst te worden over Luik X en 
Luik Y. Als voor een sportvereniging PC≠2,5 dan worden de ingebrachte uren 
gereduceerd tot 80% voor sportverenigingen met PC=2, en tot 40% voor 
sportverenigingen met PC=1. 

o Een uur uit Luik X kan nooit voor minder gevaloriseerd worden dan een uur uit Luik 
Y. In voorkomend geval worden middelen overgeheveld van Y naar X. 

o Evaluatie: facturen of aankondigingen met aanduiding van het luik. 

9.1.4. Sportverenigingen stimuleren hun leden om het niveau van hun prestaties te verbeteren. 

Omschrijving Parameter Budget jaarlijks 

A. De sportvereniging organiseert voor eenzelfde groep een 
competitief aanbod én daarbij aangepaste trainingen. 
 

B. De sportvereniging organiseert of neemt deel aan 
vriendschappelijke wedstrijden buiten de reguliere competitie (al 
dan niet samen met verenigingen uit de directe omgeving). 

Deelname aan 
competitie 

 
Organiseren van 

vriendschappelijke 
wedstrijden buiten 

reguliere competitie 

€750 
 
 

€300 

 
o Opmerking: 

o Valorisatie:  
A. Het beschikbare bedrag wordt volgens hun PC verdeeld onder de 

sportverenigingen waarvan leden wonende in onze gemeente deelnemen aan 
het competitieve aanbod én de bijhorende trainingen. 

B. Het beschikbare bedrag wordt verdeeld evenredig met de kosten voor prijzen 
of aandenkens uitgereikt aan deelnemers van Wezembeek-Oppem. Als voor 
een sportvereniging PC≠2,5 dan worden de ingebrachte kosten gereduceerd 
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tot 80% voor sportverenigingen met PC=2, en tot 40% voor sportverenigingen 
met PC=1. De terugbetaling kan nooit meer bedragen dan de gemaakte 
kosten. 

o Evaluatie:  
A. De wedstrijdkalender en resultaten van het voorbije sportseizoen. 
B. interne aankondiging en facturen 

9.1.5. Sportverenigingen leveren inspanningen om inkomsten te verwerven naast 

ledenbijdragen en subsidies. 

Omschrijving Parameter Budget jaarlijks 

A. De sportvereniging zoekt sponsoring of organiseert 
nevenactiviteiten (= buiten de reguliere werking) voor het werven 
van financiële middelen. De activiteiten moeten draaien op leden-
vrijwilligers van de vereniging en zeer zichtbaar zijn om zo ook de 
naambekendheid van de sportvereniging te verbeteren. 

verwerven 
bijkomende 

financiële middelen 

€450 

 
o Opmerking:  

o Valorisatie: Dit bedrag wordt eerst gebruikt voor fondsenwerving via reclame in 
programmaboekjes (sponsoring) voor sportevenementen die de betrokken 
sportvereniging organiseert. De Sportraad ‘koopt’ max. 1 bladzijde A5 voor ten 
hoogste € 50, en vult die met een eigen promotietekst.  
Het restbedrag wordt verdeeld onder sportverenigingen die activiteiten organiseren 
om via de lokale bevolking bijkomende inkomsten te werven. De activiteit moet 
gedragen worden door vrijwilligers. De basis voor de verdeelsleutel is het aantal 
verschillende dagen waarop men dergelijke activiteiten organiseert vermenigvuldigd 
met de PC. Dit gedeelte kan echter nooit meer dan € 100 bedragen. 

o Evaluatie: programmaboekjes en aankondigingen van evenementen 
 

9.1.6. Sportverenigingen werken met degelijk materiaal dat aan de normen van hun 

sportfederatie voldoet. 

Omschrijving Parameter Budget jaarlijks 

A. De sportvereniging vernieuwt regelmatig haar sportspecifiek 
materiaal  

Aankoopbewijzen €1000 

 
o Opmerking: 

o Valorisatie: Als voor een sportvereniging PC≠2,5 dan worden de ingebrachte kosten 
gereduceerd tot 80% voor sportverenigingen met PC=2, en tot 40% voor 
sportverenigingen met PC=1. Enkel de aankoop van materiaal dat eigendom blijft van de 
sportvereniging mag ingebracht worden. De terugbetaling kan nooit meer bedragen dan 
de gemaakte kosten. 

o Duiding: Er is bijna geen materiaal ter beschikking in de sportinfrastructuur. 
Sportverenigingen dienen zelf te zorgen voor aankoop en opslag van hun materiaal. 
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9.1.7. Basistoelage 

Omschrijving Parameter Budget jaarlijks 

A. Elke erkende vereniging die een recreatief aanbod organiseert 
zonder begeleiding ontvangt daarvoor een toelage. 

aankondiging van de 
activiteit, reservatie 

van terreinen,... 

€1500 

 
o Opmerking:  

o Verdeling: €100/vereniging 
o Het resterende bedrag wordt gelijk verdeeld over de erkende sportverenigingen 

 

9.1.8. Duiding 

In 9.1 wordt aangenomen dat er € 10000 wordt verdeeld. Het beschikbare bedrag zal zeer 
waarschijnlijk niet precies gelijk zijn aan € 10000. De bedragen onder 9.1.3.X en 9.1.3.Y 
worden aangepast met behoud van de verhouding 58% “kwaliteit” (BIS-norm).  
 
Ons reglement werd begin 2008 uitgewerkt m.b.v. het ISB subsidiehandboek. Hierbij spelen 
“objectiveerbare kwaliteitscriteria” een belangrijke rol. De meningen over wat “kwaliteit” is, 
zijn verdeeld. In mei 2008 werd een meer restrictieve visie op kwaliteit naar voor geschoven 
door Bloso (nu Sport Vlaanderen), ISB en het kabinet Sport. We noemen dit (en toekomstige 
versies) hierna de BIS-norm. Ons reglement werd herschreven. Deze nieuwe versie 
garandeerde een verdeling waarbij meer dan 50% naar deze BIS-norm kwaliteit gaat. In 2012 
werd de fractie kwaliteit verder verhoogd tot 58%. 
Voor trainers wordt deze “kwaliteit” gekoppeld aan bepaalde diploma’s, nl.: 

o een diploma van een VTS-opleiding die relevant is voor de betreffende 
sporttak, 

o een diploma professionele of academische bachelor LO, 
o een diploma master LO. 

 

“Kwaliteit” (BIS-norm): 5800 € 

 

Onderdeel 
Art. V 

Budget met of zonder 
participatiecoëfficiënt? 

9.1.1.A € 300 Zonder 

9.1.1.B (1ste) € 1000 Met 

9.1.1.B (2de) € 150 Zonder 

9.1.2.X € 1800 Zonder 

9.1.3.X € 800 Met 

9.1.4.B € 300 Met 

9.1.5. € 450 Met 

9.1.6. € 1000 Met 

 
Er kan een restbedrag zijn in de grijs aangeduide vakjes en dat wordt dan toegevoegd aan 9.1.3.X 
(geel vakje). Op die manier wordt de fractie “kwaliteit” constant gehouden. 

Andere: 4200 € 
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Onderdeel 
Art. V 

Budget met of zonder 
participatiecoëfficiënt? 

9.1.2.Y € 700 zonder 

9.1.3.Y € 1250 Met 

9.1.4.A € 750 Met 

9.1.7. € 1500 zonder 

 
Anders geformuleerd: Als X het bedrag is dat verdeeld wordt via dit subsidiereglement,  
dan moet er (58.X/100 – 5000) toegewezen worden aan 9.1.3.X en (42.X/100 – 2950) aan 9.1.3.Y. 
 
Binnen het lokale sportbeleidsplan worden onder doelstelling 1 middelen voorzien voor het 

‘stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle 

jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking.’ 

9.1.9. Gediplomeerde jeugdsportbegeleiders 

Omschrijving Punt- verdeling Verd. % - totaal 

Aantal trainingsuren met gediplomeerde VTS- of geassimileerde 
trainers (diploma toptrainer, diploma A of licentiaat/master LO, 
diploma B of regentaat/bachelor LO, diploma initiator) 

Aantal uren 
 
 

70,00% 
 

 

- Gediplomeerde trainers. Diploma volgens Referentietabel sportkwalificaties van VTS. 
- Bewijsvoering: 

o Kopie diploma trainer 
o Uurrooster met verantwoordelijke trainer 
o Facturen en/of betaalbewijzen huur en/of trainersvergoeding. 

- Beperkingen: 
o Enkel trainingsuren komen in aanmerking / geen wedstrijden of tornooien. 
o Meerdere trainers, zelfde groep en uur tellen slechts 1 keer. 
o 1 club kan niet meer subsidies ontvangen dan bewezen uitgaven (huur + 

trainersvergoeding) 
o Uren onder 9.1.3 mogen niet dubbel geteld worden. 

 

9.1.10. Vorming en bijscholing jeugdsportbegeleiders 

Omschrijving Punt- verdeling Verd. % - totaal 

Behalen diploma’s door jeugdsportbegeleiders 
Bijwonen (bij)scholing jeugdsportbegeleiders 

 
Bijwonen infosessies/initiaties 
 

1p per diploma 
4p/dag, 2p minder 
dan dag 
4p/dag, 2p minder 
dan dag 

5,00% 
10,00% 

 
14,00% 

 

- Behalen diploma bij Vlaamse Trainers School of geassimileerd diploma (zie Referentietabel 
sportkwalificaties van VTS en geassimileerde diploma’s). 

- (Bij)scholing: 
o attest van aanwezigheid en titel van scholing. 



9 

Sportbeleidsplan vzw de Rand 2020 – 2025 (Subsidiereglement Wezembeek-Oppem) 

  2020 - 2025 

o VTS of andere organisaties erkent door VTS of Vlaamse Gemeenschap 
o Andere organisaties aanvaard door Sportraad Wezembeek-Oppem. 

- Dag: minstens 6 uur cursus. 

9.1.11. Jeugdsportcoördinator 

Omschrijving Punt- verdeling Verd. % - totaal 

Club met jeugdsportcoördinator 1 punt 1,00%  

 

- Een jeugdsportcoördinator is een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het 
jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op sporttechnisch, beleidsmatig 
en organisatorisch vlak. 


