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• Verwelkoming

• Uit-pas

• Financieel verslag

• Jaaroverzicht

• Nieuwe erkenning- en subsidiereglementen

• Corona

• Varia



Uit-pas

8 september 2020







Wat is de UiTPAS?

• spaarkaart 

• voor sport, cultuur en vrije tijd.

• voor iedereen

kortom:

klantenkaart
- meer goesting participeren aan het 

vrijetijdsaanbod

- bijzondere aandacht kwetsbare groepen.



UiTPAS met kansentarief



Voor kwetsbare groepen is UiTPAS ook 

een KORTINGkaart

gratis 

zonder stigmatisering

20% (van het lidgeld of van 

toegangsgelden,…)



UiTPAS LIER

• 10662 UiTPASSEN in omloop

6210

standaard kaarten

4452

korting kaarten



Wordt jouw vereniging UiTPASpartner?



Wat zijn de gevolgen?

1) Je krijgt een ‘balie’ toegewezen.(= toegang tot het 

UiTPASnetwerk)

Michel De Herdt

Sportdienst Lier



2) Mensen kunnen een punt sparen als 

ze naar een (publieke) activiteit van jouw 

vereniging komen



3) Lidmaatschap = 25 punten

Aan het begin van het seizoen of van jullie werkjaar krijgt ieder lid 25 

punten.  niet wekelijks / te moeilijk / te intens



4) Solidaire kostendeling

UiTPASpartner betekent ook het toekennen van 

kansentarief. Hierbij wordt gewerkt met een 

solidaire kostendeling





5) Je kan een omruilvoordeel aanbieden



Wat zijn de voordelen voor onze vereniging?







1. Je geeft gegevens door (mailadres, naam, adres, website) aan UiT

in Lier (uitpas@lier.be)

2. je tekent een overeenkomst met de Stad Lier  

3. je maakt een UiTID (een account) aan via 

https://balie.uitpas.be/app/login

Wij willen UiTPASpartner worden

 wat moeten we dan doen?

https://balie.uitpas.be/app/login


Financieel verslag 2019 

Stand rekening 31/12/2018 : 2283  euro

Vergaderingen, afscheid voorzitter  : 908,46 euro

Nacht van de sport : 300,04 euro

Midzomernachtrun IN : 480 euro

Midzomernachtrun OUT : 480 euro

Subsidie stad: 1000 euro

Bankosten : 33 euro

Vereffening activiteiten rekening : 417,8

Totaal uit : 1721,5 euro Totaal in : 1897,8 euro

Positief saldo : 173,6 euro 

S



Financieel verslag 2020 

Vergaderingen : 137,25 euro

Nacht van de sport : 675,31 euro

Bankkosten : 22 euro

Subsidie stad: 1000 euro

Totaal uit : 831,81 euro Totaal in : 1000 euro

Positief saldo : 129,14 euro 

Stand rekening 04/09/2020 : 2 629,04 euro



Jaaroverzicht

Nacht van de sport 

Ondersteuning corona



Adviezen sportraad

• Verkoop voetbalterreinen OCMW ( Kessel)

• Bestemming Hal-T Dungelhoeff

• Meerjarenplan stadsbestuur

• Erkenning en subsidiereglementen

• Kunstgrasvelden K’Hooikt



Nieuwe verenigingen

• Dream Team

• ZVC Lipos Lier

• Biljartclub ‘t Lammeke

• Roundnet Lier - Ballieters

• Chess Looks (in aanvraag)

• Lier Goju Kai (in aanvraag)

• VK Den Bierpot (in aanvraag)



Nieuw subsidie reglement / erkenning

werkgroep subsidies en reglementen



Redenen aanpassingen 

• Wegvallen vereisten sport Vlaanderen, autonome beslissing 

gemeenten

• Vereenvoudiging en zo beter controleerbaar

• Focus op sociale karakter sportvereniging 

• Binnen het bestaande budget



Erkenning sportclub

Wie kan aanvragen? 

- Een vzw

- Feitelijke vereniging

- Niet: professionele of commerciële organisatie

Wanneer sportvereniging? 

- Sport op sporttakkenlijst Sport Vlaanderen

- Erkende sportfederatie

Uitz. Mogelijk



Erkenning sportclub

Voorwaarden: 

- Open vereniging

- Nederlands is de voertaal

- Bestuur: min. 3 personen

- Sportende leden: min. 10 

- Activiteiten op Liers grondgebied

- Nieuwe vereniging: eerste jaar tijdelijke erkenning

- Verzekering: burgerrechtelijke aansprakelijkheid: bestuurders 

en lesgevers

- Lichamelijke verzekering voor de leden



Erkenning sportclub

Elke legislatuur verlenging aanvragen. 

Vóór 30/9 via sporten.uitinlier.be



Subsidiereglement

Totale subsidiebudget = 93.000 €

Schijf 1 = 42.500 €

• Iedere sportclub ontvangt een basisbedrag van 200 €

• Rest schijf 1 wordt verdeeld op basis van leden aantal waarbij

• Leden wonend in Lier/Koningshooikt tellen voor 1,5 punt

• Andere leden tellen voor 1 punt

• Jeugdleden (-18) telt voor 0,5 punt extra

• Senior (65+) telt voor 0,5 punt extra



Subsidiereglement

Schijf 2 = 42.500 €

• Iedere sportclub die meestapt in Uitpas-verhaal ontvangt 50 €

• Rest schijf 2 wordt verdeeld op basis van punten die behaald 

kunnen worden in volgende categorieën

• G-sport leden tellen voor 2 punten

• Uitpas leden met kansentarief tellen voor 5 punten

• Bijscholing met attest telt voor 5 punten

• Behaald VTS diploma

• 1 punt voor Aspirant Initiator

• 2 punten voor Initiator

• 5 punten voor Instructeur B

• 10 punten voor Trainer B

• 15 punten voor Trainer A



Subsidiereglement

Schijf 3 = 8.000 €

• Voorzien voor bovenlokale sportevenementen



Bovenlokale sportevenementen

Voorwaarden

• minimum 100 sportende deelnemers 

• minimaal een provinciale uitstraling 

• grondgebied Lier (uitz.)

• niet tot de gewone competitie



Bovenlokale sportevenementen

Timing: 

• Vóór 1 januari : januari – juni

• Vóór 1 juli: juli- december



Bovenlokale sportevenementen

a) Provinciale uitstraling (€ 250)

officiële provinciale kampioenschappen en bekerfinales van 

erkende Vlaamse sportfederaties

b) Vlaamse uitstraling (€ 500)

40% andere provincie OF

officiële Vlaamse kampioenschappen en bekerfinales van 

erkende Vlaamse sportfederaties

c) Nationale uitstraling (€ 750)

50% andere provincie + 20% Wallonië OF

officiële Belgische kampioenschappen en bekerfinales van 

erkende Vlaamse sportfederaties

d) Internationale uitstraling (€1000)

50% andere provincie + 20% buitenland OF

officiële internationale kampioenschappen van erkende 

Vlaamse sportfederaties



Praktisch: Hoe subsidie aanvragen? 

Er komt 1 verenigingenloket, waarin je zelf de input geeft: 

contactpersonen, rekeningnummer, adres lokaal, …

Vanuit dit loket 

• Kan je allerhande subsidies aanvragen, info terugvinden, …

• Kunnen wij gerichte mailing doen

• Kan een Lierenaar info terugvinden (openbare gedeelte)

De jaarlijkse subsidie (1/8/2020-31/7/2021): 

alle cijfers invullen in de verschillende hoofdstukken

bijlagen: 

ledenlijst van de verzekerde leden (officieel)

Lijst trainers mét diploma’s (wordt overgenomen)

Bewijzen van de bijscholingen / opleidingen



Corona stand van zaken

Sport Vlaanderen werkt zoals onderwijs met kleurencodes (cfr. 

Onderwijs). 

Dat maakt voorbereiding mogelijk. 

Vlot communiceren met 1 verantwoordelijke per vereniging. 



Corona stand van zaken



Corona stand van zaken

Momenteel geel: 

• Max. 50 met contact

• Mondmaskers (+12j) mogen enkel af tijdens het sporten

• Richtgetal binnensport 10m²/ persoon (+12j)

• Register verplicht

• Materialen ontsmetten tussen twee groepen

• Gebruik kleedkamers afgeraden (stedelijke gesloten, uitz. 

Wedstrijden)

• Hou groepen uit elkaar! Tijdig stoppen, andere route

• Beperk contact tijdens brengen/afhalen (ouders blijven buiten)

• Cafetaria volgens HORECA-regels



Corona stand van zaken

Organiseer je een event?

Vul de eventscan in!

https://www.covideventriskmodel.be/

https://www.covideventriskmodel.be/


Corona noodfonds

Steunpijler 2: www.uitinlier.be/noodfonds

• Voor wie? Verenigingen die niet in aanmerking kwamen voor pijler 1

• Vereniging die minder dan €5000 kregen in pijler 1

Bv. Dansclub Scratch kreeg in pijler 1: € 800 (sub. laatste jaar) +€ 500 

steun= € 1300

Elke vereniging krijgt max. € 5000. 

In april 2020 annulatie optredens: verlies van €6500 (met bewijzen)

Dwz dat Scratch nog € 3700 kan krijgen in pijler 2. 

Indienen vóór 15/9!

http://www.uitinlier.be/noodfonds


Varia


