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Subsidiereglement ter ondersteuning van de “ Kwalitatieve uitbouw van de 
sportvereniging “ 
 

A. Algemene voorwaarden 
 
Artikel 1 
Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten 
worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen.  
 
Artikel 2 
De subsidiëring van het huidige werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het 
aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging met betrekking tot het voorgaande 
werkingsjaar. 
 
Het gemeentebestuur 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 
desbetreffende sportvereniging voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit 
besluit gereglementeerde subsidie. 
 
Artikel 3 
De sportverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het 
erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden. 
 
Artikel 4 
  
Alle erkende verenigingen komen in aanmerking voor subsidie. 
Indien BLOSO bepaalde sporttakken of clubs uitsluit voor subsidiëring, dan zullen de clubs die 
daaronder vallen alleen kunnen genieten van het gemeentelijke deel van de subsidie. Het BLOSO 
subsidiedeel, zal dan pro-rata de punten onder de andere clubs verdeeld worden. 
 
Artikel 5 
De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke 
kanalen. 
 
Artikel 6 
De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 14 
november 1983, die stelt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken voor het doel waarvoor de 
subsidie is toegekend. 
 

B. De Subsidie 
 
De subsidies worden berekend op basis van de gegevens en activiteiten betreffende het werkjaar dat 
loopt van 1 augustus van het vorige jaar tot 31 juli van het lopende jaar. 
Om werkingssubsidies te kunnen ontvangen moet de vereniging het aanvraagformulier volledig en 
correct invullen. 
 
De verdeling van deze subsidie wordt procentueel als volgt voorzien: 
 

 jeugdsportverenigingen       80% 

 sportverenigingen zonder jeugdwerking     20% 

 

B. 1. Subsidie voor jeugdsportverenigingen 

 

Een jeugdsportvereniging is een vereniging die voldoet aan volgende voorwaarden: 
 

- minimum 25 % van de leden moeten jonger zijn dan 18 jaar 

- apart(e) trainingsmoment(en) voor de jongeren 

- afzonderlijke jeugdtrainers 

- beschikken over jeugdafdelingen (jonger dan 18 jaar) 
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- gedurende minimum 6 maand per jaar actief sportopleiding geven aan jeugd 

 
De berekening van de subsidie bestemd voor jeugdsportclubs is gebaseerd op onderstaande criteria en 
puntentoekenning. Voor de berekening wordt de verhouding bepaald van het aantal euro per punt. Aan 
elk criterium wordt een procentuele waarde t.o.v. het totale bedrag toegekend. Een vereniging kan 
maximum 10% van het totale subsidiebedrag voor jeugdsportverenigingen ontvangen. 
 

Thema 1: Leden, structuur en management van de sportvereniging (40%) 
 
1.1 Verzekerde leden:         

Aantal leden:            1pt /lid (inwoners Lier x 2) 

 
Opmerkingen: 

Leden waarvoor in een andere gemeente al subsidies worden aangevraagd, mogen niet vermeld 
worden. 

 

1.2. Aantal leden in competitie 

Aantal leden die aan competitiewedstrijden 

(georganiseerd door een erkende Vlaamse sportfederatie) deelnemen: 1 pt/ lid 

 
De sportvereniging beschikt over een transparante structuur 
 
1.3 vzw-structuur 
 
Een vereniging heeft een vzw-structuur:     100 ptn 
 
1.4 Aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie 
 
Een vereniging is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie:  100 ptn 
 
De sportverenging voert een open communicatie 
 
1.5 Moderne communicatiemiddelen gebruiken: de website 
 
De club beschikt over een actuele website:     100 ptn 
 
De sportvereniging werkt samen met andere verenigingen 
 
1.6 Samenwerkingsverbanden met andere sportverenigingen 
 

Men heeft een structurele samenwerking met een andere sportvereniging met een ondertekend 
samenwerkingsakkoord:   100 ptn 

 
1.7 Fusie met een andere sportvereniging 
 

Er is een fusie gerealiseerd    3 j som 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 + 100 ptn. 

 

Om de fusie van clubs te stimuleren en te ondersteunen hebben de gefuseerde clubs gedurende 3 jaar 
recht op de som van punten van beide clubs van criteria: 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, verhoogd met 100 punten. 

 

 
 
 
 

 

 
 

Thema 2: Kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de sportvereniging (30%) 
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Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch en sportbestuurlijk kader 
 
2.1. Werken met gediplomeerde trainers 
 
Aantal punten a rato van niveau opleiding. 
 

- Geen diploma  1 punt 

- VTS Aspirant Initiator in de betrokken sporttak 
- Basismodule “Algemeen gedeelte” Initiator  
- Student geslaagd voor 1

e
 jaar regent/bachelor LO  

- Begeleidingsgerichte opleiding (bewegingsanimator, wegkapitein of jogbegeleider): 
enkel voor de desbetreffende activiteiten 

2 punten 

- VTS-Initiator in de betrokken sporttak (of geassimileerd*) 
- Basismodule “Algemeen gedeelte” Instructeur B/Trainer B 
- Student geslaagd voor 2

e
 jaar regent/bachelor LO 

- Kandidaat LO/Gegradueerde LO  

3 punten 

- VTS-Initiator in de betrokken sporttak + VTS-attest van een aanvullende opleiding 
voor één van de volgende doelgroepen: senioren, personen met een handicap, 
recreatieve sportactiviteiten  

- Basismodule “Algemeen gedeelte” Trainer A 
- VTS-Initiator in de betrokken sporttak + VTS-attest van basismodule “Algemeen 

gedeelte” van een hoger opleidingsniveau 

4 punten 

- VTS-Instructeur B/Trainer B in de betrokken sporttak (of geassimileerd*) 
- Regent/Bachelor LO 

5 punten 

- VTS-Instructeur B/Trainer B in de betrokken sporttak+ VTS-attest van een 
aanvullende opleiding voor één van de volgende doelgroepen: senioren, personen 
met een handicap, recreatieve sportactiviteiten 

- VTS-Instructeur B/Trainer B+ VTS-attest van basismodule “Algemeen gedeelte” van 
een hoger opleidingsniveau 

- Regent/Bachelor LO+ VTS-attest van een aanvullende opleiding voor één van de 
volgende doelgroepen: senioren, personen met een handicap, recreatieve 
sportactiviteiten 

6 punten 

- VTS-Trainer A in de betrokken sporttak (of geassimileerd*) 
- Regent/bachelor LO met VTS-Instructeur B/Trainer B diploma in de betrokken 

sporttak (of geassimileerd*) 
- Licentiaat/Master LO 

7 punten 

- VTS-Toptrainer in de betrokken sporttak (of geassimileerd*) 
- Regent/bachelor LO met VTS-Trainer A diploma in de betrokken sporttak (of 

geassimileerd*) 
- Licentiaat/master LO met VTS-Instructeur B/Trainer B diploma in de betrokken 

sporttak (of geassimileerd*) 

8 punten 

- Licentiaat/master LO met VTS-Trainer A diploma in de betrokken sporttak (of 
geassimileerd*) 

- Licentiaat/master LO met sporttechnisch postgraduaat in de betrokken sporttak 

9 punten 

 
*zie de geactualiseerde assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool 
(http://www.bloso.be/public/trainer/vtsdigitaal/alg_info.asp) 
 
 
2.2 Werken met gediplomeerde scheidsrechters/juryleden 
 
Gediplomeerde scheidsrechter/juryleden :  1 pt/trainer - jurylid 

 
2.3 Volgen van opleiding en bijscholing 
 
Diploma’s, opleidingstesten, bijscholingscertificaten 
 
- Deelnameprijs van 0,00 - 50,00 euro: 1 pt 
- Deelnameprijs van 51,00 – 100,00 euro: 2 ptn 
- Deelnameprijs van 101,00 – 150,00 euro: 3 ptn 
- … 

http://www.bloso.be/public/trainer/vtsdigitaal/alg_info.asp
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Sportbestuurlijke, sportmedische of sporttechnische opleidingen georganiseerd  door een door de  
Vlaamse Overheid erkende organisatie komen in aanmerking 

 
Thema 3: aanbod en doelgroepen (20%) 
 
 
Werken rond specifiek doelgroepen met het oog op het vergroten van de toegankelijkheid en 
diversiteit  
 
3.1 Tornooien/wedstrijden/kampioenschappen/sportorganisaties (buiten de reguliere competitie) op 
verschillende niveaus organiseren (max. 10 punten) 
 

- Eigen sportorganisaties (buiten competitie):     1pt/org. 

- Buitenlandse organisaties       2 ptn/org. 
 
Opmerking: 
Alleen sportactiviteiten komen in aanmerking. 
 
3.2 Drempelverlagend initiatief voor mensen met een laag inkomen: 
de “GOMOR-pas” 
 
Leden met GOMOR-pas krijgen een korting van: 
 
- 0,00–10,00 euro: 1 pt 
- 11,00 – 20,00 euro: 2 ptn 
- 21,00 – 30,00 euro: 3 ptn 
- … 
 
Met de GOMOR-pas wil de stad Lier haar inwoners met een klein of bescheiden inkomen aansporen 
meer te participeren aan het lokale cultuur- en vrijetijdsaanbod.  
 
3.3 Sportspecifiek aanbod voor anders validen: de G werking 
 
De vereniging heeft een G werking:      3 ptn/ G- lid. 
 
Definitie G werking: 
Een sportvereniging die een sportaanbod heeft waarbij elke gehandicapte kan sporten naar eigen 
mogelijkheden rekening houdende met de aard van de handicap (verstandelijk, visueel, auditief, 
motorisch en/of psychisch). 
De sportclub doet inspanningen om dit sportaanbod aan te passen aan de doelgroep en de 
sportbegeleiding (gediplomeerde of ervaringscompetente trainers) is aangepast aan de noden van deze 
doelgroep. 
 
Voorwaarden: 

- apart(e) trainingsmoment(en) 

- afzonderlijke G-trainer(s) 

 
 

Thema 4: Aankoop sportmaterialen (10%) 
 
Er wordt een tussenkomst voorzien voor kosten  voor de aankoop van sportmaterialen voor 
sportverenigingen. Deze kosten worden verantwoord door de voorlegging van de aankoopfacturen 
 
4.1. Aankoop sportmaterialen:   
Komt in aanmerking  :  Sporttechnisch materiaal, sportkledij, sporttassen, ...  
Duurzame  inrichting van sportinfrastructuur komt niet in aanmerking.    
  
Bedrag aankoop materialen : 

- 1 - 250 euro: 1 pt 

- 251 - 500 euro: 2 ptn 
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- 501 - 750 euro: 3 ptn 

- 751 - 1000 euro: 4 ptn 

- … 

 

B.2 . Subsidie voor verenigingen zonder jeugdwerking 

  
Voor de verdeling van de subsidies onder de verenigingen zonder jeugdwerking wordt dezelfde 
verdeelsleutel gehanteerd. 
 
Slotbepalingen 
 
Alle aanvragen worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen door middel van de 
voorziene aanvraagformulieren. Het College van Burgemeester en Schepenen staat in voor de 
uitbetaling van de financiële ondersteuning. De sportdienst staat in voor de praktische verwerking en 
vraagt indien nodig advies aan de sportraad. De controle op de naleving van de reglementen wordt 
uitgevoerd door het stadsbestuur. Deze kan de uitbetaalde provisie geheel of gedeeltelijk terugvorderen 
indien deze werd toegekend op basis van een onjuiste aangifte of bij een andere aanwending van de 
subsidies dan vooropgesteld. Er kan een ambtenaar aangeduid worden die zich onder andere via een 
aangekondigd bezoek kan vergewissen van de juiste besteding van bepaalde gelden. Geschillen zullen 
door het CBS en na advies van de sportraad beslecht worden. 
 
Contact 
 
 Uit in Lier -Sport Lier, Eeuwfeestlaan 185, 2500 Lier 
 03 480 52 51 




