Subsidiereglement ter ondersteuning van de Lierse
sportverenigingen
Goedgekeurd op het CBS van 8 juni en bekrachtigd op de gemeenteraad van 29 juni 2020.

A. Algemene voorwaarden
Art. 1.
Binnen de perken van de door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten worden subsidies
uitgekeerd aan de sportverenigingen.

Art.2.
De subsidiëring van het huidig werkingsjaar wordt bepaald op basis van de gegevens die werden
ingegeven in het aanvraagdossier van de sportvereniging met betrekking tot het vorige werkingsjaar.
Het stadsbestuur behoudt zich het recht om de gegeven informatie en bewijsstukken te laten
controleren. Als blijkt dat de informatie niet strookt met de werkelijkheid, komt deze vereniging voor
het komende werkingsjaar niet in aanmerking voor het bekomen van de, onder dit besluit
gereglementeerde subsidie.

Art.3.
De sportverenigingen moeten door het stadsbestuur als sportvereniging erkend zijn en dus voldoen
aan de, in het erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden.
Alle erkende Lierse sportverenigingen komen in aanmerking voor subsidiëring.

Art. 4.
De sportvereniging kan geen subsidie voor eenzelfde werking ontvangen via andere stedelijke
kanalen.

B. De subsidie
De subsidie wordt 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 de subsidies te kunnen ontvangen moet de vereniging het online aanvraagformulier volledig en
correct invullen en de nodige bewijsstukken toevoegen.
Van het totale subsidiebedrag wordt de helft gebruikt om de basissubsidie te verdelen.
De andere helft wordt verdeeld volgens een punten systeem als werkingssubsidie.
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B.1 Basissubsidie
Elke erkende Lierse sportvereniging die de subsidie aanvraagt ontvangt een som van € 200.
De rest van het totaalbedrag wordt verdeeld via een puntensysteem waarbij elk lid wonende in Lier
en Koningshooikt 1,5 punt waard is en elk ander lid 1 punt.
Kinderen en senioren worden extra beloond :
- Elk sportend lid dat maximaal 18 jaar wordt in het jaar van de aangifte is 0,5 punt waard.
- Elk sportend lid dat in het jaar van aangifte 65 jaar wordt of ouder is 0,5 punt waard.
Als stavingsstukken voegt de vereniging een lijst toe van alle verzekerde leden.
Deze lijst is een officiële lijst van de sportfederatie waarbij de vereniging is aangesloten of de
verzekeringslijsten die worden ingediend en erkend door de verzekeringsinstelling. Deze lijst bevat
minstens de naam, voornaam, geboortedatum en woonplaats van de leden. Op de ledenlijst wordt
aangeduid welke sportende leden er -18 en welke +65 jaar zijn.

B.2. Werkingssubsidie
B.2.1 Uit-pas
Elke sportvereniging die Uit-paspartner was in het afgelopen werkjaar ontvangt daarvoor 50 euro.
Hiervoor werd een contract afgesloten met het stadsbestuur en de nodige documenten ingediend.
Elk Uit-paslid met kansentarief is 5 punten waard.

B.2.2 G-werking
Definities
G-sporter: Persoon met langdurige fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen, psychische
kwetsbaarheid of met autisme, die hem in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten
volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving en
meer bepaald wat de sport betreft.
G-sport: Elke sportparticipatie uitgeoefend door personen met een auditieve, fysieke, verstandelijke
of visuele handicap, psychische kwetsbaarheid of autisme.
De G-sporters die aanmerking komen voor subsidie sporten in een aparte, voor hen aangepaste
werking binnen de vereniging. Deze werking wordt begeleidt door daarvoor opgeleide trainers.
Elke G-sporter is 2 punten waard.
Deze G-leden worden aangeduid op de ledenlijst.

B.2.3 Bijscholing en actieve trainers
Elke bijscholing die werd gevolgd door trainers of bestuursleden bij een erkende sportfederatie of
door de Vlaamse overheid erkende vormingsinstelling is 5 punten waard.
Voor de bijscholingen dient de vereniging een bewijs van inschrijving, betaling en behaald diploma/
attest voor te leggen.
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Elke in het voorbije werkjaar actieve trainer met een VTS diploma is volgend aantal punten waard :
Aspirant initiator :
Initiator :
Instructeur B:
Trainer B :
Trainer A :

1 punt
2 punten
5 punten
10 punten
15 punten

Op de ledenlijst worden bestuursleden en trainers aangeduid. De trainer moet het hele werkjaar
actief geweest zijn in de vereniging. De diploma’s van de trainers worden toegevoegd aan het
subsidiedossier. Diploma’s gelijkgesteld volgens de assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool
komen eveneens in aanmerking.

Slotbepalingen
Alle aanvragen worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen door middel van
de voorziene formulieren op de website.
Het College van Burgemeester en Schepenen staat in voor de uitbetaling van de financiële
ondersteuning.
Uit in Lier/sport verwerkt de subsidieaanvragen 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.
Geschillen zullen door het CBS en na advies van de sportraad beslecht worden.
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Welke bewijzen moeten ze voorleggen?
1. Officiële ledenlijst (verzekering)
met daarop aangeduid:
- -18
- +65
- G-leden
- trainers en bestuursleden

2. Per bijscholing of opleiding het betalingsbewijs en attest / diploma
Niet: Uitpas- leden hebben we zelf.
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