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Goedkeuring te hechten aan het gewijzigde toelagereglement basissubsidie 2014-2019
Samenvatting
De Sportdienst ondersteunt zijn Turnhoutse sportverenigingen financieel. Dit is een aanpassing voor het
toelagereglement –basissubsidie.
Motivering
Voorgeschiedenis
Toelage sportverenigingen - basissubsidie (geldig van 2014 tem 31 december 2019) werd goedgekeurd door de
gemeenteraad op 2 juni 2014.
Feiten en context
We vragen volgende aanpassingen:
Toevoeging:
- van de reële huurkost van de accommodatie “die nodig is om actief de eigen sporttak te beoefenen”.
- Indien een vereniging eigenaar is van de accommodatie of de reële huurkost niet kan aantonen, wordt de
berekening gemaakt op basis van de huurkost van de stedelijke/relevante accommodatie mits aanlevering
van de juiste gegevens.
Aanpassing tennis
-

overdekt

5 euro

- openlucht
3 euro
Toevoeging competitiesporters (aanvulling op competitieploegen)
- Voor individuele sporten of ploegsporten waarvan de groep leden uit minder dan 5 leden bedraagt
(bijvoorbeeld badminton, tennis, tafeltennis, zwemmen, atletiek, …) vragen het we het totaal aantal
individuele competitiesporters. Per 5 competitiesporters wordt er 1 punt gerekend als deze
competitiesporters meer dan 10x/jaar deelnemen aan een competitie/wedstrijden.
- De deelname van de competitiesporters dient aangetoond te worden door het bijvoegen van een
kalender of bewijs van inschrijving bij de desbetreffende bond/liga/federatie.
Advies
De werkgroep erkenningen en subsidies van de Turnhoutse Sportraad kwam 2 maal samen op 18 2 2015 en 19 03
2015 om de reglementen te evalueren in samenspraak met de sportfunctionaris. De aanpassingen werden
voorgelegd aan de Turnhoutse Sportraad en werden goedgekeurd op 25 03 2015.
Positief advies dienst Financiën mits 2 aanpassingen. Deze aanpassingen zijn rechtstreeks verwerkt in de
reglementen.
Besluit
De gemeenteraad keurt het Toelagereglement basissubsidie voor sportverenigingen goed. Vanaf 2015 vervangt dit
het vorige gelijknamige reglement dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 2 juni 2014

Financiële gevolgen
Kosten
Toelage
sportverenigingen/Sport

Begunstigde
Bedrag
Erkende
Turnhoutse 45.000 EUR
sportverenigingen

Code
jaartal/6490024/CVT/0740

Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
Opvolging
Origineel
Kopie
Communicatie
Huisstijl

Sportdienst
Turnhoutse Sportraad
Turnhoutse sportverenigingen via website & persoonlijk schrijven

Financiële ondersteuning van sportverenigingen –
Toelagereglement (basissubsidie)
I.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: voorwerp van de toelage
Binnen de perken van het door de gemeenteraad goedgekeurde budget en de op actie “jaartal/6490024/CVT/0740”
toegekende middelen, kan een toelage worden toegekend aan sportverenigingen voor de ondersteuning van hun
werking, waarvan 40% van de toelage wordt uitgekeerd aan de sportverenigingen op basis van kwantiteitscriteria
en 60% van de toelage wordt uitgekeerd aan sportverenigingen op basis van kwaliteitscriteria opgenomen in dit
reglement.
Artikel 2: looptijd
Dit reglement start in 2015 en eindigt op 31 december 2019. Vanaf 2015 vervangt dit het vorige gelijknamige
reglement dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 2 juni 2014.
Artikel 3: aanvraag
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 (1 september
jaar x-1 tot en met 31 augustus jaar x). De aanvraag moet ingediend worden voor 10 oktober van jaar x. De subsidie
wordt steeds in jaar x toegekend en uitbetaald.
Meer informatie alsook het aanvraagformulier kan ten alle tijden opgevraagd worden bij de Sportdienst.
Stad Turnhout – Sportdienst
Postadres: Campus Blairon 200
Bezoekadres: Grote Markt1
2300 Turnhout
014 44 33 32
sportdienst@turnhout.be
Artikel 4: beslissing over de toekenning of weigering
De Sportdienst beoordeelt de aanvragen en maakt op basis van de criteria onder artikel 7 een voorstel van
toekenning van de toelagen op, waarna het advies vraagt aan de Turnhoutse Sportraad.
Het college van burgemeester en schepenen beslist, op basis van het voorstel, over de toekenning van de toelage.
Artikel 5: betaling
De toelage wordt uitbetaald binnen de 2 maanden nadat het college van burgemeester en schepenen ze heeft
toegekend. De toelage wordt uitbetaald op het bankrekeningnummer dat werd meegedeeld door de aanvrager.

Artikel 6: controle op de aanwending
Iedere begunstigde van een toelage moet deze gebruiken voor het doel waarvoor zij is toegekend. Het
gemeentebestuur, of een afgevaardigde, hebben steeds toegang tot alle informatie betreffende de toelage en het
recht om ter plaatse na te gaan of de verleende toelage werd aangewend voor het doel waarvoor ze werd
toegekend. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende
sportvereniging voor dat betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde
toelage.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen is
verplicht.
Artikel 7: voorwaarde om in aanmerking te komen
Om voor deze toelage in aanmerking te komen moet de vereniging voldoen aan de volgende voorwaarden:
De sportvereniging telt minstens 10 actieve leden
De sportvereniging telt minstens 1 jaar werking
De sportvereniging streeft geen commerciële doeleinden na
De sportvereniging is erkend door de Turnhoutse Sportraad (reglement
erkenning)
Het grootste deel van de werking plaatsvindt op Turnhouts grondgebied of aangesloten zijn bij een
erkende sportfederatie
Subsidie aan één club moet minimum 50 euro bedragen vooraleer ze uitgekeerd worden.
De sportvereniging beoefent sport:
o Onder ‘sport’ horen activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend met een
competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat.

II.

o
KWANTITEITSCRITERIA

Van de voorziene kredieten zal er 40% verdeeld worden op basis van kwantitatieve criteria.

1. 50% hiervan wordt verdeeld op basis van de reële huurkost van de accommodatie die nodig is om actief

de eigen sporttak te beoefenen.
a. Enkel sportverenigingen die geen gebruik maken van stedelijke sportinfrastructuren voor het
aanbieden van hun sporttak komen in aanmerking voor deze kwantiteitscriteria.
b. Sportverenigingen die een convenant of erfpachtovereenkomst hebben met de stad Turnhout
komen wel in aanmerking voor deze kwantiteitscriteria.
c. Indien een vereniging facturen kan voorleggen die zij dienden te betalen voor
sportaccommodatie noodzakelijk om hun sportbeoefening uit te oefenen, komen deze in
aanmerking voor deze kwantiteitscriteria
d. Indien een vereniging eigenaar is van de accommodatie of de reële huurkost niet kan aantonen,
wordt de berekening gemaakt op basis van de huurkost van de stedelijke accommodatie mits
aanlevering van de juiste gegevens.
Als richtnormen gelden (in euro en per uur)
Turnzaal – sportzaal

4,5

Volledige sporthal

13

Volledige ijshal

45

Voetbalterrein
- gewoon veld
(afmetingen
50x100m)
- kunstgras
(korfbalveld)
Zwembad

21
14,5

-

per baan

-

instructiebad

12

-

volledige bad

42

-

overdekt

5

-

openlucht

3

6

Tennis

Atletiek

18

2. 40% hiervan wordt verdeeld over het aantal effectieve leden in een sportvereniging.

a. Het effectief ledenaantal moet aangetoond worden met een officiële ledenlijst afgedrukt en
gedateerd op een datum die in de periode van de toelage valt.
b. Het aantal leden tot en met 18 jaar wordt vermenigvuldigd met factor 2, het aantal leden ouder
dan 18-jaar wordt vermenigvuldigd met factor 1. Op basis van de som van beide getallen wordt
de puntwaarde berekend voor deze kwantiteitscriteria.
3. 10% hiervan wordt verdeeld over het aantal effectieve competitieploegen actief in Turnhoutse
sportverenigingen
a. Een competitieploeg is een groep leden (minimum 5 leden/groep) die onder leiding van een
gediplomeerde trainer en/of ervaringsdeskundige minimum 10x per seizoen deelneemt aan een
door een bond/liga/federatie ingerichte competitie.
b. De werking van de competitieploeg dient aangetoond te worden door het bijvoegen van een
kalender of bewijs van inschrijving bij de desbetreffende bond/liga/federatie.
c. Voor individuele sporten of ploegsporten waarvan de groep leden uit minder dan 5 leden
bedraagt (bijvoorbeeld badminton, tennis, tafeltennis, zwemmen, atletiek, …) vragen het we het
totaal aantal competitiesporters. Per 5 competitiesporters wordt er 1 punt gerekend als deze
competitiesporters meer dan 10x/jaar deelnemen aan een competitie/wedstrijden.
d. De deelname van de competitiesporters dient aangetoond te worden door het bijvoegen van een
kalender of bewijs van inschrijving bij de desbetreffende bond/liga/federatie.

III.

KWALITEITSCRITERIA

Dit toelagereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de Turnhoutse sportverenigingen. Van
de voorziene kredieten zal er 60% verdeeld worden op basis van kwaltitatieve criteria.
De subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op het vlak van de 4
hieronder beschreven doelstellingen. De beoordeling gebeurt op basis van een aantal kwaliteitscriteria per
doelstelling waaraan de sportvereniging dient te voldoen.
De kwaliteitscriteria worden geobjectiveerd door parameters teneinde de beoordeling om te zetten in een
subsidiebedrag.

1.

Doelstelling 1:
De sportvereniging is goed gestructureerd

1.1. De sportclub beschikt over een transparante structuur
Parameters waarop de sportvereniging punten kan scoren.

1.1.1. De sportvereniging kan een organogram voorleggen
3 punten indien organogram bijgevoegd met minimum vijf verschillende functies (1punt) en verschillende
verantwoordelijkheden per functie (1punt) met hun contactgegevens (1punt)

1.1.2. Er is een Sportverenigingplan1 in de club, dat ook gecommuniceerd wordt
4 punten indien de club beschikt over een sportverenigingplan met voldoende inhoud (missie, visie,
doelstellingen, verantwoordelijkheden, …)
2 punten als aangetoond kan worden dat dit plan gecommuniceerd wordt naar de leden

1.1.3. De vereniging is georganiseerd in een vzw-structuur
3 punten als de aanvraag is terug te vinden in het Belgisch Staatsblad

1.1.4. De vereniging is aangesloten bij een erkende Vlaamse Sportfederatie
1 punt als het lidmaatschap bij een erkende Vlaamse sportfederatie kan aangetoond worden

1.2. De sportclub beschikt over een kwaliteitsvolle sporttechnische omkadering
Parameter waarop de sportvereniging punten kan scoren.

1.2.1 De sportvereniging heeft een sporttechnische commissie en deze2
is opgenomen in het organogram van de sportvereniging en is
werkzaam
2 punten indien de vereniging een organogram kan voorleggen waarin een technische
commissie is opgenomen (1punt) en de werkzaamheid hiervan blijkt uit een verslag (1punt).

1.3. De sportvereniging voert een klantvriendelijk beleid
Parameters waarop de sportvereniging punten kan scoren.

1.3.1. Er is een gekend kanaal voor inspraak en/of klachten
2 punten wanneer de club kan aantonen dat haar leden weten via welk kanaal ze inspraak hebben of
klachten kunnen uiten.

1.4. De vereniging is erkend door het stadsbestuur en was aanwezig op de laatste
Algemene vergadering van de sportraad
Parameters waarop de sportvereniging punten kan scoren.

1.4.1. Een afgevaardigde van de club ondertekende de aanwezigheidslijst van de laatste
algemene vergadering van de sportraad
2 punten

1.5. De club gebruikt verschillende communicatiekanalen voor een interactieve,
permanente en doelgerichte communicatie, zowel intern als extern met het
oog op open communicatie.
Parameters waarop de sportvereniging punten kan scoren.

Een plan dat tot stand kwam door overleg met meerdere leden en niet –leden en bevat een missie/visie, doelstellingen,
stappenplan en een timing.
2 Regelt tal van faciliteiten van de club: trainers, zaalhuur, materiaal,…
1

1.5.1. De club beschikt over website die regelmatig bijgewerkt wordt.

4 punten bij een website met recente informatie; een activiteitenkalender (1punt), de
contactpersonen van de club (1punt), de lidgelden (1punt), de trainingsmomenten en –plaats
(1punt) indien van toepassing.

1.5.2. Aangetoonde andere kanalen, extra punt per extra kanaal
Max. 2 punten

2.

Doelstelling 2:
De club voert actief een doelgroepenbeleid3

Parameters waarop de sportvereniging punten kan scoren.

2.1. De club hanteert een gedifferentieerd lidgeld voor
gezinnen/doelgroepen, sociale correctie
3 punten indien de club korting geeft bij vb. meerdere gezinsleden, kansarmen of gespreide betaling
hanteert, mits aantoning dat dit gecommuniceerd wordt aan de leden (via website, clubblad, infoblad nieuwe
leden, …).

2.2. De club communiceert het gebruik van de Vrijetijdspas onder
zijn leden
5 punten wanneer de werking van de vrijetijdspas correct wordt gecommuniceerd in de
communicatiekanalen (via website, clubblad, infoblad nieuwe leden,…) van de sportvereniging

2.3. De club richt 1 of 2 laagdrempelige activiteiten in met speciale aandacht voor
doelgroepen
Max. 10 punten (5 punten/activiteit) bij verantwoording activiteiten voor doelgroepen (bijvoorbeeld speciaal
inburgeringtraject, buddysysteem binnen de sportvereniging, aparte/extra initiaties, activiteiten op
locatie, deelname aan sociale activiteiten met het oog op, …)

2.4. De club neemt drempelverlagende maatregelen voor 1 of meerdere
doelgroepen
Max. 5 punten (1punt/maatregel) bij verantwoording drempelverlagende maatregelen

2.5. De club heeft een vaste contactpersoon of peters & meters voor de
begeleiding van nieuwe leden uit doelgroepen
2 punten als de contactgegevens van deze persoon gekend zijn en gecommuniceerd wordt aan de leden
(via website, clubblad, infoblad nieuwe leden, …).

3.

Doelstelling 3 :
De sportclub biedt een divers activiteitenaanbod aan

Parameters waarop de sportvereniging punten kan scoren.

3.1. De club richt kampen, stages, wedstrijden, tornooien, interclubs in buiten de
reguliere competitie toegankelijk voor meerdere doelgroepen


1 punt per eendaagse organisatie

Doelgroepen zijn personen dit kwetsbaar zijn in de maatschappij. Bijvoorbeeld personen met een handicap, kansarmen,
mensen van andere afkomst, …
Doelgroepenbeleid is het actief opzetten van een activiteit of werking voor deze personen.
3




2 punten indien een meerdaagse organisatie
3 punten per meerdaagse organisatie met overnachting
max. 15 punten

3.2. De club organiseert niet-sportieve nevenactiviteiten
1 punt per nevenactiviteit/dag, maximum 5 punten

3.3. De club verleent haar sportieve medewerking aan organisaties van het eigen
stadsbestuur, Bloso, Stichting Vlaamse Schoolsport, …
1 punt per medewerking (1 medewerking/dag is 1 punt) , max. 12 punten

3.4. De club doet extra inspanning naar het aantrekken van nieuwe leden en
organiseert daarom extra activiteiten voor niet-leden
1 punt bij extra activiteit, max. 4 punten

3.5. De vereniging gaat samenwerkingsverbanden aan met andere
sportverenigingen
Parameter waarop de sportvereniging punten kan scoren.

3.5.1. Er vindt een eenmalige en/of jaarlijks terugkerende samenwerking plaats met een
andere vereniging of de sportvereniging heeft een structurele samenwerking
aangegaan met een andere vereniging. Bij de realisatie van een fusie kan deze
fusie gedurende 3 jaar (4punten/jaar) na realisatie in aanmerking gebracht worden.
2 punten/samenwerking, maximum 4 punten

4.

Doelstelling 4:
De sportvereniging heeft aandacht voor gezond en ethisch sporten4, medisch
verantwoord en veilig sporten

De sportvereniging voldoet aan volgende kwaliteitscriteria:

4.1. De club neemt initiatieven rond ethisch en medisch verantwoord sporten
4.1.1. De club toont aan dat ze werken rond thema’s zoals gezond, ethisch en medisch
verantwoord sporten: rechten van het kind in de sport, inclusie, respect voor
diversiteit, fair play, de fysieke en psychische integriteit van het individu, solidariteit,
blessurepreventie, …
4 punten bij aantonen dat de club werkt rond 1 van deze thema’s
(bijvoorbeeld thema-avond voor ouders, logo panathlon is opgenomen in de folder, clubblad met artikel over fair play,
huishoudelijk reglement van de sportvereniging, richtlijnen voor medisch verantwoord sporten, of andere)

4.2. Er is een minimum aan aandacht voor veiligheid binnen de vereniging
Parameters waarop de sportvereniging punten kan scoren.

4

Decreet gezond en ethisch sporten

4.2.1. De trainers worden door de sportvereniging op de hoogte gebracht van de
richtlijnen rond omgaan met sportongevallen (bv. afspraken binnen de
sportvereniging, risicoanalyse, uitleg EHBO, AED, …)
2 punten indien kan aangetoond worden dat de trainers deze informatie ter beschikking hebben.

4.2.2. Er is een trainer en/of sportbegeleider beschikbaar die beschikt over een
EHBO-diploma
1 punt per bijgeleverd, nog geldend diploma, maximum 4 punten
Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven.
g. Buijs Filip
secretaris

g. Hermans Luc
schepen-voorzitter
voor eensluidend uittreksel
Turnhout, 8-5-2015
Voor de burgemeester :
De gedelegeerde beambte,
(machtiging 15/04/2014 art. 126-4° n.g.w.)

Filip Buijs
stadssecretarisie

