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Zitting van 25 mei 2021
Vrije Tijd

Goedgekeurd

12 2021_GR_00119 Stedelijk subsidiereglement - De 
verenigingssubsidie voor Hasseltse 
sportverenigingen  - Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, schepen; mevrouw Dymfna Meynen, schepen; de heer Habib El Ouakili, 
schepen; mevrouw Laurence Libert, schepen; de heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw 
Joske Dexters, schepen; de heer Frank Dewael, schepen; de heer Joost Venken, schepen; 
de heer Michel Froidmont, gemeenteraadslid; mevrouw Brigitte Smets, gemeenteraadslid; 
mevrouw Karolien Mondelaers, gemeenteraadslid; de heer Tom Vandeput, 
gemeenteraadslid; de heer Kevin Schouterden, gemeenteraadslid; mevrouw Derya 
Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer Pieter 
Cuppens, gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw Lut 
Creemers, gemeenteraadslid; de heer Gerald Corthouts, gemeenteraadslid; de heer Frank 
Troosters, gemeenteraadslid; de heer Kim De Witte, gemeenteraadslid; mevrouw Silvie 
Nickmans, gemeenteraadslid; de heer Stefan Hendrickx, gemeenteraadslid; mevrouw Anne 
Caelen, gemeenteraadslid; mevrouw Inge Hendrikx, gemeenteraadslid; de heer Tom Cox, 
gemeenteraadslid; de heer Raf Martens, gemeenteraadslid; mevrouw Nele Kelchtermans, 
gemeenteraadslid; de heer Bart Moors, gemeenteraadslid; de heer Koen Ooms, 
gemeenteraadslid; de heer Dietrich Vandereyken, gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, 
gemeenteraadslid; mevrouw Maryam Jamshid, gemeenteraadslid; de heer Philip De 
Hollogne, gemeenteraadslid; de heer Hubert Lenssen, gemeenteraadslid; de heer Dirk 
Sweron, gemeenteraadslid; de heer Marc Roppe, gemeenteraadslid; de heer Peter Briers, 
gemeenteraadslid; de heer Sameer Srivastva, gemeenteraadslid; de heer Koen Deconinck, 
algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Karolien Stevens, gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, adjunct-
algemeendirecteur; de heer Peter Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Beschrijving

Aanleiding en context
De bestaande subsidiereglementen ‘beleidssubsidie’ (werking) & ‘impulssubsidie’ 
(jeugd) worden samengevoegd tot één reglement. Als hoofdaccent, in dit 
vernieuwde reglement, wordt bewust gekozen voor een ‘kwalitatieve’ jeugdwerking, 
de toekomst van onze Hasseltse sportverenigingen.

Argumentatie

GEMEENTERAAD BESLUIT
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De huidige subsidiereglementen werden opgesteld op basis van de opgelegde 
richtlijnen en voorwaarden vanuit de hogere overheid, het vroegere “Bloso”, het 
huidige “Sport Vlaanderen”. Deze richtlijnen zijn niet meer van kracht en deze 
voorwaarden zijn ook niet meer up-to-date.

We willen met dit aangepaste reglement vooral inzetten op de Hasseltse jeugd. We 
streven naar een ‘kwalitatieve’ jeugdwerking waar in eerste instantie de Hasseltse 
jongeren hun gading kunnen vinden. In ideale omstandigheden is er een kwalitatief 
aanbod voor elke Hasseltse jongere in elke sporttak op zowel een competitief als 
een recreatief niveau. 

Een ‘kwalitatieve’ jeugdwerking brengt echter extra kosten met zich mee. Hierin 
willen we dan ook tegemoet komen en extra ondersteunend zijn voor de Hasseltse 
sportverenigingen die hierop inzetten.

Het aangepaste reglement werd besproken met de Hasseltse sportverenigingen, 
aangesloten bij één van de verschillende clusters en de leden van de vernieuwde 
sportraad. Opmerkingen werden gebundeld, bekeken in het ruimere kader, 
uitgefilterd en geïmplementeerd.  De opmerkingen met een ‘à la carte’ karakter 
werden niet mee opgenomen.

De Hasseltse sportverenigingen die in aanmerking komen voor deze subsidie, 
bepaald door de categorie van erkenning, zullen deze jaarlijks kunnen aanvragen.
De verdeling van de middelen gebeurt op basis een puntensysteem zoals 
voorgesteld in het vernieuwde reglement. 

In 2021 zal de einddatum van indiening, volgens het regelement bepaald t.e.m. 31 
juli, uitzonderlijk verlengd worden met 1 maand, namelijk t.e.m. 31 augustus 2021. 

Dit omwille van het uitzonderlijk karakter van het seizoen 2020-2021 door COVID-
19 en de mogelijk moeilijke heropstart van het nieuwe seizoen.

Juridische grond
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en 
aanwending van sommige subsidies.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018, Titel II, hfdst. 3

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot 
en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het stedelijk subsidiereglement 'Gemeentelijke werkingssubsidies Hasseltse 
sportverenigingen', goedgekeurd op 25 november 2008.

Het stedelijk subsidiereglement 'Gemeentelijke impulssubsidie', goedgekeurd op 25 
november 2008.

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 41, 23° van het decreet lokaal bestuur

De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester 
en schepenen worden toevertrouwd:



Stedelijk subsidiereglement - De verenigingssubsidie voor Hasseltse sportverenigingen 
gemeenteraad - 25 mei 2021

3/9

Het vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve 
subsidies.

Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
De kredieten voor deze uitgave zijn voorzien op:

 2021: 250 000,00 euro
 2022: 200 000,00 euro
 2023: 215 000,00 euro
 2024: 215 000,00 euro
 2025: 215 000,00 euro

Volgnummer: MJP002803 - Verenigingssubsidie aan Hasseltse sportclubs 
(reglement)
Algemene rekening: 64900000
Actie: AC000618

Beleidsbudget

Geen restbedrag (verdeling volgens puntensysteem)

Er werd een aanvraag voor verschuiving van kredieten ingegeven via een 
aanpassing meerjarenplan, namelijk AMJP015488 en AMJP015489.

Afhankelijk van de goedkeuring van de ingegeven AMJP kunnen de bedragen in 
2022, 2023,2024 en 2025 worden verhoogd.

Advies
Financieel advies
Gunstig advies

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het stedelijk subsidiereglement 'verenigingssubsidie voor 
Hasseltse sportverenigingen' goed.

Artikel 2
De gemeenteraad keurt de stopzetting van het stedelijk subsidiereglement 
'Gemeentelijke werkingssubsidies Hasseltse sportverenigingen', goedgekeurd op 
25 november 2008 goed. 

Artikel 3
De gemeenteraad keurt de stopzetting van het stedelijk subsidiereglement 
'Gemeentelijke impulssubsidie', goedgekeurd op 25 november 2008 goed. 

Bijlagen
1. Reglement_verenigingssubsidie.pdf
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

voorzitter
Guido Fissette

algemeen directeur
Koen Deconinck
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VERENIGINGSSUBSIDIE 

 

Het subsidiereglement is gebaseerd op een puntensysteem waarbij een ‘erkende’ Hasseltse 

sportvereniging x-aantal punten kan bekomen voor de vereniging, afhankelijk van de voorwaarden 

waaraan de ‘erkende’ Hasseltse sportvereniging voldoet. 

 

PUNTENSYSTEEM VOOR SPORTVERENIGINGEN ERKEND IN CATEGORIE I OF II 

1. Ledenaantal van de Hasseltse sportvereniging 

1.1. Het ledenaantal bepaalt welk blok van toepassing is voor de sportvereniging 

- Blok 1 – tot 50 leden  ....................................................................  5 punten 

- Blok 2 – 50 tot 100 leden  .............................................................  10 punten 

- Blok 3 – 100 tot 250 leden  ...........................................................  25 punten 

- Blok 4 – 250 tot 500 leden  ...........................................................  50 punten 

- Blok 5 – 500 tot 750 leden  ...........................................................  75 punten 

- Blok 6 – 750 en meer leden  .........................................................  100 punten 

1.2. De sportvereniging kan de toegekende punten, op basis van ledenaantal, verdubbelen 

door te voldoen aan elk van de 3 gestelde voorwaarden 

- De sportvereniging is erkend in categorie I 

- EN het aantal jeugdleden (t.e.m. 18 jaar) bedraagt meer dan 60% van het totale 

ledenaantal 

- EN het ledenaantal bestaat voor minstens 50 % uit Hasselaren 

1.3. Een volwaardige G-sport vereniging krijgt het vijfvoud van de toegekende punten op basis 

van ledenaantallen. 

 

2. De Hasseltse sportverenging beschikt over een digitaal platform (website, sociale media 

platform), raadpleegbaar via het internet, waar de contactgegevens van de sportvereniging en de 

vertrouwenspersoon (indien aanwezig binnen de sportvereniging) op terug te vinden zijn. 

Extra informatie: Bijkomend vindt men hierop minimum 2 van onderstaande rubrieken terug en 

deze zijn up-to-date  ..........................................................................................................  10 punten 

- Structuur – bestuur (naam & functie) 

- Statuten / huishoudelijk reglement 

- Trainingsuren & locaties 

- Lidgelden 

- Wedstrijdkalenders van (alle) ploegen in competitie 

 

3. De Hasseltse sportvereniging maakt deel uit van een sportcluster (onderdeel sportraad) en is 

minimum 50% van de georganiseerde clustervergaderingen aanwezig 

3.1. De sportvereniging is vertegenwoordigd op de algemene vergadering  ...............  10 punten 
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4. De Hasseltse sportvereniging beschikt over gediplomeerde trainers, actief in de sportvereniging 

tijdens het afgelopen seizoen (XXXX-1 – XXXX). Elke gediplomeerde trainer kan slecht in één 

niveau voorkomen en enkel zijn hoogste diploma wordt in aanmerking genomen voor de 

bepaling van het aantal punten (enkel de hoofdtrainer per team komt in aanmerking m.a.w.  

1 trainer per team) 

4.1. Niveau 1  ...............................................................................  3 punten per trainer per team 

- VTS-aspirant-initiator in de betrokken sporttak 

- VTS-initiator in de betrokken sporttak (of geassimileerd) 

- Student geslaagd in 1ste / 2de jaar Bachelor L.O. 

- Bewegingsanimator – voor begeleiden van recreatieve spelvormen 

- Kandidaat L.O. – geaggregeerde L.O. 

- Kandidaat kinesitherapie / ergotherapie / orthopedie / pedagogie 

(gehandicaptensport) 

- Attest, erkend in niveau I, uitgereikt door de Afdeling Sport 

4.2. Niveau 2  ...............................................................................  6 punten per trainer per team 

- VTS-instructeur B / trainer B in de betrokken sporttak 

- Bachelor L.O. 

- VTS-trainer A in de betrokken sporttak (of geassimileerd) 

- Bachelor L.O. met VTS-instructeur B / trainer B diploma in de betrokken sporttak (of 

geassimileerd) 

- Master L.O. 

- Bachelor kinesitherapie / ergotherapie / orthopedagogie / pedagogie 

(gehandicaptensport) 

- Master kinesitherapie / ergotherapie / orthopedagogie / pedagogie 

(gehandicaptensport) 

4.3. Niveau 3  ..........................................................................  12 punten per trainer per team 

- VTS-toptrainer in de betrokken sporttak (of geassimileerd) 

- Bachelor L.O. met VTS-trainer A in de betrokken sporttak (of geassimileerd) 

- Master L.O. met VTS-trainer B diploma in de betrokken sporttak (of geassimileerd) 

- Master L.O. met VTS-trainer A in de betrokken sporttak (of geassimileerd) 

- Officieel erkende Europese trainerslicentie (Europese federatie) in de betrokken 

sporttak 

 

5. De Hasseltse sportvereniging heeft een specifiek of geïntegreerd G-sport aanbod 

5.1. Specifiek sportaanbod (G-sportvereniging)  ..................................................  50 punten 

5.2. Geïntegreerd sportaanbod voor G-sporters binnen de normale werking  ....  25 punten 
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BIJKOMEND PUNTENSYSTEEM VOOR SPORTVERENIGINGEN ERKEND IN CATEGORIE I 

6. De Hasseltse sportvereniging beschikt over een ‘gekend’ vertrouwenspersoon bij wie men 

terecht kan in een vertrouwelijke sfeer. Er wordt verwacht dat de vereniging minstens 2 keer 

actief deelneemt aan een vorming en/of initiatief, georganiseerd door de Afd. Sport in functie 

van bijvoorbeeld de volgende thema’s  .....................................................................  20 punten 

- Grensoverschrijdend gedrag 

- Pestgedrag 

- Financiële problemen 

- Psychosociaal welzijn 

- Kans armoede 

 

7. De Hasseltse sportvereniging organiseert sportkampen i.s.m. de afdeling Sport ............  20 punten 

 

8. Het aantal trainingen aangeboden aan de jeugdleden in competitie binnen de Hasseltse 

sportvereniging 

elk ‘actief’ jeugdlid kan slechts 1x worden ingebracht 

- 2 trainingseenheden per week  ..............................................  0,25 punten per jeugdlid 

- 3 tot 4 trainingseenheden per week  .....................................  2 punten per jeugdlid 

- 5 of meer trainingseenheden per week  ................................  3 punten per jeugdlid 

 

9. De Hasseltse sportvereniging beschikt over een gediplomeerde jeugdcoördinator 

slechts 1 jeugdcoördinator kan in aanmerking komen  

- Niveau II  .........................................................................................................  15 punten 

- Niveau III  ........................................................................................................  30 punten 
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BIJKOMENDE FINANCIËLE TUSSENKOMST VOOR GEVOLGDE CLINICS, BIJSCHOLINGEN EN/OF BEHAALDE 

OPLEIDINGEN VOOR SPORTVERENIGINGEN ERKEND IN CATEGORIE I & II 

10. Er zal een forfaitair bedrag van 20,00 euro per deelname worden terugbetaald aan de Hasseltse 

sportvereniging voor haar ‘actieve’ jeugdsportbegeleiders (trainers) en jeugdsportcoördinator die 

relevante bijscholings-momenten en/of clinics volgen ter verbetering van het trainersniveau 

onder volgende voorwaarden 

- De bijscholingsmomenten en/of clinics moeten georganiseerd worden door 

▪ de eigen Nationale of Vlaamse federatie 

▪ Sport Vlaanderen – Vlaamse Trainersschool 

▪ De Hasseltse sportraad of Afdeling sport Hasselt 

▪ Andere organisaties, mits het gaat om een kwalitatieve, relevante bijscholing 

of clinic en deze organisatie en bijscholing op voorhand werd aangevraagd 

en goedgekeurd door de Afdeling Sport  

- De datum van de bijscholing of clinic valt in het subsidiejaar 

- Volgende stukken worden toegevoegd aan de subsidieaanvraag 

▪ Attest van deelname op naam van de jeugdsportbegeleider en/of -

coördinator 

 

11. Het inschrijvingsbedrag van een gevolgde sporttechnische initiatie- en/of vervolmakingsopleiding 

voor ‘actieve’ jeugdsportbegeleiders (trainers) en/of jeugdsportcoördinator, ingericht door de 

Vlaamse Trainersschool (VTS) of erkend door de Vlaamse Trainersschool, wordt terugbetaald tot 

een maximumbedrag van 400,00 euro per deelnemer aan de sportvereniging onder volgende 

voorwaarden 

- De volledige opleiding werd met succes afgerond  

aparte modules komen niet in aanmerking 

- De einddatum van de opleiding valt in het subsidiejaar 

- Volgende stukken worden toegevoegd aan de subsidieaanvraag 

▪ Diploma op naam van de jeugdsportbegeleider en/of -coördinator. Of een 

bewijs op naam dat de opleiding succesvol werd afgerond 

▪ Officiële factuur of betalingsbewijs waaruit de betaling van het 

inschrijvingsgeld kan worden afgeleid 
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ALGEMEEN BEPALINGEN 

12. De puntwaarde wordt bepaald door het beschikbare bedrag te delen door het totaal aantal 

punten 

 

13. De sportverenging dient de subsidie aan te vragen voor 31 juli XXXX en is van toepassing op het 

seizoen XXXX-1 - XXXX 

 

14. Dit reglement vervangt de reglementen 

- Het reglement gemeentelijke impulssubsidie van 25 november 2008 

- Het reglement gemeentelijke werkingssubsidie Hasseltse sportverenigingen van 25 

november 2008 

 en dit na goedkeuring van de GR 
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