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Opgesteld door vzw ‘de Rand’ op advies van de Sportraad Kraainem (i.s.m. de diverse 
sportactoren). 

Dit reglement ging in voege op 1 januari 2014 en blijft behouden voor 2020-2025.  

 

Algemene voorwaarden .................................................................................................... 2 

Artikel 1. ..................................................................................................................... 2 

Artikel 2. ..................................................................................................................... 2 

Artikel 3. ..................................................................................................................... 2 

Artikel 4. ..................................................................................................................... 3 

Artikel 5. ..................................................................................................................... 3 

Artikel 6. ..................................................................................................................... 4 

Artikel 7. ..................................................................................................................... 4 

Ondersteuningsreglement sportclubs ................................................................................. 5 

Artikel 8 – subsidiereglement. ........................................................................................ 5 

8.1 Ondersteuning algemene werking .......................................................................... 5 

8.1.1 Algemene werking .......................................................................................... 5 

8.1.2 Opleiding en bijscholing .................................................................................. 7 

8.1.3 Klantvriendelijkheid en communicatie ............................................................... 7 

8.2 Ondersteuning kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding ................................................ 8 

8.2.1 Gediplomeerde jeugdsportbegeleiders .............................................................. 8 

8.2.2 Vorming en bijscholing jeugdsportbegeleiders.................................................... 9 

8.2.3 Jeugdsportcoördinator .................................................................................. 10 

  

 

 



Sportbeleidsplan vzw ‘de Rand’ 2018-2019 – Subsidiereglement Kraainem 
 

        

                                   Beleidsperiode 2018-2019    
          p.2 van 10 

Algemene voorwaarden 
 

Artikel 1. 
 

Binnen de perken van de door vzw ‘de Rand’ ontvangen en goedgekeurde kredieten worden 
subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden op 
basis van criteria opgenomen in artikel 8 van dit reglement. 

 
Artikel 2. 
 

De subsidiëring van het huidige werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het 
aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorgaande sportjaar 
(1 september tot en met 31 augustus). 

Vzw ‘de Rand’ 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 
betreffende sportvereniging voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit 
reglement vallende subsidies. 

 
Artikel 3. 
 

De verenigingen die beroep wensen te doen op de ondersteuning via dit reglement moeten door 
vzw ‘de Rand’, op advies van de Sportraad Kraainem, erkend zijn en dus voldoen aan volgende 
voorwaarden: 

- De vereniging moet een ‘sportvereniging’ zijn, open voor iedereen, en als 
maatschappelijk doel ‘sportbeoefening’ nastreven. Dit zijn alle activiteiten die individueel 
of in ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter en 
waarbij de fysieke inspanning centraal staat. 

- De vereniging organiseert haar hoofdactiviteiten met regelmaat gedurende het 
sportseizoen in de gemeente. 

- De vereniging is opgericht door het privé-initiatief, zonder beroepsdoeleinden of 
winstoogmerk. 

- De vereniging heeft haar zetel op het grondgebied van de gemeente of oefent haar 
activiteiten hoofdzakelijk uit op het grondgebied van de gemeente.  

- De vereniging wordt geleid door een bestuurscomité, bestaande uit minimum 3 personen 
(voorzitter, penningmeester en secretaris). 
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- De vereniging is niet aangesloten bij een anderstalige federatie. 

- De beoefende sport staat op de goedgekeurde sporttakkenlijst en OSV-lijst van Sport 
Vlaanderen. 

- De vereniging voert haar werking (activiteiten, trainingen, publiciteit, contacten) in het 
Nederlands. Alle gegevens en documenten van de sportvereniging dienen in het 
Nederlands aanwezig te zijn op de zetel van de vereniging. 

 
Artikel 4. 
 

Voor het aanvragen van subsidies, dienen sportverenigingen volgende procedure te volgen: 
 

• De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde 
formulieren of volgens de gevraagde vorm ingediend. De sportvereniging dient haar 
dossier ten laatste op 1 november van het huidige werkingsjaar in bij vzw ‘de Rand’, tav 
de lokale stafmedewerker. Het reglement en de bijhorende documenten zijn beschikbaar 
bij de lokale stafmedewerker en de sportraad/het Sportoverleg.  
 

• Het Sportoverleg, ondersteund door de decentrale stafmedewerker, behandelt de 
dossiers en bezorgt het voorstel tot verdeling ten laatste op 30 november van het 
betrokken jaar aan vzw ‘de Rand’.  
 

• Vzw ‘de Rand’ verwerkt de ingediende voorstellen tot verdeling per gemeente. De vzw 
kan bijkomende informatie opvragen waar nodig.  
 

• Vzw ‘de Rand’ betaalt ten laatste op 23 december van het huidige werkingsjaar de 
subsidie uit aan de sportverenigingen. In het voorjaar van het huidige werkingsjaar 
roept vzw ‘de Rand’ de sportraadvoorzitters samen, de vzw legt haar jaarverslag sport 
ter goedkeuring voor aan de betrokken voorzitters. De vzw ‘de Rand’ dient ten laatste op 
30 juni haar jaarverslag in bij Sport Vlaanderen. 
 

Artikel 5. 
 

De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeenten. 

 
Artikel 6. 
 

De sportvereniging aanvaardt verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 14 
november 1983 die stelt dat de subsidie gebruikt moet worden voor het doel waarvoor deze is 
toegekend. 
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Artikel 7. 
 

Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot het behalen van de objectieven, vastgelegd in het 
Sportbeleidsplan van vzw ‘de Rand’ voor de gemeenten Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-
Oppem, opgesteld op advies van de Sportraad Kraainem in samenwerking met de verschillende 
lokale actoren. 

• DLSB 1.A Actie 1.a1 Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de 
sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid 

 
• DLSB 1.A Actie 1.a2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een 

bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge 
samenwerking 
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Ondersteuningsreglement sportclubs 
 

Artikel 8 – subsidiereglement. 
 

8.1 Ondersteuning algemene werking 
 

Binnen het lokale sportbeleidsplan worden onder DLSB 1.A Actie 1.a1 middelen voorzien voor 
de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid, met 
aandacht voor de kwaliteit van de reguliere werking. 

 

8.1.1 Algemene werking 
8.1.1.1 Medewerking aan de Sportraad Kraainem  

Omschrijving Punt- verdeling Verd. % - 
totaal 

- Aanwezigheid op de Algemene Vergadering. 
- Aanwezigheid R.v.B. 
- Deelname commissies (subsidies, andere). 
- Werkend lid/vertegenwoordiger sportraad in andere. 
 

1p/verg. 
1p/verg. 
1p/verg. 
1p/verg. 

1,40% 
8,90% 
1,20% 
1,20% 

 

- Aanwezigheid op de Algemene Vergadering: 1 punt per club aanwezig op de A.V. 
- Aanwezigheid op de Raad van Bestuur: 1 punt per club per vergadering. 
- Deelname werkzaamheden commissies: 1 punt per vertegenwoordiger/per vergadering. 
- Werkend lid/vertegenwoordiger sportraad: 1 punt per vertegenwoordiger/per 

vergadering/activiteit. Voor medewerking aan het SPORTKRA sportkamp: 1 punt pppd. 
 

8.1.1.2 Clubwerking - ledenaantal 

Omschrijving Punt- verdeling Verd. % - 
totaal 

- Ledenaantal 
 

1p / Lid 5,00% 

 

- Per ingeschreven, verzekerd lid van de vereniging.  
- Nominatieve lijst verzekering als bewijs – afgesloten op 31/08. 
- Bewijs betaling verzekeringsbijdrage leden. 
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8.1.1.3 Clubstructuur  

Omschrijving Punt- verdeling Verd. % - 
totaal 

- Club heeft voldaan aan de vzw verplichtingen 
- Openbaar organigram van de club 
- Openbaar verenigingsplan 
 

5p 
2p 
2p 

1,00% 
0,30% 
0,30% 

 

- VZW verplichtingen. Kopie neerlegging documenten bij rechtbank, kopie 
statuutaanpassingen. 

- Organigram: minimale vereisten 
o Gepubliceerd, zichtbaar voor iedereen. 
o Minimum structuur vereniging 
o Minimum uitvoerend comité (RvB) en uitvoerend sporttechnisch comité 

- Verenigingsplan – minimale vereisten 
o Missie, visie, doelstellingen. 
o Gepubliceerd, zichtbaar voor iedereen. 

 

8.1.1.4 Clubwerking – trainingsuren 

Omschrijving Punt- verdeling Verd. % - 
totaal 

- Aantal trainingsuren voor volwassenen met 
gediplomeerde VTS of geassimileerde trainers. 

- Aantal trainingsuren voor alle categorieën met 
vrijwillige, niet gediplomeerde trainers of met niet 
geassimileerd diploma. 

 

Aantal uren 
Aantal uren 

24,20% 
31,00% 

 

- Gediplomeerde trainers. Diploma volgens Referentietabel sportkwalificaties van VTS. 
- Bewijsvoering: 

o Kopie diploma trainer 
o Uurrooster met verantwoordelijke trainer 
o Facturen en/of betaalbewijzen huur en/of trainersvergoeding. 

- Beperkingen: 
o Enkel trainingsuren komen in aanmerking / geen wedstrijden of tornooien. 
o Meerdere trainers, zelfde groep en uur tellen slechts 1 keer. 
o 1 club kan niet meer subsidies ontvangen dan bewezen uitgaven (huur + 

trainersvergoeding) 
o Uren onder BP02 mogen niet dubbel geteld worden. 
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8.1.2 Opleiding en bijscholing 
8.1.2.1 Scholing en bijscholing  

Omschrijving Punt- verdeling Verd. % - 
totaal 

- Behalen diploma’s door trainers 
- Bijwonen (bij)scholing – sporttechnisch (trainers) 
 
- Bijwonen (bij)scholing – bestuur/administratief 

 

- Bijwonen infosessies/initiaties 
 

1p/diploma 
4p/dag, 2p 
minder dan dag 
4p/dag, 2p 
minder dan dag 
4p/dag, 2p 
minder dan dag 

3,80% 
4,90% 

 
1,40% 

 
1,40% 

 

- Behalen diploma bij Vlaamse Trainers School of geassimileerd diploma (zie 
Referentietabel sportkwalificaties van VTS en geassimileerde diploma’s). 

- (Bij)scholing: 
o attest van aanwezigheid en titel van scholing. 
o VTS of andere organisaties erkend door VTS of Vlaamse Gemeenschap 
o Andere organisaties aanvaard door Sportraad Kraainem. 

- Dag: minstens 6 uur cursus. 
 

8.1.3 Klantvriendelijkheid en communicatie 
8.1.3.1 Ledeninteractie  

Omschrijving Punt- verdeling Verd. % - 
totaal 

- Aanbieden gratis probeerlessen of opendeurdag 
- Organisatie tevredenheidsonderzoek – enquête met 

evaluatie. 
- Organisatie infovergadering leden/ ouders / club 
- Website met forum met actieve participatie 
 

10p/activiteit 
10p 
 
5p/activiteit 
5p 

 
 

2,60% totaal  

 

- Probeerles / Opendeurdag: enkel indien buiten de normale clubwerking (extra activiteit). 
- Tevredenheidsonderzoek / enquête: 

o Bewijs onderzoek, deelname en evaluatie. 
- Infovergadering:  

o Bewijs van uitnodiging, verslag, deelname 
- Forum: 

o Bewijs actieve participatie (aantal leden, aantal topics, voorbeelden). 
- Bedragen die niet uitgekeerd worden van artikel 8.1.3.1 worden pro-rata verdeeld onder 

de indieners van een subsidieaanvraag, vooreerst binnen artikel 8.1.3 Indien dit niet 
mogelijk blijkt, over het volledig dossier. 
 



Sportbeleidsplan vzw ‘de Rand’ 2018-2019 – Subsidiereglement Kraainem 
 

        

                                   Beleidsperiode 2018-2019    
          p.8 van 10 

 
8.1.3.2 Naamsbekendheid/promotie  

Omschrijving Punt- verdeling Verd. % - 
totaal 

- Clubwebsite met regelmatige aanpassingen 
- Verenigingspresentatie / brochure 
- Welkomstfolder nieuwe leden  
- Flyers/ ander promotiemateriaal 
 

20p 
20p 
 5p 
10p per item. 

 
11,40% totaal  

 

- Clubwebsite: aanpassingen min. 1x/maand. 
- Verenigingspresentatie: 

o Brochure met voorstelling club/ uurroosters/ contactgegevens / adressen. 
- Welkomstbrochure: 

o Informatie voor nieuwe leden 
o Informatie verzekeringen, mvs, interne reglementen, andere… 

- Flyers: 
o Promotieflyers activiteiten, reguliere werking (enkel sport – geen eetfestijn e.d.) 
o Ander promo-materiaal (clubherkenning, uniform, relatiegeschenken…) 

Bedragen die niet uitgekeerd worden van artikel 8.1.3.2 worden pro-rata verdeeld onder de 
indieners van een subsidieaanvraag, vooreerst binnen artikel 8.1.3 Indien dit niet mogelijk 
blijkt, over het volledig dossier. 

 

8.2 Ondersteuning kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding 
 

Vzw ‘de Rand’ stimuleert de sportclubs tot het volgen van vorming en bijscholing. 
Clubs met gediplomeerde trainers krijgen hiervoor financiële ondersteuning. Deze 
subsidie kan enkel toegekend worden aan sportverenigingen aangesloten bij erkende 
Vlaamse sportfederaties. 

Jeugdsport richt zich tot de jeugd, met name kinderen tot en met 11 jaar en jongeren 
van 12 tot en met 18 jaar. 
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8.2.1 Gediplomeerde jeugdsportbegeleiders 

Omschrijving Punt- verdeling Verd. % - 
totaal 

- Aantal trainingsuren met gediplomeerde VTS- of 
geassimileerde JSB (diploma toptrainer) 

- Aantal trainingsuren met gediplomeerde VTS- of 
geassimileerde JSB  
 

Aantal uren 
 
Aantal uren 
 
 

2,00% 
 

75 % 

 

- Gediplomeerde JSB. Diploma volgens Referentietabel sportkwalificaties van VTS. 
- Bewijsvoering: 

o Kopie diploma JSB 
o Uurrooster met verantwoordelijke JSB 
o Facturen en/of betaalbewijzen huur en/of trainersvergoeding. 

- Beperkingen: 
o Enkel trainingsuren komen in aanmerking / geen wedstrijden of tornooien. 
o Meerdere JSB, zelfde groep en uur tellen slechts 1 keer. 
o 1 club kan niet meer subsidies ontvangen dan bewezen uitgaven (huur + 

trainersvergoeding) 
o Uren onder BP01 8.1.1.4 mogen niet dubbel geteld worden. 

 

8.2.2 Vorming en bijscholing jeugdsportbegeleiders/ jeugdsportcoördinatoren 

Omschrijving Punt- verdeling Verd. % - 
totaal 

- Behalen diploma’s door jeugdsportbegeleiders 
- Bijwonen (bij)scholing 

jeugdsportbegeleiders/jeugdsportcoördinator 
- Bijwonen infosessies 

jeugdsportbegeleiders/jeugdsportcoördinator 
 

1p per diploma 
4p/dag, 2p 
minder dan dag 
4p/dag, 2p 
minder dan dag 

3,00% 
9,00% 

 
9,00% 

 

- Behalen diploma bij Vlaamse Trainers School of geassimileerd diploma (zie 
Referentietabel sportkwalificaties van VTS en geassimileerde diploma’s). 

- (Bij)scholing: 
o attest van aanwezigheid en titel van scholing. 
o VTS of andere organisaties erkent door VTS of Vlaamse Gemeenschap 
o Andere organisaties aanvaard door Sportraad Kraainem. 

- Dag: minstens 6 uur cursus. 
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8.2.3 Jeugdsportcoördinator 

Omschrijving Punt- verdeling Verd. % - 
totaal 

- Club met jeugdsportcoördinator 1 punt 2,00%  
 

- Een jeugdsportcoördinator is een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het 
jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op sporttechnisch, 
beleidsmatig en organisatorisch vlak.  
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