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GR 15 december 2015 Subsidies 

SUBSIDIEREGLEMENT BASISSUBSIDIES VOOR ERKENDE 

HERENTALSE SPORTVERENIGINGEN - KWALITATIEVE BELEIDSSUBSIDIES 

 

ARTIKEL 1 - TOEPASSINGSGEBIED 

Dit reglement is van toepassing op: 

- Herentalse sportverenigingen die erkend zijn door de Stad Herentals. 

 

Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidies voor erkende Herentalse sportverenigingen: 

- enkel de sportieve activiteiten van de sportvereniging in hun eigen sportdiscipline(s). 

 

Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019. 

 

Dit reglement is niet van toepassing op: 

- Herentalse sportverenigingen die een subsidie voor hetzelfde doel ontvangen van een 

andere erkende Herentalse raad of van een andere gemeente. 

 

De subsidies voor erkende Herentalse sportverenigingen zijn financiële tegemoetkomingen van het 

stadsbestuur. 

De subsidiëring is afhankelijk van de goedkeuring door de hogere overheid van het in de begroting 

ingeschreven krediet. 

5 % van het beschikbare krediet is voor schoolsportsubsidies 

95 % van het beschikbare krediet is voor de sportverenigingsubsidies. 

 

ARTIKEL 2 - VOORWAARDEN 

Om in aanmerking te komen voor subsidies voor erkende Herentalse sportverenigingen moet de 

erkende Herentalse sportvereniging voldoen aan volgende voorwaarden: 

- de burgerlijke aansprakelijkheid van de sportvereniging, haar bestuurders en haar lesgevers 

moet door een verzekering gedekt zijn 

- voor de effectieve sporters moet een verzekering lichamelijke ongevallen afgesloten worden  

- een wekelijkse regelmaat in de sportbeoefening, behoudens activiteitsonderbrekingen, eigen 

aan de discipline, is vereist 

- een aanvraag voor subsidies voor erkende Herentalse sportverenigingen indienen volgens de 

voorwaarden van dit reglement 

 

Aan de hand van de vermelde verdeelsleutels opgenomen in de kwalitatieve criteria zal het college 

van burgemeester en schepenen de verdeling van de subsidies uitvoeren. 

 

ARTIKEL 3 - KWALITATIEVE CRITERIA 

Subsidies aan erkende Herentalse sportverenigingen 

 

1. Basisbedrag per vereniging (45 % van het krediet voor kwalitatieve criteria) 

1.1. Kwaliteitsvolle organisatie en structuur (45 %) 
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Doelstellingen Kwaliteitscriteria Parameter Valorisatie 

De sportvereniging beschikt 

over een transparante 

structuur met duidelijk 

omschreven functies 

 

Kwaliteitscriterium 1 Beschikken 

over een duidelijke structuur 

Parameter 1.1  

De sportvereniging beschikt over 

een organogram 

1 punt 

  Parameter 1.2  

Het organogram staat op de 

website 

1 punt 

  Parameter 1.3  

De sportvereniging is een vzw 

1 punt 

  Parameter 1.4  

De sportvereniging beschikt over 

een afzonderlijk jeugdbestuur  

1 punt 

Parameter 1.4 geldt niet voor specifieke seniorenverenigingen en verenigingen voor personen met een handicap. Deze 

verenigingen krijgen deze parameter automatisch toegekend. 

Het kwaliteitscriterium 1 wordt behaald als voldaan wordt aan minstens 2 van de parameters 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 

 Kwaliteitscriterium 2 Beschikken 

over duidelijk omschreven 

functies  

Parameter 2.1  

De sportverenigingen 

beschikken over 

taakomschrijvingen die 

gecommuniceerd worden 

1 punt 

 Kwaliteitscriterium 3 

 Werkt actief mee aan het 

Herentalse sportbeleid 

Parameter 3.1  

De sportvereniging is lid van de 

sportraad 

5 punten 

  Parameter 3.2  

De sportvereniging is 

vertegenwoordigd op de 

algemene vergadering 

10 punten  

  Parameter 3.3  

De sportvereniging werkt actief 

mee in één of meerdere 

werkgroepen van de sportraad 

5 punten 

Het kwaliteitscriterium 3 wordt behaald als er voldaan wordt aan minstens 1 van de parameters 3.1, 3.2 en 3.3 

 Kwaliteitscriterium 4 Aangesloten 

zijn bij een erkende Vlaamse  of 

Belgische sportfederatie 

Parameter 4.1  

De sportvereniging is lid van een 

erkende Vlaamse  of Belgische 

sportfederatie 

5 punten 

De sportvereniging beschikt 

over een deskundig 

bestuurskader 

Kwaliteitscriterium 5 Bestuurders 

volgen regelmatig bijscholing 

Parameter 5.1  

Bestuursgerichte erkende 

bijscholingen 

1 punt per erkende 

bijscholing – 

maximum 5 punten 

De sportvereniging werkt 

volgens de principes van 

professioneel management 

Kwaliteitscriterium 6 Planmatig 

werken met een beleidsvisie en 

doelstellingen 

Parameter 6.1  

Er is een uitgeschreven 

sportbeleidsplan met visie en 

doelstellingen. 

3 punten 

  Parameter 6.2  

Het sportbeleidsplan staat op de 

website 

2 punten 

Het kwaliteitscriterium 6 wordt behaald als er voldaan wordt aan minstens 1 van de parameters 6.1 en 6.2 

De sportvereniging voert 

een efficiënt financieel 

beleid 

Kwaliteitscriterium 7 Afstemmen 

van het financieel beleid op 

doelgroepen 

Parameter 7.1  

Gedifferentieerd lidgeld 

hanteren voor gezinnen, 

doelgroepen  

5 punten 

 

1.2. Communicatie (25 %) 

 
Doelstellingen Kwaliteitscriteria Parameter Valorisatie 

De sportvereniging voert 

een interne en externe 

interactieve, permanente, 

doelgerichte en open 

communicatie 

 

Kwaliteitscriterium 8 

Verschillende communicatie-

kanalen gebruiken 

Parameter 8.1  

Clubblad (aan alle leden) 

1 punt 
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  Parameter 8.2  

Clubwebsite hebben 

1 punt 

  Parameter 8.3  

Verenigingslogo hebben 

1 punt 

  Parameter 8.4  

Clubmailadres hebben 

1 punt  

Het kwaliteitscriterium 8 wordt behaald als er voldaan wordt aan parameter 8.4 en minstens 1 van de parameters 8.1, 8.2 

en 8.3. 

De sportvereniging 

organiseert 

inspraakmogelijkheden  

Kwaliteitscriterium 9 

In de jaarlijkse algemene 

vergadering komen de leden aan 

bod 

Parameter 9.1 

Mogelijkheden tot indienen van 

agendapunten   

 

1 punt 

  Parameter 9.2 

Rondvraag leden organiseren 

 

1 punt 

Het kwaliteitscriterium 9 wordt behaald als er voldaan wordt aan minstens 1 van de parameters 9.1 of 9.2. 

Uit klachten kan men leren. 

De sportvereniging 

organiseert een 

klachtenbeheersysteem 

Kwaliteitscriterium 10 

De leden kunnen altijd klachten, 

bemerkingen, verbeterpunten 

signaleren. 

Parameter 10.1 

De vereniging beschikt over een 

reglement over klachtenbeheer 

 

1 punt 

  Parameter 10.2 

De sportvereniging beschikt 

over een ideeënbus 

 

1 punt 

Het kwaliteitscriterium 10 wordt behaald als er voldaan wordt aan minstens 1 van de parameters 10.1 en 10.2. 

 

1.3.Aanbod en doelgroepen (20 %) 
Doelstellingen Kwaliteitscriteria Parameter Valorisatie 

Werken rond specifieke 

doelgroepen met het oog 

op vergroten van toegan-

kelijkheid en diversiteit 

Kwaliteitscriterium 11 

Drempelverlagende initiatieven 

voor specifieke doelgroepen 

hebben 

Parameter 11.1 

Integratie van personen met een 

handicap in de reguliere werking 

onder leiding van een 

gespecialiseerde begeleider 

1 punt 

  Parameter 11.2  

Seniorennamiddagen bij andere 

dan seniorenverenigingen 

1 punt 

Het kwaliteitscriterium 11 wordt behaald als er voldaan wordt aan minstens 1 van de parameters 11.1 en 11.2 

Een regelmatig en 

aantrekkelijk activiteiten-

aanbod op verschillende 

niveaus aanbieden 

Kwaliteitscriterium 12 

 Een regelmatige werking 

hebben voor verschillende 

leeftijden, verschillende 

competitieniveaus en/of 

recreatief niveau hebben voor 

verschillende leeftijden 

Parameter 12.1  

Aanbod naar specifieke 

begeleiding van jeugd én 

volwassenen  

1 punt 

  Parameter 12.2  

Aanbod naar specifieke 

begeleiding naar competitie en 

recreatie 

1 punt 

  Parameter 12.3  

Aanbod met specifieke 

begeleiding naar 

gehandicaptenwerking 

1 punt 

  Parameter 12.4  

Aanbod met specifieke 

begeleiding naar senioren 

1 punt 

Het kwaliteitscriterium 12 wordt behaald als er voldaan wordt aan minstens 2 van de parameters 12.1, 12.2,  

12.3 en 12.4 

De sportvereniging heeft 

aandacht voor 

kansengroepen 

Kwaliteitscriterium 13  

Drempelverlagende initiatieven 

nemen voor kansengroepen 

Parameter 13.1 

Houders van een vrijetijdspas 

genieten van 50% korting op het 

lidgeld 

 

1 punt 

  Parameter 13.2 

Opname in de clubfolder, 

website van de korting 

 

1 punt 

Het kwaliteitscriterium 13 wordt behaald als er voldaan wordt aan minstens 1 van de parameters 13.1 en 13.2. 
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1.4.Diversen (10 %) 

 
Doelstellingen Kwaliteitscriteria Parameter Valorisatie 

De sportvereniging is 

samenwerkingsgericht en 

engageert zich om in te 

stappen in drempelver-

lagende sportieve 

initiatieven van andere 

sportaanbieders 

Kwaliteitscriterium 14 

 De sportvereniging neemt deel 

aan sportpromotionele 

activiteiten georganiseerd door 

stad, dienst sport en recreatie, 

sportraad 

Parameter 14.1  

Meewerken aan sport-

promotionele initiatieven van de 

stad, dienst sport en recreatie, 

sportraad 

1 punt per initiatief 

- maximum 3 

punten 

De sportvereniging heeft 

aandacht voor veiligheid en 

milieuvriendelijkheid 

Kwaliteitscriterium 15  

De sportvereniging integreert 

initiatieven in verband met 

milieu en duurzaamheid in haar 

werking 

Parameter 15.1  

Expliciete milieumaatregelen 

1 punt  

 Kwaliteitscriterium 16 

De sportvereniging integreert 

initiatieven in verband met 

veiligheid in haar werking 

Parameter 16.1  

Expliciete 

veiligheidsmaatregelen 

2 punten 

De sportvereniging voert 

een klantvriendelijk beleid 

Kwaliteitscriterium 17 

De sportvereniging besteed 

aandacht aan de opvang van 

nieuwe leden 

Parameter 17.1  

Folder voor nieuwe leden 

1 punt  

  Parameter 17.2  

Ontvangst van nieuwe leden 

2 punten 

Het kwaliteitscriterium 17 wordt behaald als er voldaan wordt aan minstens 1 van de parameters 17.1 en 17.2. 

De sportvereniging heeft 

aandacht voor ethisch-

medisch verantwoord 

sporten 

Kwaliteitscriterium 18 

De sportvereniging integreert 

initiatieven voor etisch-medisch 

verantwoord sporten 

Parameter 18.1 

De sportvereniging onderschrijft 

de Panathlon verklaring over de 

rechten van het kind in de sport 

 

1 punt 

  Parameter 18.2 

De sportvereniging ondersteunt 

de actie “Ik sport Slim” van de 

Vlaamse overheid  

 

1 punt 

  Parameter 18.3 

De sportvereniging onderschrijft 

de engagementverklaring ter 

bescherming van de seksuele 

integriteit van de minderjarige in 

de sportsector 

 

1 punt 

Het kwaliteitscriterium 18 wordt behaald als er voldaan wordt aan minstens 2 van de parameters 18.1 en 18.2. en 18.3 

De sportvereniging versterkt 

zich. 

Kwaliteitscriterium 19 

De sportvereniging neemt 

initiatieven tot 

professionalisering  

Parameter 19.1 

De sportvereniging 

professionaliseert via 

coördinerende functies met 

andere Herentalse 

sportverenigingen  

 

5 punten per 

coördinerende 

functie (zie 

voorbeelden) 

  Parameter 19.2 

De sportvereniging 

professionaliseert via andere 

samenwerkingsinitiatieven 

tussen Herentalse  

sportverenigingen  

 

5 punten per 

samenwerkingsiniti

atief (zie 

voorbeelden)  

Voorbeelden parameter 19.1: integratiemanager, partnerclubs, vrijwilligerscoördinator, verenigingsmanager, 

zorgondersteuner, bedrijfspartner, clubsecretariaat, professionele trainer via samenwerking, … 

Voorbeelden parameter 19.2: extra-sportieve activiteiten samen doen, fusiepremie, fusietraject, sport(s)hoppas, 

sport@gezin,  trainerspool, … 

Het kwaliteitscriterium 19 wordt behaald als er voldaan wordt aan minstens 1 van de parameters 19.1 en 19.2 

 

2. Kwaliteitsvolle begeleiding (25 % van het krediet voor kwalitatieve criteria) – voor andere dan 

jeugdwerking (zie reglement voor kwaliteitsverhoging jeugdsportbegeleiders en 

jeugdsportcoördinatoren)  
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Doelstellingen Kwaliteitscriteria Parameter Valorisatie 

Beschikken over een 

kwaliteitsvol 

sporttechnisch kader 

Kwaliteitscriterium 20 

Werken met gediplomeerde 

trainers 

Parameter 20.1  

Trainers van schaal 1 

(Referentietabel VTS  en 

diploma’s erkend door 

stadsbestuur Herentals en 

sportraad) 

1 punt/trainer 

  Parameter 20.2  

Trainers van schaal 2 en 3 

(Referentietabel VTS  en 

diploma’s erkend door 

stadsbestuur Herentals en 

sportraad) 

2 punten/trainer 

  Parameter 20.3  

Trainers van schaal 4 en 5 

(Referentietabel VTS  en 

diploma’s erkend door 

stadsbestuur Herentals en 

sportraad) 

3 punten/trainer 

  Parameter 20.4  

Trainers van schaal 6 of hoger 

(Referentietabel VTS  en 

diploma’s erkend door 

stadsbestuur Herentals en 

sportraad) 

3 punten/trainer 

Het kwaliteitscriterium 20 wordt behaald als er voldaan wordt aan minstens 1 van de parameters 20.1 tot en met 20.4 

 Kwaliteitscriterium 21 

Volgen van erkende opleidingen 

en behalen van diploma 

Parameter 21.1  

Voor gediplomeerden 

2 punten/erkende 

opleiding – hoger 

VTS-diploma 

 Kwaliteitscriterium 22 

Volgen van erkende opleidingen 

en behalen van diploma 

Parameter 22.1  

Voor niet- gediplomeerden 

10 punten/erkende 

opleiding voor een 

erkend diploma 

 Kwaliteitscriterium 23 

Volgen van bijscholing 

Parameter 23.1  

Voor gediplomeerden en niet-

gediplomeerden 

1 punt/bijscholing 

Beschikken over 

scheidsrechter(s)/erkende 

officials 

Kwaliteitscriterium 24 

Werken met aangesloten 

scheidsrechters/erkende officials 

Parameter 24.1 

Voor gediplomeerde 

scheidsrechter(s)/erkende 

officials o.m. gediplomeerde 

juryleden 

1 punt/ 

gediplomeerde 

scheidsrechter of 

erkende official 

 

3. Kwaliteitsvolle werking (30 % van het krediet voor kwalitatieve criteria) 

 
Doelstellingen Kwaliteitscriteria Parameter Valorisatie 

Beschikken over een 

kwaliteitsvolle 

jeugdwerking 

Kwaliteitscriterium 25  

Werken met gediplomeerde 

trainers voor de jeugdwerking 

Parameter 25.1  

Aantal uren training met 

gediplomeerde trainers 

1 punt/ 

deelnemer/training 

Parameter 25.1 geldt niet voor specifieke seniorenverenigingen en verenigingen voor personen met een handicap. Deze 

verenigingen krijgen deze parameter automatisch toegekend. 

 

ARTIKEL 4 - SCHOOLSPORT 

Subsidies voor schoolsport (5 %)   

1. Basisbedrag (20 %) 

 
Doelstellingen Kwaliteitscriteria Parameter Valorisatie 

De school beschikt over een 

deskundige werkgroep/-

schoolsportraad met erkende 

schoolsportgangmaker(s) 

Jaarprogramma sportaanbod in 

overleg met de werkgroep. 

 

Werkingsverslag werkgroep 

schoolsport 

 

 

1 punt/school 

 

 

 Aanwezigheid van een 

aangestelde schoolsport-

gangmaker 

SVS schoolsportgangmaker 1 punt/school 



Pagina 6 van 7 

 

GR 15 december 2015 Subsidies 

2. Werking (30 %) 

 
Doelstellingen Kwaliteitscriteria Parameter Valorisatie 

De werkgroep schoolsport/-

schoolsportraad organiseert een  

naschools recreatief en/of 

competitief sportaanbod voor de 

leerlingen 

Jaarprogramma competitief 

naschools sportaanbod 

 

Deelname per verschillende 

sportactiviteit 

1 punt/activiteit 

 Jaarprogramma recreatief 

naschools sportaanbod 

Deelname per verschillende 

sportactiviteit 

1 punt/activiteit 

 

3. Samenwerkingsactiviteiten school-sportclub-gemeente, dienst sport en recreatie, 

sportraad (50 %) 

 
Doelstellingen Kwaliteitscriteria Parameter Valorisatie 

De school neemt deel aan 

sportsamenwerkingsactiviteiten 

school-sportvereniging-stad; 

dienst sport en recreatie, 

sportraad. 

Jaarprogramma 

sportsamenwerkingsactiviteiten 

school-sportvereniging-stad; 

dienst sport en recreatie, 

sportraad. 

Deelname per verschillen-

de sportactiviteit 

1 punt/activiteit 

 

Indien slechts 1 school subsidies aanvraagt, wordt 50 % van de subsidies ter beschikking gesteld, de 

andere 50 % wordt bijgevoegd bij de sportverenigingsubsidies. 

 

ARTIKEL 5 – STIMULEREN GROEI G-SPORT, KANSARMEN, SENIOREN 60+ 

Sportverenigingen worden ondersteund om bewegingskansen te bieden aan personen met een 

handicap, financieel kansarmen en senioren (60+) die zich als nieuw lid bij de sportverenigingen 

aansluiten. Niet aangewende subsidies van het subsidiereglement voor erkende Herentalse 

sportverenigingen – impulssubsidies in functie van de kwalitatieve verhoging van de 

jeugdsportbegeleider en jeugdsportcoördinator (artikel 5, A, 1.2) worden hiervoor aangewend. 

Iedere nieuwe actieve bijkomende G-sporter, vrijetijdspasser, senior (60+) komt in aanmerking voor 

deze subsidie. 

 
Doelstellingen Kwaliteitscriteria Parameter Valorisatie 

Extra stimulansen bieden aan 

sportverenigingen die zich 

inzetten voor G-sport, 

vrijetijdspas, senioren (60+) 

Sportverenigingen worden 

beloond voor hun inspanningen 

om nieuwe personen met een 

handicap, vrijetijdspassers, 

senioren (60+) aan te zetten tot 

bewegen 

Bijkomende nieuwe 

actieve G-sporter(s), 

vrijetijdspasser(s), 

senior(en) (60+) 

1 punt/bijkomende 

nieuwe actieve G-

sporter(s), 

vrijetijdspasser(s), 

senior(en) (60+) 

 

ARTIKEL 6 - SUBSIDIECOMMISSIE 

Om in aanmerking te komen voor deze subsidies dient vanaf 2016 voldaan te worden aan minimaal 

15 van de 25 kwaliteitscriteria. 

 

De subsidiecommissie bestaat uit een schepen van sport, een ambtenaar van de dienst sport en 

recreatie en minimum twee leden van de raad van beheer van de sportraad.  De subsidiecommissie 

controleert enkel de tijdig ingediende subsidiedossiers op hun geldigheid en volledigheid. 

 

ARTIKEL 7 - AANVRAAGPROCEDURE 

De subsidieaanvraag gebeurt met een aanvraagformulier (=clubfiche) (bijlage 1), te verkrijgen bij het 

stadsbestuur van Herentals, dienst sport en recreatie, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals. Enkel dit 

formulier is geldig.  
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Het aanvraagformulier (=clubfiche) dient volledig en nauwkeurig ingevuld te worden en ondertekend 

door de voorzitter, de secretaris en de schatbewaarder van de sportvereniging. 

Het aanvraagformulier (=clubfiche) dient minstens twee verschillende handtekeningen bevatten. 

 

Het aanvraagformulier (=clubfiche) met bijlagen dient afgeleverd te worden op de dienst sport en 

recreatie, Markgravenstraat 107, 2200 Herentals, uiterlijk 15 maart van het betreffende dienstjaar. 

Een vereniging die het aanvraagdossier niet tijdig inlevert, komt niet in aanmerking voor subsidies. 

 

De dienst sport en recreatie bezorgt het aanvraagformulier aan de subsidiecommissie. 

 

ARTIKEL 8 - SUBSIDIEBEREKENING 

De berekening van de subsidies gebeurt door de dienst sport en recreatie. De dienst sport en 

recreatie legt een lijst van de gesubsidieerde verenigingen en de berekende subsidies, samen met 

het advies van de sportraad, ter goedkeuring voor aan het college van burgemeester en schepenen. 

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over de subsidieaanvraag en beslist of de 

vereniging geheel of gedeeltelijk in aanmerking komt voor subsidiëring. 

De sportvereniging die subsidies aanvraagt, aanvaardt elke vorm van controle vanwege het college 

van burgemeester en schepenen. 

Verenigingen die een dossier voor subsidiëring indienen, kunnen een controle verwachten. 

De dienst sport en recreatie deelt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen mee 

aan de aanvragende sportvereniging. 

 

ARTIKEL 9 - UITBETALING 

De uitbetaling van de subsidie gebeurt op bevel van het college van burgemeester en schepenen, 

door overschrijving op de post-bankrekening van de sportvereniging. 

 

ARTIKEL 10 – OVERGANGSMAATREGELEN 

De subsidies 2016 worden berekend op basis van het subsidiereglement 2015 en werking 2015. 

De subsidies 2017, 2018 en 2019 worden berekend op basis van het subsidiereglement 2016-2019 en 

werking 2016, 2017 en 2018. 

  

ARTIKEL 11 - BETWISTINGEN EN SANCTIES 

Alle betwistingen in verband met de toekenning van de subsidie worden geregeld door het college 

van burgemeester en schepenen, na advies van de sportraad. 

 

Als de aanvrager onjuiste gegevens verstrekt of de voorwaarden van dit reglement niet naleeft, kan 

het college van burgemeester en schepenen, na advies van de sportraad, toegekende subsidies 

geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de betrokken vereniging en deze uitsluiten van verdere 

subsidiëring. 

 

ARTIKEL 12 – OPHEFFING 

Dit reglement vervangt vanaf 01/01/2016 het voorgaand reglement met betrekking tot de 

basissubsidies voor erkende Herentalse sportverenigingen – kwalitatieve beleidssubsidies. 

 

BIJLAGE 1: aanvraagformulier (=clubfiche) 

 


