
 

 

SPORTDIENST
 

 

 

 

 

 

ERKENNING- EN SUBSIDIEREGLEMENT

 

WETTELIJK KADER 

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal

sportbeleid (dat het decreet van 9 maart 2007 en van 13 juli 2001 vervangt);

 

Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

 

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 

aanwending van sommige toelagen, inzonderheid op de art. 1 tem 9;

 

Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de Panathlonverklaring

centraal stelt; 

Gelet op de beraadslagingen van de commissie sport;

Gelet op het advies van de sportraad;

 

BESLUIT: 

Het onderstaande erkenning- en subsidiereglement

Artikel 1: Budget 

 

Voor zover er een budget in de stadsbegroting wordt ingeschreven, kan het stadsbestuur een basis

en/of stersubsidie (inclusief de stersubsidie kwaliteits

erkende sportvereniging. 

 

Artikel 2: Erkenningsvoorwaarden

 

Artikel 2.1 

Een sportvereniging is erkend door de stad indien zij aangesloten is bij een door de Vlaamse regering 

erkende sportfederatie.  

 

SPORTDIENST 

EN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN (WIJZIGING)

decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal

sportbeleid (dat het decreet van 9 maart 2007 en van 13 juli 2001 vervangt); 

het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; 

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 

ige toelagen, inzonderheid op de art. 1 tem 9; 

Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het Gemeentedecreet;  

 over ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de sport 

van de commissie sport; 

Gelet op het advies van de sportraad; 

en subsidiereglement voor sportverenigingen goed te keuren. 

in de stadsbegroting wordt ingeschreven, kan het stadsbestuur een basis

(inclusief de stersubsidie kwaliteitsverhoging jeugd) verlenen aan een door de stad 

svoorwaarden 

rtvereniging is erkend door de stad indien zij aangesloten is bij een door de Vlaamse regering 

1 

EN (WIJZIGING) 

decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal 

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de  

over ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de sport 

voor sportverenigingen goed te keuren.  

in de stadsbegroting wordt ingeschreven, kan het stadsbestuur een basis- 

verlenen aan een door de stad 

rtvereniging is erkend door de stad indien zij aangesloten is bij een door de Vlaamse regering 
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Artikel 2.2 

Komen in aanmerking voor erkenning: 

a. Sportverenigingen zonder winstoogmerk (verantwoording: upload statuten) 

b. Feitelijke sportverenigingen (verantwoording: upload statuten of huishoudelijk reglement) 

Komen niet in aanmerking voor erkenning als  Leuvense sportvereniging: 

a. Sportverenigingen die reeds erkend worden als stedelijke/gemeentelijke jeugdvereniging in 

de eigen stad of andere gemeente. 

b. Sportverenigingen die reeds erkend worden als stedelijke/gemeentelijke cultuurvereniging in 

de eigen stad of andere gemeente. 

c. Sportverenigingen die reeds erkend worden als stedelijke/gemeentelijke sportvereniging in 

een andere gemeente. 

d. Sportverenigingen die reeds een onderafdeling zijn van een erkende sportvereniging aan de 

stad Leuven 

 

Artikel 2.3 

De sportvereniging moet een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid kan 

worden van de sportvereniging op voorwaarde dat de waarden en normen, reglementen en 

doelstellingen van de vereniging worden gerespecteerd. 

 

Artikel 2.4 

De maatschappelijke zetel van de sportvereniging moet op Leuvens grondgebied gevestigd zijn. 

 

Artikel 2.5 

De sportvereniging heeft haar werking in het Nederlandse taalgebied. De sportvereniging dient het 

Nederlands te gebruiken bij haar werking en organisatie. Alle gegevens en documenten van de 

sportvereniging dienen in het Nederlands aanwezig te zijn op de maatschappelijke of administratieve 

zetel. 

 

Artikel 2.6 

De sportvereniging moet een actieve sportwerking op Leuvens grondgebied kunnen aantonen d.w.z. 

minimum 35 sportactiviteiten (training of wedstrijden) per jaar. (verantwoording:  jaarkalender – url 

link) 

 

Artikel 2.7 

Een sportvereniging is erkend indien: 

a. Het digitaal erkenningsformulier correct en volledig is ingevuld en aan alle voorwaarden 

voldaan zijn. 

b. Alle verplichte bijlagen zijn opgeladen in het digitaal erkenningsformulier. 
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Artikel 2.8 

De sportdienst is bevoegd om de gegevens op  haar juistheid te controleren. Indien de gegevens niet 

volledig of correct zijn, kan de stad Leuven de erkenning intrekken voor bepaalde of onbepaalde tijd 

op beslissing van het college. 

 

Artikel 2.9 

Indien aan voorgaande voorwaarden niet wordt voldaan, zal de sportdienst advies inwinnen bij de 

Leuvense sportraad. 

 

Artikel 3: Uitsluitingsvoorwaarden 

 

Een sportvereniging kan enkel in aanmerking komen voor deze subsidies indien zij aan volgende 

voorwaarden voldoet: 

1. De sportvereniging is erkend door de stad Leuven. 

2. Het minimum aantal leden van de sportvereniging is 25.  

3. Alleen sportverenigingen die een volledig ingevuld en correct dossier met de nodige bijlagen 

tijdig hebben ingediend, komen in aanmerking voor subsidies. 

 

Artikel 4: Basissubsidie en stersubsidie 

 

25% van het beschikbare budget wordt voorzien voor de basissubsidie. 

75% van het beschikbare budget wordt voorzien voor de stersubsidie. 

Een vast budget wordt voorzien voor de stersubsidie kwaliteitsverhoging jeugd. 

Het beschikbare krediet van de stersubsidie wordt verdeeld onder volgende thema’s: 

1. Ster omkadering: 20%  

2. Ster jeugd: 20%  

3. Ster kwaliteitsondersteuning jeugd: vast budget 

4. Ster beleid: 10%  

5. Ster communicatie: 10%  

6. Ster doelgroepenwerking: 20%  

7. Ster topsport: 20%  

 

Een sportvereniging kan maximum € 25 per lid krijgen indien een dossier is ingediend dat voldoet aan 

de bepalingen van artikel 3. Indien een sportvereniging meer dan € 25 per lid zou toegewezen 

krijgen, wordt het bedrag afgetopt aan € 25 per lid en het restsaldo wordt terug evenredig 

herverdeeld onder sterren: 

1. Omkadering 

2. Jeugd 

3. Beleid 

4. Communicatie 

5. Doelgroepenwerking 

 

 



 

4 

Een sportvereniging zal minimum € 25 krijgen indien een dossier is ingediend dat voldoet aan de 

bepalingen van artikel 3. 

Artikel 5 - De berekening van de basissubsidie en de stersubsidie 

 

Basissubsidie: 

25 % van het beschikbare krediet, zoals voorzien in artikel 1, gedeeld door de som van het aantal 

punten behaald door alle sportverenigingen, die voldoen aan voorwaarden in artikel 3,  is het 

basisbedrag per punt.  

Het bedrag per punt x aantal punten = basissubsidie per sportvereniging. 

 

Stersubsidie:  

75% van het beschikbare krediet, zoals voorzien in artikel 1 en per ster procentueel herverdeeld zoals 

in artikel 4, gedeeld door de som van het aantal punten behaald door sportverenigingen met een 

minimum van 60 punten op het totaal van 100 punten, is het sterbedrag per punt.  

Het bedrag per punt per ster x aantal punten = stersubsidie per sportvereniging  

Een andere puntentelling is uitgewerkt voor de sterren kwaliteitsondersteuning jeugd, doelgroepen 

en topsport. 

Sportverenigingen die lid zijn van de Leuvense sportraad krijgen een weging x10 op hun 

puntentotaal. 

 

Artikel 6 – Uitzondering berekening van de basissubsidie en stersubsidie 

 

Indien geen enkele sportvereniging in aanmerking komt voor één van de stersubsidies wordt het 

totaalbedrag van die stersubsidie toegevoegd aan het beschikbare krediet en procentueel 

herverdeeld over basissubsidie en de resterende stersubsidies zoals omschreven in artikel 4. 

Artikel 7 – Basissubsidie: criteria voor het puntensysteem 

 

De basissubsidie wordt gevalideerd via een puntensysteem waar volgende criteria worden 

opgenomen: 

1. Het aantal leden 

2. Het sportvolume 

3. Het gebruik van privésportinfrastructuur 

Artikel 7.1 Leden  

 

Een lid is een persoon die: 
a) Lidgeld heeft betaald 

b) Verzekerd is via de vereniging 

c) Actief deelneemt aan de activiteiten van de vereniging 

� Per lid woonachtig in groot-Leuven     10 punten 

� Per lid woonachtig elders      2 punten 
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d) De gegevens opgesplitst in geslacht, woonplaats en leeftijdscategorieën moeten bevestigd 

worden door de federatie. Indien de sportvereniging aangesloten is bij verschillende 

federaties moeten aparte tabellen worden opgemaakt. De sportvereniging let er op dat 

leden niet dubbel geteld worden (verantwoording: upload attest federatie) 

 

Artikel 7.2 Sportvolume 

Het sportvolume van een sportvereniging wordt berekend door het totaal te maken van het aantal 

baan/unituren (training of wedstrijd) in het subsidiejaar onder begeleiding van een 

lesgever/begeleider (ook stage-uren onder begeleiding van een lesgever/begeleider kunnen in 

rekening worden gebracht). Dit totaal aantal uren is eveneens het puntentotaal. (verantwoording: 

prosport en/of upload uurrooster sportactiviteiten) 

 

Artikel 7.3 Privésportinfrastructuur 

Een privésportinfrastructuur is een sportinfrastructuur die niet onder het beheer van de stad Leuven 

(incl. Publiek Private Samenwerking) valt en die niet onder het beheer van een overheidsinstelling 

valt (schoolinfrastructuur wordt wel beschouwd als privé infrastructuur). De naam en het adres van 

de privésportinfrastructuur moet vermeld worden. (verantwoording: upload bewijs van huur van 

accommodatie) 

Het sportvolume (jaarwerking en stages onder begeleiding van een lesgever/begeleider) van een 

sportvereniging dat plaatsvindt in een privésportinfrastructuur vermenigvuldigt met de factor 1.5 is 

het totaal aantal punten met een maximum van 400 punten.  

 

Artikel 8 – Stersubsidie omkadering: criteria voor het puntensysteem 

 

Een sportvereniging haalt minstens 60 punten op 100 punten om in aanmerking te komen voor deze 

stersubsidie. 

 

Artikel 8.1 Ratio actieve gediplomeerde lesgever 

De lesgever geeft actief les binnen de sportvereniging. 

Gediplomeerde lesgever: 

� Personen met ten minste een diploma van de Vlaamse Trainersschool in de betrokken 

sporttak  

� Vanaf student 3
e
 jaar bachelor lichamelijke opvoeding 

� Student 3
e
 jaar bachelor lichamelijke opvoeding 

� Bachelor lichamelijke opvoeding 

� Student 3-4
de

 jaar master lichamelijke opvoeding 

� Master lichamelijke opvoeding 

� Geaggregeerde lichamelijke opvoeding 

� 2de
 jaar Heyselschool voor voetbalclubs 

� Getuigschrift A-B-C van de Koninklijke Belgische Voetbalbond 

� Uefa-A-B-Pro-diploma van de Koninklijke Belgische Voetbalbond 
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Punten Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 

 1 trainer op … <60 leden 
60 – 100 

leden 

101 - 200 

leden 

201-500 

leden 
>500 leden 

50 < 15 leden < 16 leden < 19 leden < 28 leden < 32 leden 

40 15 tot 23 16 tot 24 19 tot 29 28 tot 40 32 tot 48 

30 23 tot 29 24 tot 30 29 tot 36 40 tot 58  48 tot 60 

20 29 tot 38 30 tot 39 36 tot 48 58 tot 78 60 tot 80 

10 > 38 leden > 39 leden > 48 leden > 78 leden > 80 leden 

0 Geen trainer Geen trainer geen trainer Geen trainer geen trainer 

(verantwoording: upload kopie van diploma of getuigschrift) 

 

Artikel 8.2 Gekwalificeerde lesgever volgt een erkende bijscholing 

 

Erkende bijscholingen via een bijscholingscertificaat of bewijs van deelname: (verantwoording: 

upload kopie van bijscholingscertificaat) 

� Bijscholing via de aangesloten sportfederatie 

� Bijscholingen georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool 

� Bijscholingen georganiseerd door Vlaamse Redderscentrale 

� Bijscholingen georganiseerd door het BOIC 

� Trainersgerelateerde bijscholing georganiseerd door de Leuvense sportraad 

� Sportclubgerelateerde bijscholingen georganiseerd door opleidingsinstanties 

� Sportclubgerelateerde bijscholingen georganiseerde door hogescholen of universiteiten 

� Bijscholing/opleiding georganiseerd door het Rode kruis/Vlaamse Kruis. 

 

Punten  

Procentueel aantal gediplomeerde 

lesgevers volgden bijscholing 

15  min. 60% 

10 min. 30% 

5 min. 10% 

0 0% 

 

Artikel 8.3 Aantrekken van nieuwe gediplomeerde lesgevers  

Aanwerving van minstens één nieuwe lesgever met kwalificatie die actief ingeschakeld werd in het 

huidige subsidiejaar = 5 punten 

 

Artikel 8.4 De sportvereniging heeft een trainingstechnische commissie  

Een sportvereniging met trainingsaanbod (minstens 1 training/week) heeft een trainingstechnische 

commissie van minstens 3 gekwalificeerde trainers = 5 punten  

(verantwoording: url link of upload trainingsschema) 
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Artikel 8.5 De sportvereniging formuleert trainingstechnische doelstellingen  

Trainingstechnische doelstellingen zijn doelstellingen die specifiek gerelateerd zijn aan de sportieve 

ambities van een sportvereniging. Het is een weldoordachte strategie om de sportieve prestatie zo 

hoog mogelijk te krijgen. Dit kan zowel op competitief als recreatief niveau = 10 punten. 

 

Artikel 8.6 De sportvereniging is een doorgroeiclub 

De sportvereniging heeft een sportief aanbod voor jeugd, volwassenen en senioren. Het sportief 

beleid promoot de doorgroeimogelijkheden van de jeugdsporters naar de sportactiviteiten voor 

volwassen en senioren binnen de sportvereniging = 10 punten.(verantwoording: ledendiversiteit bij 

basissubsidie) 

 

Artikel 8.7 De sportvereniging heeft onder haar leden actieve scheidsrechters en/of juryleden  

Sportverenigingen die onder haar leden actieve scheidsrechters en/of juryleden in de betrokken 

sporttak hebben en minstens 3x in het sportseizoen zijn opgeroepen als scheidsrechter  = 5 punten. 

(verantwoording: bewijs van federatie) 

 

Artikel 9 – Stersubsidie jeugd: criteria voor het puntensysteem 

 

Een sportvereniging haalt minstens 60 punten op 100 punten om in aanmerking te komen voor deze 

stersubsidie. 

  

Artikel 9.1 Procentueel aantal jeugdleden  

Een jeugdlid:    

� Heeft zijn/haar lidgeld betaald 

� Is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen door de 

vereniging 

� Jonger dan 18 jaar 

(verantwoording: upload afschrift leden federatie) 

Punten Ratio % jeugd/totaal 

45 >70% 

35 51% tem 70% 

25 31% tem 50% 

15 10% tem 30% 

5 <10% 

0 0% 

 

 

Artikel 9.2 De aanwezigheid van een jeugdsportcoördinator  

 

Binnen een sportclub of een samenwerkingsverband van sportclubs is de jeugdsportcoördinator 
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verantwoordelijk voor de coördinatie van het jeugdsportbeleid. Hij is minstens in het bezit van het 

getuigschrift  aspirant jeugdsportbegeleider, of minstens  initiator in de desbetreffende sporttak of 

minstens bachelor lichamelijke opvoeding of master lichamelijke opvoeding. Op een gestructureerde 

en systematische wijze coördineert hij de sporttechnische, beleidsmatige, sociaal-pedagogische, 

communicatieve en organisatorische aspecten van de jeugdwerking zodat de kwaliteit van de 

jeugdsport in de sportclub verhoogt.  
De aanwezigheid van een jeugdsportcoördinator in het organigram van de vereniging  = 15 punten 

(verantwoording: upload diploma en organogram club) 

 

Artikel 9.3 De organisatie van een ouderavond  

Een ouderavond is een aparte avond waar ouders op uitgenodigd worden.  Ouderavonden zijn 

belangrijke overlegmomenten tussen de sportvereniging en de ouders om elkaar beter te leren 

kennen en zo een vinger op de pols te houden om  wederzijdse suggesties, bezorgdheden mee te 

nemen in het beleid van de vereniging. Deze moet tenminste éénmaal georganiseerd worden binnen 

het subsidiejaar = 5 punten. 

(verantwoording: url link of upload wijze van aankondiging, datum, locatie, agenda, aantal 

aanwezigen, verslag) 

 

Artikel 9.4 De organisatie van een naschoolse activiteit  

Sportverenigingen die minimaal twee maal per jaar voor een school een naschoolse opvangactiviteit 

organiseren = 10 punten 

(verantwoording: url link of upload bewijs school met info school, data/uur/plaats, welke activiteit, 

lesgever + deze samenwerking met eveneens op de site van de club worden vermeld) 

 

Artikel 9.5 De organisatie van een (tof)sportkamp 

Sportverenigingen die minimaal 1 sportkamp (minstens een week = 5 dagen) organiseren =10 punten 

(verantwoording: url link) 

Sportverenigingen die minimaal 1 tofsportkamp organiseren en waarbij de samenwerking is 

genoteerd op de website van de sportvereniging =15 punten 

(verantwoording: url link)  

 

Indien een sportvereniging de twee soorten kampen organiseert, telt enkel het tofsportkamp mee in 

het puntenaantal. 

 

 

Artikel 9.6 De organisatie van een jaarlijkse jeugdsportactiviteit  

Een jeugsportactiviteit is een sportieve happening georganiseerd specifiek voor de jeugdleden met 

als doel zich op een sportieve manier te amuseren, bij te scholen,  te leren kennen, … . 

Een sportvereniging die minstens éénmaal een sportactiviteit buiten de reguliere werking voor haar 

jeugdleden organiseert  = 10 punten 

 (niet training, tornooi, wedstrijd en/of sportkamp) 

 

Artikel 10 – Stersubsidie kwaliteitsondersteuning jeugd: criteria voor het puntensysteem 

 

Artikel 10.1 Sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en coördinatoren 

De sportvereniging kan een toelage ontvangen voor hun werking met sportgekwalificeerde 

jeugdsportbegeleiders en –coördinatoren. Op basis van kwalitatieve criteria en rekening houdend 
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met het aantal en de kwalificaties van de jeugdsportbegeleiders en –coördinatoren worden punten 

toegekend aan de sportverenigingen.  

Het beschikbare deel van de stersubsidie kwaliteitsondersteuning jeugd voor het stimuleren van de 

werking met gekwalificeerde personen wordt vervolgens gedeeld door het totaal aantal behaalde 

punten door alle sportverenigingen samen. Dit resulteert in een subsidie per punt. Om de toelage 

voor de sportvereniging te berekenen, worden de toegekende punten van elke sportvereniging 

vermenigvuldigd met de subsidie per punt. 

Puntenwaarde = beschikbare krediet voor art.10.2 en art.10.3 

   totaal aantal punten goedgekeurde aanvragen 

 

Artikel 10.2: Werking met sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en –coördinatoren  

De voorwaarden opdat sportverenigingen een toelage kunnen ontvangen voor de tewerkstelling van 

sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en –coördinatoren zijn de volgende:  

a. De jeugdsportbegeleider of sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator dient ten minste 30 

uur per jaar werkzaam te zijn in de sportvereniging; 

(verantwoording: url link of upload trainingsuren trainer) 

b. Upload kopie van het diploma/getuigschrift/attest van de opleiding  

Voor de jeugdsportcoördinator wordt aangetoond dat deze een specifiek takenpakket en 

bevoegdheden heeft binnen de sportvereniging, welke duidelijk aantonen dat de sportcoördinator 

zich onderscheidt van de andere sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders.  

Voor de berekening van het aantal punten voor de sportvereniging worden volgende criteria 

weerhouden: 

Jeugdsportbegeleiders: 

Voor elke sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider worden punten toegekend op basis van 

onderstaande tabel. Aangezien er voor de jeugdsportcoördinator apart punten worden verdeeld, 

wordt deze persoon niet in rekening genomen bij de jeugdsportbegeleiders. 

Jeugdsportbegeleiders* Punten 

Waarderingsschaal 1 10  punten 

Waarderingsschaal 2 20  punten 

Waarderingsschaal 3 25 punten 

Waarderingsschaal 4 30 punten 

Waarderingsschaal 5 35  punten 

Waarderingsschaal 6 40 punten 

Waarderingsschaal 7 50 punten 
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Waarderingsschaal 8 60  punten 

*Waardering op basis van de referentietabel voor sportkwalificaties van de Vlaamse Trainersschool 

 

Het digitaal aanvraagformulier bevat een geactualiseerde waardeschaal. 

Jeugdsportcoördinator: 

De sportvereniging die met een jeugdsportcoördinator werkt, wordt bijkomende punten toegekend. 

Het aantal punten is afhankelijk van de waarderingsschaal van de VTS waarin deze 

sportgekwalificeerde persoon zich bevindt. De sportvereniging kan maximaal twee 

jeugdsportcoördinatoren in aanmerking brengen voor deze additionele punten.  

Jeugdsportcoördinator* Punten 

 Jeugdsportcoördinator met waarderingsschaal 2 of 3  50 punten 

Jeugdsportcoördinator met waarderingsschaal 4,5 of 6  75 punten 

Jeugdsportcoördinator met waarderingsschaal 7 of 8 100  punten 

Jeugdsportcoördinator met waarderingsschaal met aanvullend VTS 

diploma jeugdsportcoördinator- basis 

120  punten 

Jeugdsportcoördinator met waarderingsschaal met aanvullend VTS 

diploma jeugdsportcoördinator- specialisatie 

140  punten 

*Waardering op basis van de referentietabel voor sportkwalificaties van de Vlaamse Trainersschool 

 

Artikel 10.3 Ethisch en medisch verantwoorde sportbeoefening: 

Het Panathlon-charter legt heldere gedragsregels vast omtrent het nastreven van positieve waarden 

in de jeugdsport. Door de ondertekening van deze verklaring door alle JSB’s en JSC’s aanvaarden de 

JSB/JSC’s de principes inzake ethiek in de jeugdsport en neemt de vereniging deze mee op in de 

grondslag van haar jeugdpolitiek.  

Panathlonverklaring Punten 

Ondertekening van het panathlon charter door de JSB/JSC 25 punten 

 

Artikel 10.4: Organisatie van opleidingen en bijscholingen voor JSB en/of JSC 

Indien de sportvereniging zelf sportspecifieke opleidingen of bijscholingen organiseert, zal het 

beroep kunnen doen op een subsidie, welke bepaald wordt op basis van een aantal parameters. 

Volgende voorwaarden zijn hieraan verbonden:  

� Een aanvraag bij de sportdienst door middel van het digitaal aanvraagformulier; 
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� De goedkeuring van de sportdienst, op basis van het ingediende aanvraagformulier, voor de 

bijscholing; 

� De opleiding of bijscholing dient plaats te vinden in Leuven; 

� De opleiding of bijscholing dient een cluboverschrijdend karakter te hebben. Dit wil zeggen 

dat de organisatie van de opleiding of bijscholing wordt gecommuniceerd naar andere, 

potentieel geïnteresseerde sportverenigingen binnen Leuven (met eventuele uitbreiding 

naar verenigingen buiten Leuven); 

� De opleiding of bijscholing dient ter verbetering van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider 

en/of sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator; 

� Aan de opleiding of bijscholing kunnen enkel en met een minimum van 2 

jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren deelnemen. Een lijst van deelnemers zal 

na afloop van de opleiding of bijscholing overgemaakt worden aan de sportdienst;  

� Indien er inschrijvingsgeld wordt gevraagd van de deelnemers die zouden terugvloeien naar 

de organiserende sportvereniging, dan zijn de leden van de erkende Leuvense 

sportverenigingen vrijgesteld van deze inschrijvingsgelden. Na afloop van de opleiding of 

bijscholing wordt door de deelnemers het door de sportdienst aangereikte 

evaluatieformulier ingevuld. Deze ingevulde formulieren dienen overgemaakt te worden aan 

de sportdienst; 

De deelnemers krijgen na afloop een bewijs van aanwezigheid of, indien een bevoegde instantie 

betrokken was bij de organisatie van de opleiding of bijscholing, een attest van deelname; 

Per werkingsjaar kunnen door alle sportverenigingen samen maximaal 30 opleidingen of 

bijscholingen worden georganiseerd die in aanmerking komen voor de stersubsidie 

kwaliteitsverhoging jeugd..  

De subsidie voor het organiseren van een opleiding of bijscholing wordt op volgende manier 

berekend: 

Basissubsidie: 

Basissubsidie Subsidie 

Forfaitaire basissubsidie 300 euro 

Aantal JSB’s/ sportgekwalificeerde JSC’s:   

Aantal deelnemers Maximaal bijkomende subsidie 

Vanaf  10 tot 15 deelnemers 200 euro 

Vanaf  15 tot 20 deelnemers 350 euro 

Vanaf  20 tot 25 deelnemers 450 euro 

Vanaf  25 deelnemers 500 euro 

 

Sportkwalificaties van de sprekers:  

Per spreker die, op basis van de referentietabel voor sportkwalificaties van de Vlaamse 

Trainersschool, binnen de waarderingsschaal 5, 6, 7 of 8 valt en die een bijdrage levert aan de 



 

12 

opleiding of bijscholing van ten minste 1 uur, kan een bijkomende toelage bekomen worden. Het 

bedrag is afhankelijk van de waarderingsschaal waarin de spreker zich bevindt.  

 

Sportkwalificatie van de spreker Maximaal bijlkomende subsidie 

Waarderingsschaal 5 of 6 150 euro 

Waarderingsschaal 7 of 8 200 euro 

 

Een sportvereniging kan maximaal één opleiding per dag organiseren.  

Per organisatie van een opleiding of bijscholing wordt maximaal een bedrag van 1.400 euro per 

opleiding of bijscholing in aanmerking genomen voor terugbetaling. Per sportvereniging kan, op basis 

van de organisatie van bijscholingen of opleidingen, per werkingsjaar maximaal € 2.800 aan 

stersubsidie kwaliteitsverhoging jeugd bekomen worden. 

 

Artikel 11 – Stersubsidie beleid: criteria voor het puntensysteem 

 

Een sportvereniging haalt minstens 60 punten op 100 punten om in aanmerking te komen voor deze 

stersubsidie. 

 

Artikel 11.1 Sportverenigingen met een rechtspersoonlijkheid 

Verenigingen met een rechtspersoonlijkheid= 40 punten 

(Verantwoording: upload statuten) 

 

Artikel 11.2 De sportvereniging heeft een sportverenigingsbeleidsplan  

Een sportvereningsbeleidsplan is een beleidsplan voor langere termijn en minimum 1 jaar. Het geeft 

de missie, visie en waarden weer van de vereniging. Het stelt doelstellingen voor de verschillende 

afdelingen van een sportvereniging op en geeft eveneens een opvolging aan deze doelstellingen = 15 

punten  

(verantwoording: ingevulde vragenlijst)  

 

Artikel 11.3 Deelname aan de gratis info-avonden van de sportraad 

Ten minste éénmaal deelnemen aan een info-avond van de sportraad.  Deze zullen minstens 

driemaal per jaar gratis georganiseerd worden door de sportraad. = 10 punten  

(verantwoording: de aanwezigheidslijst van de sportraad geldt als deelname) 

De Algemene vergadering van de sportraad en de trainingsgerelateerde bijscholing (artikel 8. 2) 

horen hier niet bij.  

 

Artikel 11. 4 Deelname aan de Algemene vergadering van de sportraad 

 

Aanwezigheid op de Algemene vergadering van de sportraad.  Deze zal minstens 1x per jaar 
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georganiseerd worden door de sportraad. = 10 punten 

(verantwoording: de aanwezigheidslijst van de sportraad geldt als deelname) 

 

Artikel 11.5 Afnemen van een tevredenheidsenquête binnen de sportvereniging  

Het afnemen van een tevredenheidsenquête van de leden met een minimum respons van 10% van 

het totaal aantal leden. De tevredenheidsenquête bevat een minimum aantal basisvragen die terug 

te vinden zijn in het voorbeeld op de website www.leuven.be/sport.  

Deze tevredenheidsenquête geldt voor twee jaar = 10 punten  

(verantwoording: uitgewerkte samenvatting van de resultaten van de enquête) 

 

Artikel 11.6 Erkende opleiding/bijscholing bestuursleden  

Minstens één bestuurslid volgt een erkende bestuursgerelateerde opleiding/bijscholingen: 

� Bijscholing/opleiding via de aangesloten sportfederatie 

� Bijscholingen georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool 

� Bijscholingen georganiseerd door het BOIC 

� Bestuursgerelateerde bijscholing georganiseerd door de Leuvense sportraad 

� Sportclubgerelateerde bijscholingen georganiseerd door opleidingsinstanties (vb. sportac) 

� Sportclubgerelateerde bijscholingen georganiseerde door hogescholen of universiteiten 

= 5 punten 

(verantwoording: bijscholingscertificaat of bewijs van deelname) 

 

Artikel 11. 7 Financiële kosten-inkomstenstructuur 

 

Een overzicht van de herkomst van kosten en inkomsten van een sportvereniging is een handig 

beleidsinstrument voor de verdere uitbouw van de sportvereniging. = 10 punten  

(verantwoording: inkomsten en uitgavestroom digitaal invullen) 

 

Artikel 12 – Stersubsidie communicatie: criteria voor het puntensysteem 

 

Een sportvereniging haalt minstens 60 punten op 100 punten om in aanmerking te komen voor deze 

stersubsidie. 

 

Artikel 12.1 De sportvereniging heeft een website  

Sportverenigingen hebben een website met volgende minimale informatie:  

� Naam en Adres van de vereniging 

� Statuten van de vereniging 

� Structuur + bestuursleden  

� Contact via mail of telefoon 

� Lidgelden 

� Trainingsuren  

� Activiteitenkalender 
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� Verzekering 

De informatie moet up to date zijn  = 40 punten 

(verantwoording: url-link) 

 

Artikel 12.2 De sportvereniging wordt vermeld in de sportgids  

 

De sportvereniging laat de gegevens publiceren in de sportgids van de stad Leuven = 15 punten  

 

Artikel 12.3 De sportvereniging neemt deel aan Leuven Beweegt of organiseert een opendeurdag 

Deelname aan ‘Leuven beweegt’ via de sportdienst. 

Of de organisatie van een opendeur moment. 

 

De doelstelling van een opendeurdag is duidelijk dat potentiële leden kunnen kennismaken met de 

werking van de sportvereniging waar werving van leden centraal staat = 15 punten 

(verantwoording: url-link – wijze van aankondiging, datum, locatie) 

 

Artikel 12.4 De sportvereniging heeft een lidkaart voor de leden 

 

De sportvereniging heeft een lidkaart als bewijs van lidmaatschap voor haar leden  = 10 punten 

(verantwoording: upload lidkaart) 

 

Artikel 12.5 De sportvereniging heeft een periodiek clubblad - nieuwsbrief 

Periodiek clubblad dat minimaal tweemaal per jaar verschijnt en waar de interne werking en 

nieuwtjes in vermeld staan = 10 punten 

(verantwoording: url-link of upload) 

 

Artikel 12.6 De sportvereniging heeft een clublogo 

Een eigen clublogo hetgeen ook telkens vermeld staat op briefwisseling, website, periodiek clubblad, 

…= 10 punten 

 (verantwoording: url-link of upload) 

 

Artikel 13 – Stersubsidie doelgroepenwerking: criteria voor het puntensysteem 

 

Een sportvereniging moet minstens één criteria halen om in aanmerking te komen voor deze 

stersubsidie.  

De verdeelsleutel van subsidies is 100% het bedrag van de door de gemeenteraad goedgekeurde 

toelagen zoals beschreven in artikel 1 en 4. Dit bedrag wordt gedeeld door de som van het aantal 

punten behaald door de sportvereniging (= het bedrag per punt). 
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Artikel 13.1 Sportverenigingen en buurtsport 

Je haalt minstens één van onderstaande subcriteria om dit criteria te halen en de punten te 

verdienen = maximum 15 punten (verantwoording: url link – upload publicatie-activiteiten) 

a. De sportvereniging heeft in het subsidiejaar minstens éénmaal per jaar een initiatieles 

georganiseerd ism Buurtsport, met aandacht voor een specifieke doelgroep of in een 

specifieke aandachtswijk = 5 punten (per initiatie en iedere initiatie moet georganiseerd 

worden voor een andere specifieke doelgroep) 

b. De sportvereniging heeft in het subsidiejaar minstens éénmaal per jaar een 5 lessenreeks, 

georganiseerd ism Buurtsport, met aandacht voor een specifieke doelgroep of in een 

specifieke aandachtswijk = 10 punten  

c. De sportvereniging heeft in het subsidiejaar een vast aanbod (minstens 20 lessen, overdag of 

naschools ) ism Buurtsport, met aandacht voor een specifieke doelgroep of in een specifieke 

aandachtswijk = 15 punten  

d. De sportvereniging heeft in het subsidiejaar een buurtsportkamp georganiseerd ism 

Buurtsport, met aandacht voor een specifieke doelgroep of in een specifieke aandachtswijk  

= 15 punten 

e. Een trainer/begeleider van de sportvereniging heeft het getuigschrift van 

bewegingsanimator van de Vlaamse trainersschool. Een vereniging waarvan een lid in het 

bezit is van dit getuigschrift en actief wordt ingeschakeld = 10 punten 

 

Artikel 13.2 Sportverenigingen en  gehandicaptensport 

Je haalt twee van de drie subcriteria om dit criterium te halen en de punten te verdienen = 15 

punten 

a. De sporttakoverschrijdende en sporttakspecifieke module voor de gehandicaptensport is een 

module die kan gevolgd worden bij de Vlaamse trainersschool. Een vereniging waarvan een 

lid in het bezit is van dit getuigschrift en actief wordt ingeschakeld. 

b. Een sportvereniging die  occasioneel (minimum 2x per jaar) een sportactiviteit organiseert 

voor gehandicapten 

(verantwoording: url link –upload activiteiten) 

c. Een sportvereniging die structureel (jaarwerking) een sportactiviteit organiseert voor 

gehandicapten. 

(verantwoording: url link – upload activiteiten) 

 

Artikel 13.3 Sportverenigingen en senioren 

Je haalt twee van de drie subcriteria om dit criterium te halen en de punten te verdienen = 15 

punten 

a. Minimum 10% van het totaal aantal leden is meer dan 55 jaar 

b. Een sportvereniging die structureel (jaarwerking) een sportactiviteit organiseert voor 

senioren. (verantwoording: url link – upload activiteiten) 
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c. De sporttakoverschrijdende en sporttakspecifieke aanvullende module voor de seniorensport 

dat kan gevolgd worden bij de Vlaamse trainersschool. Een vereniging waarvan een lid in het 

bezit is van dit getuigschrift en actief wordt ingeschakeld. (verantwoording: upload 

getuigschrift/diploma) 

 

Artikel 13.4 Sportverenigingen en allerkleinste sporters 

De sportvereniging organiseert een beweegschool voor de allerkleinste sporters waarbij algemene 

vaardigheden zoals lopen, springen, klimmen, zwaaien, …worden aangeleerd volgens de principes 

van ‘beweegschool’ en of ‘multimove’ = 10 punten (verantwoording: url link – upload activiteiten, 

kalender) 

 

Artikel 13.5 Sportverenigingen en gezinnen 

Je haalt twee van de drie subcriteria om dit criterium te halen en de punten te verdienen= 15 punten 

a. Een sportvereniging waar gedifferentieerde sociale tarieven worden toegepast voor ouders, 

1
ste

, 2
de

, 3
de

, … kind (verantwoording: url link– upload lidgeldenstructuur) 

b. Een sportvereniging die tenminste 2 x per jaar (in het subsidiejaar) een combinatiesport 

(ouders – jeugdleden) organiseert (dit hoeft niet dezelfde sporttak te zijn).  

c. Een sportvereniging die tenminste 2 x per jaar (in het subsidiejaar) tijdens haar sportieve 

evenementen of haar trainingen/wedstrijden van volwassenen kwaliteitsvolle kinderopvang 

organiseert. Dit voor minstens 5 kinderen en onder begeleiding van een lesgever/begeleider. 

(verantwoording: url link –upload publicatie) 

 

Artikel 13.6 Sportverenigingen en participatie van  vrouwen (25+) 

Tenminste twee sportieve activiteiten in het subsidiejaar gerealiseerd hebben met als doel om de 

actieve vrouw met een drukke combinatie van zorg,  gezin en arbeid terug aan het bewegen te 

krijgen. =  15 punten (verantwoording: url – upload activiteiten, uitnodigingen, verslag ) 

 

Artikel 13.7 Sportverenigingen en communitywerking 

Tenminste één sportieve activiteit in het subsidiejaar gerealiseerd hebben met als thema 

communitywerking = 15 punten 

Communitywerking is een maatschappelijk begrip dat de werking van de club overstijgt en een 

maatschappelijke meerwaarde beoogt. (verantwoording: url link– upload activiteiten, uitnodigingen, 

verslag ) 

 

Artikel 14 – Stersubsidie topsport: criteria voor het puntensysteem 

 

Topsport vormt het uithangbord van het Leuvense sport- en beweegcentrum. Deze subsidies hebben 

als doelstelling om topsportclubs te ondersteunen. 
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Artikel 14.1 Voorwaarden tot subsidiëring 

Een sportvereniging komt in aanmerking voor deze subsidies indien zij aan volgende bijkomende 

voorwaarden voldoet: 

a. de sportdiscipline van de sportvereniging is een Olympische sport 

b. de sportdiscipline van de sportvereniging is lid van een federatie die een door de minister 

van Onderwijs erkende topsportschool organiseert in deze sportdiscipline 

c. de sportclub is reeds één jaar actief in de volwassenencompetitie op minimum nationaal 

niveau 

Een sportvereniging die niet onder deze voorwaarden valt en toch een belangrijke uitstraling is voor 

Leuven, kan met hoge uitzondering opgenomen worden als het college van burgemeester en 

schepenen hierover een beslissing neemt. De aanvraag hiervoor moet van de sportvereniging komen 

en mee ingediend worden bij het dossier. Een sportvereniging kan tevens geweigerd worden, ook al 

voldoet ze aan bovenstaande criteria, op gemotiveerde beslissing van het college van burgemeester 

en schepenen. 

 

Artikel 14.2 Verdeling en criteria stersubsidie topsport 

De verdeelsleutel van subsidies is 100% het bedrag van de door de gemeenteraad goedgekeurde 

toelagen zoals beschreven in artikel 1 en 4. Dit bedrag wordt gedeeld door de som van het aantal 

punten behaald door de topsportclubs (= het bedrag per punt). 

 

Artikel 14.3 Criteria 

 

 

Artikel 14.3.1 Criteria voor sportverenigingen 

De volwassenencompetitie is georganiseerd door de federatie op het 4
de

 hoogste niveau =10 punten 

De volwassenencompetitie is georganiseerd door de federatie op het 3
de

 hoogste niveau = 50 punten 

De volwassenencompetitie is georganiseerd door de federatie op het 2
de

 hoogste niveau = 100 

punten 

De volwassenencompetitie is georganiseerd door de federatie op het hoogste niveau = 150 punten 

(verantwoording: upload bewijs van de federatie) 

Artikel 14.3.2 Criteria voor individuele topsporters 

Een individuele sporter of minstens één sporter van een ploegsport binnen de 

volwassenencompetitie neemt deel aan minimum een internationale wedstrijd (excl. Europese of 

wereldkampioenschappen, Olympische spelen of Paralympics) binnen het subsidiejaar. 

Stages of vriendschappelijke wedstrijden worden niet in rekening gebracht. 

= 20 punten  per deelnemende sporter per internationale wedstrijd met een maximum van 400 

punten per sportvereniging 

(verantwoording: url link of upload bewijs van deelname) 
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Artikel 14.3.3  Criteria voor individuele topsporter met deelname EK, WK, OS of Paralympics 

Een sporter aangesloten bij een sportvereniging die deelneemt aan een EK in de 

volwassenencompetitie in het subsidiejaar (volwassenencompetitie) = 50 punten  

Een sporter aangesloten bij een sportvereniging die deelneemt aan een WK in de 

volwassenencompetitie in het subsidiejaar (volwassenencompetitie) = 100 punten 

Een sporter aangesloten bij een sportvereniging die deelneemt aan de OS of de Paralympics in de 

volwassenencompetitie in het subsidiejaar (volwassenencompetitie) = 200 punten 

Bij een medaille worden de punten verdubbeld in elke categorie. De sportvereniging kan hier 

maximum 1500 punten halen. 

De deelnames aan voorrondes komen hier niet in aanmerking maar wel in artikel 14.3.2. 

Artikel 14.3.4 Criteria voor topsportschool - topsportstatuut 

Per studerend lid van een sportvereniging die zijn/haar competitie doet in de volwassenencompetitie 

en die ofwel een topsportstatuut heeft of school loopt in een topsportschool zoals omschreven in 

punt 1 = 50 punten met een maximum van 500 punten voor de sportvereniging. 

Artikel 14.3.5 Criteria voor toptrainer 

Elke trainer die lesgeeft in de gegeven sporttak aan de sportvereniging met volgende kwalificaties: 

� Trainer A van de VTS of ingeschaald of geassimileerd 

� Toptrainer van de VTS of ingeschaald of geassimileerd 

� Uefa-A of Pro licentie van de Belgische Koninklijke Voetbalbond 

Per trainer 50 punten met een maximum van 500 punten per sportvereniging. 

(verantwoording: upload diploma) 

 

Artikel 15 – De aanvraagprocedure  

 

De aanvraag tot subsidiëring wordt digitaal ingediend bij de Leuvense sportdienst. Het indienen van 

het subsidiedossier dient te gebeuren vóór 16 oktober van het begrotingsjaar waarop de subsidies 

betrekking hebben. De subsidies worden toegekend op basis van de gegevens van 1 september tot 

31 augustus  voorafgaandelijk aan het jaar van indiening. 

 

Artikel 16 – Controle van het ingediende subsidiedossier 

 

De sportdienst kan de juistheid van de gegevens nagaan. Een ambtenaar van de sportdienst kan een 

controle uitoefenen bij de vereniging over de verstrekte gegevens. . Op eenvoudig verzoek van de 

directeur van de sportdienst verschaft de sportvereniging de gevraagde gegevens binnen de 14 

dagen. Indien de sportdienst binnen deze termijn niet over de gevraagde gegevens beschikt kan zij 

overgaan om het college te vragen tot weigering of terugvordering van de uitgekeerde subsidies. 

Indien er nog geen subsidies zijn uitgekeerd kan de sportdienst overgaan om de punten niet toe te 

kennen wegens gebrek aan bijkomende informatie.  
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Indien een vereniging onjuiste verklaringen aflegt, kan het college overgaan tot weigering of 

terugvordering van de uitgekeerde subsidies. 

 

Artikel 17 – Controle van kwalitatieve criteria 

 

De sportdienst zal de kwalitatieve beoordeling van de formulieren voor haar rekening nemen. Indien 

de sportdienst een ongunstig advies geeft dan zal de een delegatie van drie leden van de raad van 

bestuur van de sportraad hier ook een advies over geven. Als deze ook ongunstig is, zullen er geen 

punten worden toegekend. Als deze gunstig is dan zal de schepen van sport hierin een beslissing 

nemen. 

 

Artikel 18 – De uitbetaling van de toelagen 

 

De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 16 november van het betrokken 

jaar. Tussen 16 november en 1 december van het betrokken jaar kan de sportvereniging schriftelijk 

beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen. De uitbetaling van de subsidie 

zal gebeuren vóór 31 december van het betrokken jaar. 

 

Artikel 19 

 

De gemeenteraadsbesluiten aangaande hetzelfde onderwerp van 29 juni 2009 en 28 september 2009 

worden opgeheven vanaf het in voege treden van onderhavig reglement. 

 

Artikel 20 

 

Dit reglement treedt in werking vanaf de goedkeuring in de gemeenteraad. Het eerste subsidiejaar 

zal gaan over de periode van 1 september 2013 tot 31 augustus 2014. 

 

Geviseerd om gevoegd te worden bij 

de beslissing van de gemeenteraad 

dd. 

 

In opdracht, 

 

 

De secretaris,      De Burgemeester 

G. VRIENS      L. TOBBACK 


