REGLEMENT

Gemeenteraad van 27 november 2014

REGLEMENT BASIS- EN KWALITATIEVE WERKING VOOR ERKENDE TIENSE SPORT- EN
ONTSPANNINGSVERENIGINGEN
Artikel 1
Binnen de perken van het in de budget ingeschreven krediet onder actie 475 – sportverenigingen krijgen
financiële ondersteuning - kan het college van burgemeester en schepenen, onder de voorwaarden van
onderhavig reglement, een werkingstoelage voor het voorbije werkingsjaar (van 1 juli van het voorgaande jaar
tot 30 juni van het lopende jaar) toekennen aan erkende Tiense sport- en ontspanningsverenigingen.
Artikel 2
Om een werkingstoelage te kunnen ontvangen als Tiense sport- of ontspanningsvereniging, dient de
vereniging aan volgende voorwaarden cumulatief te voldoen:
- de sport- of ontspanningsvereniging dient erkend te zijn door het stadsbestuur;
- de sport- of ontspanningsvereniging mag geen andere werkingstoelage ontvangen van de stad
Tienen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks;
- de sport- of ontspanningsvereniging mag geen toelage ontvangen van een plaatselijk verbond
waaraan reeds een subsidie door de stad wordt uitgekeerd;
- de sport- of ontspanningsvereniging mag onder geen andere rechtsvorm dan een feitelijke vereniging
met statuten of vereniging zonder winstoogmerk haar activiteiten uitoefenen.

dienst sport

Artikel 3
De globale te verdelen toelage aan de sport- en ontspanningsverenigingen wordt opgesplitst in een budget
voor beoordeling op basis van de kwantitatieve criteria à rato van 49 % en in een budget voor beoordeling op
basis van de kwalitatieve criteria à rato van 51 %. Het college van burgemeester en schepenen kan, op advies
van de stedelijke sportraad Tienen, deze verhouding wijzigen.
- het budget toebedeeld aan de kwantitatieve criteria wordt verdeeld op basis van onderstaande
puntenverdeling onder A, na voorafgaande aftrek van de basistoelagen aan de verenigingen. Deze
basistoelage bedraagt 75 euro op voorwaarde dat de sport- of ontspanningsvereniging minstens op
twee algemene vergaderingen van de stedelijke sportraad gedurende het voorbije werkingsjaar
effectief aanwezig was. De Hagelandse Zaalvoetbalbond, de Vereniging Golfbiljart Tienen en Tiense
Dartsunie ontvangen evenwel een basistoelage van respectievelijk 500 euro, 375 euro en 300 euro
onder dezelfde voorwaarde als de sport- of ontspanningsverenigingen. Deze basistoelage kan jaarlijks
worden aangepast door het college van burgemeester en schepenen;
- het budget toebedeeld aan de kwalitatieve criteria wordt volledig verdeeld op basis van onderstaande
puntenverdeling onder B.
A- Puntenverdeling op basis van kwantitatieve criteria
1. Aantal leden die verzekerd zijn en een lidgeld betalen
15 – 25 leden
26 – 50 leden
51 – 75 leden
76 - 100 leden
101 – 150 leden
meer dan 150 leden
Clubs met minstens 50% Tiense leden: totaal aantal punten x1,5
mits bijlage van:

1 pt
3 ptn
5 ptn
7 ptn
9 ptn
10 ptn

totaal aantal Tiense jeugdleden -18 jaar
totaal aantal leden woonachtig te Tienen (indicator LSBVBP01 actie 475)
totaal aantal clubleden (indicator LSBVBP01 actie 475)

……
……
……

Enkel de ledenlijst van de erkende (sport) federatie komt in aanmerking!

2.

Organisatiegebonden uitgaven (administratiekosten, trainers- en lesgeverskosten, verplaatsingskosten, prijzen, aankoop sportmateriaal,…) De kosten verbonden aan verzekering van de leden,
bijdragen aan de federatie of het verbond, en aankoop en onderhoud kledij komen niet in
aanmerking
Tot 250 euro
1 pt
251 – 600 euro
3 ptn
601 – 1250 euro
5 ptn
1251 – 2000 euro
7 ptn
2001 – 3.000 euro
9 ptn
3001 – 5.000 euro
11 ptn
meer dan 5.000 euro
13 ptn

B- Puntenverdeling op basis van kwalitatieve criteria
1. Betrokkenheid bij de werking van sportraad en sportdienst:
aangesloten bij de sportraad
5 ptn
medewerking aan lokale sportinitiatieven
5 ptn/activiteit
(mede-organisatie/hulp/deelname bij sportacties
met opgave data en activiteit, vb: week van de sportclub, buitenspeeldag, Sport-In-Stuif,
SNS-pas, DAS-beurs,…..)
2. Structuur van de vereniging
vzw
heeft een organogram met taakomschrijving per functie
heeft één jeugdsportcommissie of jeugdwerkgroep
personen vermelden die hiervan deel uit maken

5 ptn
2 ptn
5 ptn

3. Aantal verschillende groepen onder leiding van gekwalificeerde begeleiders
Jogbegeleider/bewegingsanimator/wegkapitein
en niet VTS geassimileerde begeleiders

2 ptn/groep

Animator / initiator / jeugdsportbegeleider
voor voetbal: initiator getuigschrift C
en andere gelijkgestelde diploma’s cfr VTS
andere instructeurs

3 ptn/groep

Instructeur B (VTS),
en andere gelijkgestelde diploma’s cfr VTS

4 ptn/groep

Trainer B / Reg LO / Bachelor LO
en andere gelijkgestelde diploma’s cfr VTS
voor voetbal: getuigschrift B, UEFA-B diploma

5 ptn/groep

Trainer A / Lic LO / Master LO
en andere gelijkgestelde diploma’s cfr VTS

6 ptn/groep

voor voetbal: getuigschrift A, UEFA-A diploma
Toptrainer (lic LO of master met VTS Trainer A diploma)
en andere gelijkgestelde diploma’s cfr VTS

8 ptn/groep

Noot: Als verschillende leeftijdsgroepen gezamenlijk trainen, wordt dit beschouwd als één groep.
Voor individuele sporten moet een groepstraining bestaan uit minstens 6 personen. Indien de
begeleiding slechts een half seizoen (minder dan 5 maanden) gebeurt, worden de punten gehalveerd.
De begeleider moet in de aangeboden sporttak gediplomeerd zijn. Andere diploma’s worden in
functie van de assimilatietabel van de Vlaamse Trainers School naar waarde geschat.
4. Aantal actieve sportbegeleiders in de club die ook effectief op regelmatige basis (meer dan 5
maanden) trainingen/begeleiding geven en in het bezit zijn van volgende diploma’s/kwalificaties
Scheidsrechters (gediplomeerde)/ officials (max. 5)

1 ptn/persoon

Jogbegeleider/bewegingsanimator/redder (max. 3)
wegkapitein/ niet VTS geassimileerde begeleiders

2 ptn/persoon

Animator / initiator / jeugdsportbegeleider
voor voetbal: initiator getuigschrift C
en andere gelijkgestelde diploma’s cfr VTS
andere instructeurs
begeleiders voor sporters met een handicap, recreatieve sporters
en seniorensport

3 ptn/persoon

Instructeur B (VTS) en andere instructeurs
en andere gelijkgestelde diploma’s cfr VTS

4 ptn/persoon

Trainer B / Reg LO / Bachelor LO
en andere gelijkgestelde diploma’s cfr VTS
voor voetbal: getuigschrift B, UEFA-B diploma

5 ptn/persoon

Trainer A / Lic LO / Master LO
en andere gelijkgestelde diploma’s cfr VTS
voor voetbal: getuigschrift A, UEFA-A diploma

6 ptn/persoon

Toptrainer (lic LO of master met VTS Trainer A diploma)
en andere gelijkgestelde diploma’s cfr VTS

8 ptn/persoon

kopies van diploma’s verplicht bij te voegen.
Enkel het hoogste diploma komt in aanmerking.
5. Bijscholingen/vorming van actieve lesgevers en bestuursleden
aantal personen die een VTS of andere erkende bijscholing hebben gevolgd
-voor niet gediplomeerde trainers/officials/begeleiders
5 ptn/persoon
-voor gediplomeerde trainers/begeleiders/instructeurs
10 ptn/persoon
aantal personen die geslaagd zijn in een volledige sporttakgerichte opleiding (min 40u)
10ptn/persoon
aantal personen die een opleiding of bijschiling voor scheidsrechter/official/EHBO of
voor bestuurslid hebben gevolgd
5 ptn/persoon
Kopie van bijscholingsattesten of andere bewijzen verplicht bij te voegen.
Decretaal verplichte bijscholingen komen niet in aanmerking.

6. Financieel beleid in de vereniging
er is lidgeld-differentiatie voor jongeren-volwassenen-senioren
er is lidgeld-differentiatie ifv het aantal leden per gezin
er is lidgeld-korting in ruil voor ouderhulp bij organisaties
er is lidgeld-korting voor kansengroepen

5 ptn
5 ptn
5 ptn
5 ptn

Kopie van brief aan leden ivm lidgelden
Kansengroepen: personen die financiële drempels ondervinden om aan
te sluiten bij een sportvereniging en in aanmerking komen voor het vrijetijdsfonds.
7. Specifiek aanbod en doelgroepen
er is een wekelijks/regelmatig (min. 14-daags) afzonderlijk aanbod voor
één van de volgende doelgroepen:
- voor 50 +ers naast het bestaande aanbod
- voor perso(o)n(en) met een beperking (G-werking)
- recreatief aanbod (voor clubs die hoofdzakelijk aan competitie doen) of
competitief aanbod (voor clubs die hoofdzakelijk aan recreatie doen)

5 ptn
5 ptn
5 ptn

- er worden buiten de reguliere werking specifieke stages of sportkampen georganiseerd
van min. 3u/dag en van min. 3 dagen georganiseerd voor jongeren (- 18 jaar),
in Tienen
5 ptn/org
in België of buitenland met min. 3 overnachtingen (max.1)
20 ptn
de club organiseert sportactiviteiten in samenwerking met de Stichting
Vlaamse Schoolsport of met een Tiense school
5 ptn/act
(verhuren van infrastructuur is geen voorwaarde, de aantoonbare
inzet van de club is een voorwaarde)
de club organiseert een tornooi/manifestatie buiten de reguliere
competitie/werking (max. 1)
5 ptn
8. Beleidsvisie, communicatie en klantgerichtheid
er is een uitgeschreven beleidsvisie/ -missie van de vereniging
de club beschikt over een up-to-date gehouden website
de club organiseert jaarlijks een opendeurdag naast
“de week van de sportclub” (opgave datum en document)
De club brengt een periodiek clubblad uit of e-zine (nieuwsbrief)
9.

Kwaliteits- en veiligheidsgaranties van de sportbeoefening
mijn club heeft de Panathlonverklaring ondertekend
mijn club heeft een actie gedaan rond ethisch verantwoord
sporten (omschrijving en bewijs)
mijn club heeft een actie gedaan tegen dopinggebruik en/of veilig
sporten in de club (omschrijving en bewijs)
vb: gedragscode of intern reglement
mijn club heeft een actie gedaan rond “hart veilig sporten”

5 ptn
5 ptn
5 ptn
5 ptn

5 ptn
5 ptn
5 ptn

5 ptn

Artikel 4
De verenigingen die voor betoelaging in aanmerking willen komen, moeten de hen via e-mail toegestuurde
invulformulieren volledig ingevuld en vergezeld van de bewijsstukken, terugmailen naar de sportdienst. Als
bewijs wordt een bevestigings e-mail gestuurd.
Verenigingen die de overhandigde invulformulieren en bewijsstukken wensen te verzenden per post, moeten
dit aangetekend doen. De stukken moeten ondertekend zijn door minstens één bestuurslid of de

afgevaardigde van de sportraad. Deze kunnen ook op de sportdienst afgegeven worden tegen
ontvangstbewijs. Alle subsidieaanvragen moeten uiterlijk op de datum vermeld op het invulformulier, aan de
sportdienst worden bezorgd om ontvankelijk te zijn.
Artikel 5
Het college van burgemeester en schepenen beslist na de verwerking van de dossiers door de dienst sport en
na het advies van de stedelijke sportraad, over de toekenning van de werkingstoelagen aan de sport- en
ontspannings-verenigingen. Het verstrekken van valse verklaringen kan aanleiding geven tot het volledig
schrappen van de toelage. Na advies van de stedelijke sportraad Tienen zal het college van burgemeester en
schepenen hieromtrent een beslissing nemen.
Artikel 6
De verleende toelage is onderworpen aan artikel 3 en artikel 7, eerste lid, 1°van de wet van 14 november
1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen. Derhalve is de
toelagetrekker ertoe gehouden de toelage geheel of gedeeltelijk terug te betalen indien hij de toelage niet
aanwendt voor het doel waarvoor zij werd toegekend. Bovendien heeft de stad het recht om de toelage
geheel of gedeeltelijk terug te vorderen indien de toelagetrekker één of meerdere van de gevraagde stukken
niet verstrekt of stukken overhandigt die niet met de werkelijkheid stroken, na controle ervan door de
ambtenaren van de dienst sport van de stad.
Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de stedelijke sportraad op dd 03/11/2014.
Bekrachtigd door de Algemene Vergadering van de sportraad op dd 12/11/2014.

