Subsidies sportclubs Knokke-Heist - Reglement
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Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1
Dit subsidiereglement voor directe financiële ondersteuning bepaalt de voorwaarden voor
toekenning van subsidies aan de sportclubs.
De subsidies worden toegekend binnen de beschikbare kredieten van het meerjarenplan.
Art. 2
Wie komt in aanmerking voor subsidies


De sportclub moet erkend zijn tijdens het subsidiejaar door het gemeentebestuur in
uitvoering van het reglement op de erkenning van de sportclubs.



De sportclub moet tijdig een aanvraag tot subsidie indienen op de manier zoals dit
reglement voorschrijft en de gevraagde bewijsstukken toevoegen bij de aanvraag.

Art. 3
Begrippen/definities
1. Subsidiejaar: het kalenderjaar waarin de subsidie wordt aangevraagd en
toegekend.
2. Sportclub vanaf punt 5 wordt de term sportclub gebruikt voor de sportclubs die
voldoen aan de voorwaarden van artikel 2 van dit reglement en niet uitgesloten zijn
van subsidiëring zoals bepaald in artikel 5 van huidig reglement.
3. Actieve leden van de sportclub
Actieve leden zijn alle actieve sporters, sportbegeleiders, bestuursleden, juryleden,
scheidsrechters, ploegafgevaardigden, vrijwilligers e.d.m. die mee instaan voor het
sportieve gebeuren van de werking van de sportclub.
4. Ploegsport - teamsport volgens dit reglement
Is een sport die met een bal/voorwerp wordt gespeeld en met minimaal vijf spelers
(m/v) op het veld.
Bij een teamsport zijn tactiek, strategie, en samenwerking vaak belangrijker in het
bepalen van het resultaat dan een individuele, meetbare, prestatie.
5. Erkende sportfederatie
De sportfederaties die door Vlaanderen erkend worden zoals ze voorkomen op de
officiële recentste lijst van erkende sportfederaties.
6. Sportgediplomeerde trainer
Sportlesgever die beschikt over een erkend trainersdiploma.
7. Jeugdlid
Ieder actief sportend lid van de sportclub dat de leeftijd van 21 jaar niet heeft bereikt
op 31 december van het subsidiejaar.
8. Jeugdploeg
Ploeg samengesteld uit leden van de sportclub die tijdens het subsidiejaar deelnemen
aan competities voor sporters onder de 21 jaar.
Art. 4
Soorten subsidies:
Dit reglement voorziet in volgende soorten subsidies voor sportclubs
1. Basissubsidie
2. Infrastructuursubsidie
3. Subsidie voor de organisatie van sportevents
4. Projectsubsidie
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Hoofdstuk 2 Basissubsidies
Art. 5
Wie komt niet in aanmerking voor basissubsidies


Sportclubs die reeds subsidies ontvangen via andere gemeentelijke
subsidiereglementen.



Sportclubs die een subsidie voor sport ontvangen van een andere gemeente.

Art. 6
Basissubsidie per categorie
De sportclubs die in aanmerking komen voor de basissubsidie worden onderverdeeld in 6
categorieën.
Voor iedere categorie wordt een forfaitair subsidiebedrag bepaald:
Categorie
1
2
3
4
5
6
6a
6b

Bedrag basissubsidie
200 €
1.500 €
2.500 €
5.000 €
6.500 €
9.000 €
11.000 €
13.000 €

Art. 7
Voorwaarden om tot één van de 6 categorieën te behoren
Categorie

1

Voorwaarden


De club beschikt over statuten en/of een huishoudelijk
reglement



De club biedt een lidmaatschap van minstens 6 maanden
aan haar leden aan. De aangesloten leden kunnen via dit
lidmaatschap in die periode gebruik maken van het
structureel sportaanbod van de club en krijgen toegang
tot alle trainingsactiviteiten volgens de (leeftijds)categorie
waartoe het clublid hoort.



De club heeft minstens 10 actieve leden



Alle voorwaarden categorie 1

2

Bedrag
200 €

en bijkomend
1.500 €


De club is aangesloten bij een erkende Vlaamse
sportfederatie



De club is geen feitelijke vereniging, maar heeft een
rechtspersoonlijkheid met een ondernemingsnummer



De club heeft minstens 25 actieve leden

3



Alle voorwaarden categorie 1 en 2
en bijkomend

3



De club heeft minstens 50 actieve leden



De club heeft een jeugdwerking met minstens 30
jeugdleden (deel uitmakend van de minstens 50 actieve leden)



Er wordt minimum 1 trainingsmoment of wedstrijd per
week georganiseerd



De club werkt met minimum 1 sportgediplomeerde
trainer, die minstens 26 weken actief is als trainer



De club heeft een eigen website waarop volgende zaken
zeker vermeld worden:



o

Missie en visie

o

Organisatie/structuur

o

Huishoudelijk reglement of statuten

o

Lidmaatschapsbijdrage

o

Contactgegevens

2.500 €

Alle voorwaarden categorie 1, 2 en 3
en bijkomend

4



De club heeft een jeugdwerking met minstens 50
jeugdleden



De club organiseert minimum 2 trainingsmomenten per
week



De club werkt met minimum 3 sportgediplomeerde
trainers, die minstens 26 weken actief zijn als trainer



De club heeft een API (aanspreekpersoon integriteit). Op
de website van de sportclub en in de communicatie naar
de leden wordt vermeld hoe de API te contacteren.



Alle voorwaarden categorie 1, 2, 3 en 4

5.000 €

5
4

en bijkomend

6.500 €



De club heeft een jeugdwerking met minstens 90
jeugdleden



De club werkt met minimum 5 sportgediplomeerde
trainers, die minstens 26 weken actief zijn als trainer



Alle voorwaarden categorie 1, 2, 3, 4 en 5
en bijkomend

6



De club biedt een ploegsport aan



De club baat geen cafetaria uit (eigen cafetaria, of
gehuurd of in concessie...)

9.000 €

Clubs uit Categorie 6 kunnen bijkomend aanspraak maken op
een forfaitair bedrag

6a



6b



2.000 € wanneer minstens 3 jeugdploegen ingeschreven
zijn in een officiële jeugdcompetitie van de erkende
federatie
4.000 € wanneer minstens 5 jeugdploegen ingeschreven
zijn in een officiële competitie van de erkende federatie

11.000 €
13.000 €

Art. 8
Overgangsmaatregelen 2020
1. Financiële compensatie


Basissubsidie
Erkende sportclubs die in 2020 en in 2021 een vermindering in bedrag voor de
basissubsidie kennen in vergelijking met het subsidiebedrag 2019
(basissubsidie + subsidie sporttechnische kwaliteit) hebben recht op een
compensatie in 2020 en in 2021.
De compensatie wordt als volgt berekend:
2020:
Wanneer het totaalbedrag van de basissubsidie en de subsidie voor
sporttechnische kwaliteit van 2019 hoger ligt dan het bedrag van de
basissubsidie 2020 kan een compensatie van 100% van het bedrag in min
worden toegekend.
2021:
Wanneer het totaalbedrag van de basissubsidie en de subsidie voor
sporttechnische kwaliteit van 2019 hoger ligt dan het bedrag van de
basissubsidie 2021 kan een compensatie onder vorm van een percentage van
het bedrag in min, toegekend worden volgens onderstaande compensatietabel:
maximum
Bedrag in min t.o.v. 2019 compensatie
tot 500 €

50%

5

vanaf 501 € tot 1.000 €

60%

vanaf 1.001 € tot 2.500 €

70%

vanaf 2.501 €

80%

De financiële compensatie geldt enkel voor erkende sportclubs die een regelmatige
aanvraag tot subsidie hebben ingediend in de twee subsidiejaren dat er
compensatie kan worden toegekend (2020 en 2021).
2. Categorievoorwaarden
API (aanspreekpersoon integriteit)
Voor de voorwaarde van categorie 4 “De club heeft een API die vermeld wordt op
de website en in de communicatie naar de leden” volstaat in 2020 een
engagementsverklaring dat de sportclub tegen januari 2021 een API zal aanstellen
binnen de sportclub en de manier van contacteren zal vermelden op de website.
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Hoofdstuk 3 Infrastructuursubsidies
Art. 9
Algemeen
De gemeente Knokke-Heist kan subsidies verlenen aan de erkende sportclubs voor kosten
verbonden aan de sportinfrastructuur.
Art. 10
Doel
Het verlenen van infrastructuursubsidies heeft tot doel de kwaliteit te ondersteunen van de
reguliere werking van die sportclubs door hun kosten voor sportinfrastructuur weg te
nemen of merkelijk te verlichten.
Art. 11
Wie komt in aanmerking


Erkende sportclubs die beschikken over eigen infrastructuur.



Erkende sportclubs die beschikken over infrastructuur die hen via gemeentelijke
concessie ter beschikking wordt gesteld.



Erkende sportclubs die niet beschikken over eigen infrastructuur en voor de
sportbeoefening beroep doen op infrastructuur die in beheer is van derden.

Art. 12
Infrastructuursubsidie kan toegekend worden voor

1. Kosten voor de huur van sportinfrastructuur of betalend gebruik van accommodatie
voor sportbeoefening.
2. Kosten voor onderhoud en instandhouding van onroerende sportinfrastructuur
waarvoor de sportclub zelf instaat.
Art. 13
Referteperiode voor de in aanmerking komende facturen
Voor subsidie komen enkel die facturen in aanmerking:
 die dateren vanaf 1 juli van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidie wordt
toegekend tot en met 30 juni van het jaar waarin de subsidie wordt toegekend
 die gericht zijn aan de sportclub die de subsidie-aanvraag ingediend heeft
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Art. 14
Subsidie voor huur sportinfrastructuur of betalend gebruik van
sportaccommodatie
Om de kosten te verlichten voor het gebruik van sportinfrastructuur kunnen sportclubs
gesubsidieerd worden volgens onderstaande tabel.
De grootte - orde van het subsidiebedrag is gelinkt aan de categorie waartoe de sportclub
behoort voor de toekenning van de basissubsidie.
Soort infrastructuur

Categorie basissubsidie waartoe sportclubs behoren
2

tot en met 6

1

max. 85 % maar enkel van het max. 25 % maar enkel van
factuurbedrag voor het beoefenen het factuurbedrag voor het
1.Gemeentelijke sportinfrastructuur die
van de eigen sportdiscipline van
beoefenen van de eigen
uitgebaat wordt door derden
de sportclub
sportdiscipline van de
sportclub
2. Sportinfrastructuur die via gemeentelijke
max. 30 % concessiebedrag
max. 15 %
concessie ter beschikking gesteld wordt aan
concessiebedrag
de sportclub
3.Niet-gemeentelijke sportinfrastructuur
max. 50 % maar enkel van het max. 25 % maar enkel van
factuurbedrag voor het beoefenen het factuurbedrag voor het
van de eigen sportdiscipline van
beoefenen van de eigen
de sportclub
sportdiscipline van de
sportclub

Bijkomende voorwaarden
Voor de gemeentelijke infrastructuur uitgebaat door derden en niet-gemeentelijke
sportinfrastructuur worden enkel kosten gesubsidieerd voor sportinfrastructuur die de
sportclub voldoende benut heeft: kosten voor niet gebruikte of onvoldoende bezette
sportinfrastructuur zullen niet worden gesubsidieerd.
Jaarlijks vraagt de gemeente aan de uitbaters op hoeveel gefactureerd werd per sportclub
tijdens de subsidieperiode en welke gefactureerde sportinfrastructuur van de betrokken
sportclubs niet of onvoldoende was bezet.
Art. 15
Subsidie voor onderhoud van bestaande sportinfrastructuur waarvoor de sportclub
zelf instaat
1. Welke infrastructuur komt in aanmerking?
1.
Sportinfrastructuur met inbegrip van het onroerend sportmateriaal of het
verankerbaar sportmateriaal.
2.
Andere voorzieningen die in functie van de sportinfrastructuur in kwestie
noodzakelijk zijn voor het bestaan of voor het optimale gebruik van de
sportinfrastructuur.
2. Welke kosten kunnen gesubsidieerd worden?
Onderhoudskosten zoals periodiek onderhoud, herstellingen aan de sportinfrastructuur
met inbegrip van het onroerend sportmateriaal of het verankerbaar sportmateriaal, die
noodzakelijk zijn voor het optimaal gebruik van de infrastructuur in functie van de
sportbeoefening.
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3. Welke kosten kunnen niet gesubsidieerd worden volgens dit reglement?




Kosten die geen rechtstreeks verband houden met de infrastructuur die nodig is
voor de sportbeoefening, zoals parking, fietsenstalling, cafetaria, groenaanleg,
enz…
Belasting over de toegevoegde waarde, met uitzondering van de niet-aftrekbare
belasting over de toegevoegde waarde.
Investeringen voor nieuwe sportinfrastructuur.
Voor die investeringen kunnen de sportclubs een afzonderlijke aanvraag voor
investeringssubsidies indienen bij de gemeente.

4. Berekening subsidie
Het maximale subsidiebedrag bedraagt 80% van de sport gerelateerde onderhouds- en
instandhoudingskosten, met een maximum plafondbedrag van 15.000 euro.
Het totaal van de kosten die kunnen gesubsidieerd worden, wordt berekend aan de
hand van de ingediende en aanvaarde facturen. De facturen moeten gericht zijn aan de
erkende sportclub die de subsidie-aanvraag indient .
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Hoofdstuk 4 Subsidie voor de organisatie van sportevents
Art. 16
Algemeen
De gemeente Knokke-Heist kan subsidies verlenen aan de erkende sportclubs voor de
organisatie van sportevents.
Art. 17
Doel
Sportevenementen zijn voor Knokke-Heist belangrijk omwille van de uitstraling die ze
bieden als sportieve kustgemeente enerzijds en omdat sportevenementen aanzetten tot
regelmatige sportbeoefening anderzijds.
Middels deze mogelijkheid tot subsidiëring willen we sportclubs motiveren om initiatief te
nemen en hen hierin op financieel vlak mede-ondersteunen.
Aanvullend biedt de gemeente ook logistieke ondersteuning, dit maakt geen deel uit van dit
subsidiereglement.
Art. 18
Wie komt niet in aanmerking
Sportclubs die reeds een subsidie ontvangen van de gemeente Knokke-Heist buiten dit
reglement om voor de organisatie van een sportevent kunnen geen subsidie meer
ontvangen via dit reglement.
Art. 19
Welke evenementen komen in aanmerking
Events die doorgaan op het grondgebied Knokke-Heist
en
in de periode 1 juli van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidie wordt
toegekend tot en met 30 juni van het jaar waarin de subsidie wordt toegekend.
Art. 20
Voor grote sportevenementen van uitzonderlijke aard en met een hogere kostprijs moeten
de sportclubs een afzonderlijke aanvraag voor subsidiëring indienen bij het College van
Burgemeester en Schepenen.
Art. 21
Welke activiteiten komen niet in aanmerking












Clubkampioenschappen
benefietevenementen
clubfeesten
recepties
lessenreeksen
sportkampen
stages
oefensessies en trainingen
vormingsactiviteiten
lustrumvieringen
enz…
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Art. 22
Maximum aantal events per sportclub
Elke sportclub kan subsidie ontvangen voor maximaal 3 sportevents per subsidiejaar.
Art. 23
Forfaitair bedrag per type sportevent
Voor de toekenning van de subsidie wordt volgende indeling van sportevents gehanteerd:

Categorie

Omschrijving

Categorie A

Categorie B

Categorie C

Forfaitair
subsidiebedrag in euro

Internationaal competitief
sportevenement
Belgisch, Vlaams, Provinciaal of
Gewestelijk Kampioenschap (competitief)
sportevenement op de kalender van een
erkende Vlaamse sportfederatie
(Boven)lokaal competitief of recreatief
sportevenement (geen officieel
kampioenschap)

1.200

450

250

Art. 24
Voorwaarden om tot één van de 3 categorieën te behoren
Categorie

Voorwaarden

Bedrag

Internationaal competitief sportevenement

A

B

C



Internationale dimensie met deelnemers uit minstens 5
landen



Aan het evenement nemen minstens 20 deelnemers deel



Het deelnemersveld bestaat voor minstens 50% uit
internationale deelnemers (die niet ingeschreven zijn in
het Belgisch bevolkingsregister)



De aanvragende sportclub/organisator beschikt over
rechtspersoonlijkheid (geen feitelijke vereniging)

1.200 €

Belgisch, Vlaams, Provinciaal of Gewestelijk competitief
Kampioenschap


Het evenement staat op de officiële kalender van een
erkende Vlaamse sportfederatie



Aan het evenement nemen minstens 15 deelnemers of
minstens 4 ploegen deel

450 €

(Boven)lokaal competitief of recreatief sportevenement
(geen officieel kampioenschap)


Aan het evenement nemen minstens 30 deelnemers deel

250 €
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Art. 25
Verantwoording subsidie
Er wordt een forfaitair subsidiebedrag toegekend. De sportclub levert bewijs aan dat het
evenement effectief is doorgegaan en aan de voorwaarden voor indeling in de betreffende
categorie voldoet.
De sportdienst behoudt zich het recht voor om steekproefsgewijs controle uit te voeren
op de besteding van de subsidie.

Hoofdstuk 5 Projectsubsidie
Art. 26
De sportclubs kunnen in aanmerking komen voor projectsubsidies
De projectsubsidie is een subsidie die in tijd en doelstelling beperkt is en veelal rond een bepaald
thema ondersteuning verleent. De projecten kunnen jaarlijks wisselen of herhaald worden en
kunnen inspelen op beleidsaccenten, trends, actualiteit, opportuniteiten, enz…
Projecten die in aanmerking komen voor de subsidie worden in het jaar voorafgaand aan het
subsidiejaar goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen nadat ze zijn
voorgelegd aan de sportraad.
Het totaalbedrag voor de projectoproep wordt beperkt door het budget voorzien in het
meerjarenplan van de gemeente.
Hoofdstuk 6 Procedure
Art. 27
Procedure voor aanvraag van de subsidies
1.

Het subsidiereglement kan geraadpleegd en/of gedownload worden op de website van
het gemeentebestuur en kan ook verkregen worden in de Sportdienst.

2.

De sportclubs moeten een subsidieaanvraag indienen via de formulieren die door de
sportdienst ter beschikking worden gesteld langs digitale weg.
Enkel wanneer het digitale platform niet toegankelijk is kunnen aanvraagformulieren op
papier worden ingediend.

3.

Het online aanvraagformulier is jaarlijks toegankelijk voor de erkende sportclubs vanaf 1
mei tot en met 1 september van het subsidiejaar. Subsidie-aanvragen moeten uiterlijk 1
september ingediend worden.

4.

Bewijsstukken
De sportclub dient langs digitale weg samen met de aanvraag alle bewijsstukken in die
in het aanvraagformulier worden gevraagd.
Bewijsstukken die niet langs digitale weg kunnen bezorgd worden, kunnen afgegeven
worden bij de Sportdienst.
Een schriftelijk ontvangstbewijs voor fysiek ingediende bewijsstukken wordt enkel
afgeleverd bij persoonlijke afgifte tijdens de openingsuren van de administratie van de
sportdienst.

5.

De sportdienst staat in voor het nakijken en controleren van de ingediende aanvragen
en bewijsstukken en formuleert een voorstel tot subsidiëring.

6.

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de toekenning van de
subsidies.
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7.

De toegekende subsidies worden bekendgemaakt aan de sportclubs via mail.

8.

Er wordt naar gestreefd dat de bekendmaking van de subsidies plaatsvindt voor 15
december en dat de uitbetaling van de subsidies gebeurt voor 31 december van het
subsidiejaar.

9.

Aangepaste procedure voor 2020
1. Het subsidiereglement kan geraadpleegd en/of gedownload worden op de
website van het gemeentebestuur en kan verkregen worden in de sportdienst
van zodra het is goedgekeurd door de gemeenteraad
2. Het online aanvraagformulier is toegankelijk voor de erkende sportclubs
vanaf 11 september tot en met 30 oktober 2020

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen
Art. 28
Budget
Verdeling
In het meerjarenplan wordt jaarlijks een krediet vastgelegd voor de subsidies van de sportclubs
volgens dit reglement.
Het krediet wordt als volgt verdeeld:
1. Basissubsidie: in eerste instantie wordt het krediet gebruikt voor de berekening en
toekenning van de basissubsidie
2. Het resterend krediet wordt verdeeld tussen respectievelijk de subsidies voor het
organiseren van sportevents en de infrastructuursubsidies
o In eerste instantie gaat maximum 25.000 euro van het resterende krediet naar de
subsidie voor de organisatie van sportevents (Hoofdstuk 4);
o Vervolgens wordt de rest van het krediet eerst gebruikt voor de toekenning van de
infrastructuursubsidies voor huur sportinfrastructuur of betalend gebruik van
sportaccommodatie (Artikel 14);
o Tenslotte wordt het resterend gedeelte van het krediet gebruikt voor de
toekenning van de infrastructuursubsidies voor onderhoud van bestaande
sportinfrastructuur waarvoor de sportclub zelf instaat (Artikel 15).
3.

Indien het College beslist om een projectsubsidie toe te kennen voor een subsidiejaar,
worden in dat jaar specifieke kredieten uitgetrokken.

Kredietbeperkingen
Wanneer bij de subsidieberekening van de rubrieken blijkt dat er te weinig krediet is voor de
toekenning van de infrastructuursubsidies volgens dit reglement, wordt het krediet voor het
onderhoud van bestaande sportinfrastructuur proportioneel verminderd over de verschillende
sportclubs op basis van de oorspronkelijke berekening.
Art. 29
Controle en sancties
De sportdienst kan op ieder ogenblik de ingevulde gegevens nagaan op hun correctheid. Wanneer
misbruiken worden vastgesteld of wanneer de sportclub het onmogelijk maakt om de controle uit
te voeren kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen om (een deel van) het
toegekende subsidiebedrag terug te vorderen.
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Art. 30
Overmacht
Bij overmacht kunnen bepaalde voorwaarden voor subsidies opgeheven of opgeschort worden. Het
college is bevoegd om de verdere uitvoering, met betrekking tot het al dan niet geven van een
subsidie, in deze omstandigheden en in afwijking van de bestaande reglementen te bepalen.
Art. 31
Inwerkingtreding
Dit subsidiereglement vervangt het subsidiereglement van 30 maart 2017 en treedt in werking
vanaf het subsidiejaar 2020.
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