Ons bekend om gevoegd te worden
Bij het gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2003
(punt 66 van de dagorde)
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Artikel 1.
Aan de op advies van de stedelijke sportraad door het College van Burgemeester en Schepenen erkende
verenigingen worden toelagen verleend volgens de hierna bepaalde voorwaarden.
Om erkend te worden moeten de verenigingen aan de volgende (drie ) criteria voldoen:
- een actieve sportwerking hebben op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist;
- geen commerciële doelstelling hebben;
- een werking op jaarbasis hebben.
Art. 2.
Verenigingen die uit welke hoofde ook een andere gemeentelijke subsidie ontvangen komen niet in aanmerking voor betoelaging binnen het kader van onderhavig reglement.
Onder gemeentelijke subsidies worden voor de toepassing van dit reglement ook de door de gemeentelijke
vzw 's of gemeentelijke raden toegekende subsidies verstaan.
Verenigingen met meervoudige activiteiten worden als één vereniging beschouwd.
Deze bepaling geldt niet voor de betoelaging die de verenigingen ontvangen voor de stimulering van de
kwaliteitszorg.
Art. 3.
Er zijn twee soorten toelagen.
1. Een financiële toelage die binnen de perken van de kredieten daartoe uitgetrokken op de door de
toezichthoudende overheid goedgekeurde gemeentebegroting, jaarlijks door het College van
Burgemeester en Schepenen wordt verleend.
2. Een toelage onder de vorm van gratis gebruik van de sportinfrastructuur die wordt uitgebaat door de vzw
Stedelijk Sportcentrum Knokke-Heist.
Financiële toelagen

Art. 4.
De financiële toelagen nemen volgende vormen aan:
1. basistoelagen
2.werkingstoelagen
3. toelage voor sportactiviteiten met bovenprovinciale uitstraling
4.bijzondere toelagen.
De basistoelagen worden aan de verenigingen toegekend in functie van hun loutere erkenning
overeenkomstig artikel 1 van dit reglement.

De werkingstoelagen worden aan de erkende verenigingen toegekend op grond van de door hen
ontwikkelde activiteiten tijdens het voorbije werkjaar.
De toelage voor sportactiviteiten met bovenprovinciale uitstraling wordt toegekend aan sportverenigingen die
deelnemen aan sportactiviteiten in ploegverband die een competitiefkarakter hebben en die georganiseerd
worden op een niveau dat hoger is dan het provinciale.
Voor sportactiviteiten van uitzonderlijke aard, door de erkende verenigingen ingericht op het grondgebied
van de gemeente Knokke-Heist, kunnen aan deze verenigingen door het College van Burgemeester en
Schepenen, op advies van de stedelijke sportraad, bijzondere toelagen worden toegekend.
Verenigingen die tijdens een dienstjaar genieten van een financiële tegemoetkoming onder de vorm van een
- werkings- en / of bijzondere toelage kunnen voor dat dienstjaar niet genieten van de toelage die wordt
toegekend onder de vorm van het gratis gebruik van de sportinfrastructuur.
Art. 5.
Elke aanvraag tot betoelaging dient op het daartoe bestemd formulier en vergezeld van de nodige bewijsstukken alsmede van een verslag over de activiteiten tijdens het voorbije werkingsjaar, uiterlijk de laatste
werkdag van de maand juni tegen ontvangstbewijs afgegeven op het secretariaat van de sportdienst
(Sporthal De Stormmeeuw, E. Verheyestraat 14, 8300 Knokke-Heist)
Met aanvragen die niet ingediend worden binnen de in het vorig lid voorziene termijn en voorziene wijze,
wordt geen rekening gehouden.
Art. 6.
Aan de gemeentelijke ambtenaar belast met de sport, moeten alle bijkomende documenten worden
voorgelegd en alle inlichtingen verstrekt die deze noodzakelijk acht ter controle van de aanvraag.
Uitzonderlijke gevallen en gevallen van twijfel worden, op advies van de raad van bestuur van de stedelijke
sportraad, door het College van Burgemeester en Schepenen beslecht.
Art. 7.
De globale basistoelage bestaat uit 13 procent van het op de goedgekeurde gemeentelijke begroting
ingeschreven krediet voor toelagen aan sportverenigingen.
Dit bedrag wordt door het College van Burgemeester en Schepenen op eenvormige wijze opgesplitst onder
alle verenigingen die aan de onder artikel 1 en 2 gestelde voorwaarden voldoen en die een aanvraag
hebben ingediend overeenkomstig artikel 5 hierboven.

Art. 8.
De werkingstoelage, waarvoor 45 procent van het op de goedgekeurde gemeentelijke begroting
ingeschreven krediet is voorbehouden, wordt toegekend op basis van een puntenstelsel. Dit bedrag wordt
aangevuld met het niet aangewend gedeelte van het onder artikel 10 hierna vermeld maximum bedrag.
Om het totale bedrag van de per vereniging toe te kennen werkingstoelage vast te stellen worden achtereenvolgens volgende berekeningen gemaakt :
a) vooreerst wordt de optelling gemaakt van het aantal punten bekomen door alle betrokken verenigingen;
b) vervolgens wordt de globale werkingstoelage gedeeld door het aantal punten. Het quotiënt van deze
deling drukt de waarde in geld van één punt uit;
c) tenslotte wordt het totaal per vereniging bekomen punten vermenigvuldigd met de waarde in geld van één
punt.
Art. 9
Voor de berekening van de werkingstoelage, waarvan sprake in artikel 8, worden volgende punten toegekend :
a) voor de actieve, sportbeoefende leden
voorzover de vereniging 1 tot 20 leden telt :
1 punt
voorzover de vereniging 21 tot 40 leden telt :
2 punten
voorzover de vereniging 41 tot 60 leden telt :
3 punten
voorzover de vereniging meer dan 60 leden telt
4 punten
:
Daarenboven wordt voor de jeugdwerking, bovenop de in het eerste lid bedoelde punten, volgende punten
toegekend :
15 tot 30 leden jonger dan 18 jaar :
1 punt
31 tot 45 leden jonger dan 18 jaar :
2 punten
46 tot 60 leden jonger dan 18 jaar :
3 punten
meer dan 60 leden jonger dan 18 jaar :
4 punten
Voor de berekening van het aantal toe te kennen punten worden enkel de leden in aanmerking genomen
die aangesloten zijn bij een erkende federatie of, bij ontstentenis van een voor de beoefende sporttak
erkende federatie, de leden die verzekerd zijn door de vereniging voor de door haar beoefende sporttak.
b) voorzover de vereniging één gediplomeerde lesgever ter beschikking van de leden stelt
:voorzover de vereniging twee of meer gediplomeerde lesgevers ter beschikking van de
leden stelt :

1 punt
2 punten

c) voor de verplaatsingskosten :
tussen 1.001 km en 2.000 km per werkingsjaar :
1 punt
tussen 2.001 km en 3.000 km per werkingsjaar :
2 punten
meer dan 3.000 km per werkingsjaar :
3 punten
Voor de berekening worden enkel de verplaatsingskosten in aanmerking genomen die gemaakt worden in
clubverband naar aanleiding van competitie- en bekerwedstrijden buiten het grondgebied van de
gemeente Knokke- Heist.
Het aantal kilometers dat per werkingsjaar in aanmerking wordt genomen, wordt opgegeven in een door
de verantwoordelijke van de sportvereniging ondertekende “ verklaring op erewoord”. De in artikel 6
bedoelde ambtenaar kan zo nodig om bijkomende inlichtingen vragen.
d) voor het huren van gemeentelijke sportinfrastructuur :
huurgeld gelegen tussen 125 EURO en 250 EURO per werkingsjaar
:
huurgeld gelegen tussen 251 EURO en 495 EURO per werkingsjaar
:
huurgeld gelegen tussen 496 EURO en 745 EURO per werkingsjaar
:
huurgeld gelegen tussen 746 EURO en 990 EURO per werkingsjaar
:
huurgeld gelegen tussen 991 EURO en 1 240 EURO per
werkingsjaar :
huurgeld gelegen tussen 1 241EURO en1 485 EURO per
werkingsjaar :
huurgeld meer dan1 485 EURO per werkingsjaar :

1 punt
2 punten
3 punten
4 punten
5 punten
6 punten
7 punten

Bij ontstentenis van of bij onvoldoende gemeentelijke sportinfrastructuur voor de door een vereniging
beoefende sporttak, wordt het huren van niet- gemeentelijke sportinfrastructuur in aanmerking genomen
op volgende basis
huurgeld gelegen tussen 125 EURO en 250 EURO per werkingsjaar
:
huurgeld gelegen tussen251 EURO en 495 EURO per werkingsjaar :
huurgeld meer dan 495 EURO per werkingsjaar :

1 punt
2 punten
3 punten

Art. 10

De toelage met bovenprovinciale uitstraling bedraagt 35,5 procent van het op de
goedgekeurde gemeentelijke begroting ingeschreven krediet.

Om te kunnen gesubsidieerd worden voor sportactiviteiten met bovenprovinciale uitstraling dient een
sportclub aangesloten te zijn bij een sportfederatie erkend door het Bloso of bij de Koninklijke Belgische
Voetbalbond, of de Koninklijke Belgische Basketbalbond.
De sportactiviteiten die in aanmerking komen moeten kaderen in een bovenprovinciale structuur van de
desbetreffende federatie en moeten op een hoger niveau dan het provinciale georganiseerd worden en dit in
ten minste 5 provincies.
Art. 11
De sportclubs die aan de subsidiëringsvoorwaarden uit artikel 10 voldoen krijgen toelage op basis van een
puntensysteem waarbij volgende principes worden gehanteerd.
1. Toekennen basispunten
Afhankelijk van het niveau van de sportactiviteit worden als volgt basispunten toegekend:
het laagste niveau boven het hoogste provinciale niveau : 10 punten
per niveau hoger waarin wordt aangetreden worden telkens 10 extra punten toegekend
2. Parallelle tabel
Ingeval meerdere verenigingen uit verschillende competitievormen in aanmerking komen wordt eerst
een parallelle tabel opgesteld tussen de onderscheiden competitievormen vooraleer de basispunten
worden toegekend.
In die tabel worden de hoogste niveaus van die competitievormen in België op gelijke hoogte
geplaatst en wordt per niveau trapsgewijs afgedaald. De toekenning van de basispunten gebeurt
dan van beneden naar boven zoals in punt 1 beschreven beginnend bij het laagste niveau op de
parallelle tabel.
3. Bekercompetities komen slechts in aanmerking voor basispunten van het laagste niveau waartoe de
deelnemende ploegen moeten behoren om te kunnen deelnemen en – indien dit laagste niveau zich
beneden het bovenprovinciale niveau situeert wordt het basispuntenniveau gehalveerd
– de basispuntentoekenning gebeurt dan ook maar nadat minstens 1 bekerronde werd overleefd
4. Bonussen/correctiefactoren:
wanneer verschillende competitievormen moeten worden afgewogen in de puntentoekenning kan er
ruimte gemaakt worden voor nauwkeuriger wegingen bovenop de basispunten.
Bonuspunten/correctiefactoren bij die basispuntentoekenning kunnen worden toegekend in volgende
gevallen:
a. voor spelen op het hoogste niveau in het Vlaams gewest kan een bonus/correctiefactor
worden toegekend
b. voor spelen op het hoogste niveau in België kan een bonus/correctiefactor worden
toegekend hoger dan de bonus voor 1
c. fanioncompetitie kan bonuspunten/correctiefactoren krijgen op elk niveau tegenover
competities met beperkingen - hoe kleiner de beperking hoe hoger de bonus/correctiefactor
met fanioncompetitie wordt bedoeld competitie van de “eerste ploegen” waar geen
beperking die het sportieve niveau kan verminderen wordt ingevoerd
d. volledige reguliere competitie kan bonuspunten/correctiefactoren krijgen op elk niveau
tegenover een competitievorm waartoe men zich binnen hetzelfde seizoen eerst heeft

moeten plaatsen via een competitievorm die niet in aanmerking komt voor bovenprovinciale
subsidie zoals in dit reglement bepaald
e. volledige reguliere competitie kan bonuspunten/correctiefactoren krijgen op elk niveau
tegenover bekercompetities
f. het behalen van eindronden/play-offs kan ook aanleiding geven tot het krijgen van
bonuspunten/correctiefactoren
g. Bij bekercompetities kunnen bonuspunten/correctiefactoren worden toegekend naargelang
de ronden die men heeft overleefd.
h. Bonuspunten kunnen ook toegekend worden voor het behalen van een titel tijdens het
competitieseizoen in de bovenprovinciale competitie
Art. 12.
Het totaal van de overeenkomstig artikel 4 laatste lid toe te kennen bijzondere toelagen, bedraagt maximum
6,5 procent van het op de gemeentelijke begroting ingeschreven krediet.
Toelage onder de vorm van gratis gebruik van de sportinfrastructuur
Art. 13.
Voor het gebruik van de sportinfrastructuur kunnen de verenigingen met een "gestructureerde jeugdwerking"
genieten van het gratis tarief dat is vastgesteld door de vzw Stedelijk Sportcentrum Knokke-Heist.
Verenigingen die genieten van het gratis tarief voor gebruik van de sportinfrastructuur kunnen binnen
eenzelfde dienstjaar geen aanspraak maken op de financiële tegemoetkoming onder de vorm van de (
werkings- en / of bijzondere toelage tenzij zij verzaken aan het gratis gebruik gedurende dat dienstjaar en na
betaling van de factuur voor het gebruik van de sportinfrastructuur gedurende dat dienstjaar volgens de
tarieven vastgesteld door de vzw stedelijk sportcentrum Knokke-Heist.
Art. 14.
Om in aanmerking te komen voor aanduiding als "sportvereniging met gestructureerde jeugdwerking" moet
aan volgende voorwaarden worden voldaan :
1. de vereniging moet onder haar leden minimum 15 jongeren (-19 jaar) tellen die op 31 december van het
vorig jaar zijn aangesloten bij hetzij een federale bond, hetzij bij een door BLOSO erkende federatie;
2. de vereniging moet in het voorbije jaar meegewerkt hebben aan minimum twee gemeentelijke jeugdsportpromotieacties;
3. de vereniging moet gedurende minimum 26 weken per jaar minstens 2 uur per week jeugdtraining geven
onder deskundige leiding. In voorkomend geval dient die jeugdtraining per leeftijdsgroep of niveau
georganiseerd;
4. de vereniging moet gedurende minimum 6 maanden per jaar een werking hebben in één van de gemeentelijke sportcentra;
5. minstens 50 % van de terreinen die door de vereniging gereserveerd worden moeten daadwerkelijk
gebruikt worden voor jeugdopleiding;
6. alle gereserveerde terreinen moeten door de vereniging worden gebruikt behoudens gevallen van
heirkracht die door de raad van bestuur van de vzw Stedelijk Sportcentrum Knokke-Heist zullen worden
beoordeeld.
Art. 15.
Een eerste aanvraag tot erkenning als "sportvereniging met gestructureerde jeugdwerking" of een aanvraag
van een club die het vorig dienstjaar niet als dusdanig was aangeduid moet op het daarvoor bestemde
formulier en vergezeld van de nodige bewijsstukken worden afgegeven op het secretariaat van de
sportdienst.
Een aanvraag tot erkenning als sportvereniging met gestructureerde jeugdwerking moet jaarlijks hernieuwd
worden. De hernieuwde aanvraag moet op het daarvoor bestemde formulier en vergezeld van de nodige
bewijsstukken uiterlijk de laatste werkdag van de maand juni tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op
het secretariaat van de sportdienst.
Art. 16.
De nominatieve aanduiding als "sportvereniging met gestructureerde jeugdwerking" die recht geeft op het
gratis gebruik van de sportinfrastructuur, gebeurt op advies van de stedelijke sportraad, in eerste instantie
door de raad van bestuur van de vzw Stedelijk Sportcentrum Knokke-Heist die de sportinfrastructuur uitbaat.

Jaarlijks worden de nominatieve aanduidingen als "sportvereniging met gestructureerde jeugdwerking", naar
aanleiding van de toekenning van de subsidies, ter bekrachtiging aan het College van Burgemeester en
Schepenen voorgelegd.
Art. 17.
Aan de gemeentelijke ambtenaar belast met de sport, moeten alle bijkomende documenten worden voorgelegd en alle inlichtingen verstrekt die deze noodzakelijk acht ter controle van de aanvraag.
Uitzonderlijke gevallen en gevallen van twijfel worden, op advies van de raden van bestuur van de stedelijke
sportraad en de vzw Stedelijk Sportcentrum, door het College van Burgemeester en Schepenen beslecht.
Art. 18.
Verenigingen die wensen te verzaken aan de erkenning als " sportvereniging met gestructureerde
jeugdwerking" moeten daarvoor een schriftelijke aanvraag indienen tegen ontvangstbewijs op het
secretariaat van de sportdienst.
Indien zij gedurende dat dienstjaar nog wensen in aanmerking te komen voor een financiële
tegemoetkoming moeten zij die verzakingsaanvraag indienen tegen uiterlijk de laatste werkdag van de
maand juni en dienen zij de facturen voor het gebruik van de sportinfrastructuur gedurende dat dienstjaar te
betalen volgens de tarieven vastgesteld door de vzw stedelijk sportcentrum.
Algemene bepalingen
Art. 19.
Indien blijkt dat door de vereniging onjuiste gegevens worden verstrekt, of indien de voorwaarden van dit
reglement niet worden nageleefd, kan het College van Burgemeester en Schepenen de op grond van dit
reglement toegekende toelagen geheel of gedeeltelijk terugvorderen en de vereniging schorsen of uitsluiten
voor verdere betoelaging.
Art. 20.
Onderhavig reglement vervangt het reglement vastgesteld bij raadsbesluit van 26 oktober 1984 en gewijzigd
bij raadsbesluit van 21 november 1986, 27 maart 1987 en 25 januari 1990 en hervastgesteld bij raadsbesluit
van 3 februari 1994 en 24 april 1997 ; Het treedt in werking vanaf het dienstjaar 2003
Art. 21.
Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met de verdere uitvoering van dit reglement.

