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Reglement: 
TOELAGEN WERKING SPORTCLUB 

 

 

DOEL BETOELAGING 

Het belonen van goed werkende clubs door het betalen van een basissubsidie. 
Het stimuleren van een duurzame en kwaliteitsvolle clubwerking door het betalen van een impulssubsidie. 

VOORWAARDEN BETOELAGING 

Een sportclub kan toelagen krijgen als voldaan wordt aan onderstaande voorwaarden: 
― de aanvrager is een erkende Hoeseltse sportclub; 
― de club ontvangt geen subsidie voor hetzelfde doel via andere gemeentelijke kanalen; 
― de club heeft nog een actieve werking in het jaar van de uitbetaling; 
― Bij werking in meerdere gemeenten: 

→ moet de club melden hoeveel subsidie in andere gemeenten aangevraagd en/of ontvangen worden; 
 → moet de club alleen de gegevens in rekening brengen die betrekking hebben op de werking in onze 
  gemeente (bv. alleen de leden opgeven die in onze gemeente sporten); 

INDIENEN AANVRAAG 

Om de budgettering mogelijk te maken moet het aanvraagdossier jaarlijks uiterst op 31 juli ingediend worden op de 
sportdienst. De uitbetaling van de subsidies zal uiterst gebeuren in de maand februari in het jaar volgend op de aanvraag. 
Alle ingediende gegevens hebben betrekking op het voorbije sportseizoen dat eindigt in het jaar van de aanvraag. 

BEOORDELING AANVRAAG 

De sportdienst kent de subsidie toe met advies van de AAS&B die ook een controlerende functie heeft. 
De vzw sport Hoeselt beslist in niet voorziene gevallen en bij betwisting. 
Als de club voldoet aan de criteria ontvangt de club het corresponderend subsidiebedrag. 

INFO 

Het ‘subsidiereglement sportverenigingen’ zoals goedgekeurd op de gemeenteraad op 18.12.2008 en het reglement 
‘subsidies aan sportverenigingen om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider en jeugdsportcoördinator te verhogen’ 
zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 18.12.2008 en gewijzigd op de gemeenteraad 28.05.2009, worden 
opgeheven. 

De raad van bestuur van de vzw Sport Hoeselt met advies van de AAS&B het reglement goed waarna het in voege treedt. 

CRITERIA BETOELAGING 

Het reglement is ingedeeld in rubrieken en criteria: 

Rubriek 1: Basissubsidie: 
 criterium 1 – aangesloten bij een federatie 
 criterium 2 – totaal aantal aangesloten leden 
rubriek 2: Extra basissubsidie: 
 criterium 3 – aantal aangesloten min 18 jarigen 
 criterium 4 – aantal aangesloten G-sporters 
rubriek 3: Impulssubsidie: 
 criterium 5 – gevolgde vormingen of bijscholingen 

Voor de uitvoering van dit reglement budgetteert de vzw Sport Hoeselt met advies van de AAS&B jaarlijks een maximum 
subsidiebedrag per rubriek en criterium. 
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RUBRIEK 1 –  BASISSUBSIDIE 

Criterium 1 De club is aangesloten bij een federatie erkend door de AAS&.   
Staving Aansluitingsbewijs. 
Validatie Een jaarlijks te bepalen bedrag. 
Criterium 2 Totaal aantal aangesloten leden: aantal regelmatig actief sportende leden die regelmatig actief 
  zijn in de club, het aantal clubtrainers (ook jeugdtrainers en –coördinatoren) en het aantal 
  bestuursleden, scheidsrechters, juryleden, enz.  
Staving Ledenlijst van de club. 
Validatie  Een jaarlijks te bepalen bedrag per aangesloten lid. 

RUBRIEK 2 –  EXTRA BASISSUBSIDIE 

Criterium 3 Aantal aangesloten regelmatig actief sportende leden onder de 18 jaar die regelmatig actief 
  zijn in de club. 
Staving Ledenlijst van de club. 
Validatie  Een jaarlijks te bepalen bedrag per aangesloten lid. 
Criterium 4 Het aantal aangesloten sportende G-sporters die regelmatig actief zijn in de club. 
Staving  Ledenlijst van de club. 
Validatie  Een jaarlijks te bepalen bedrag per aangesloten lid. 

RUBRIEK 3 – IMPULSSUBSIDIE 

Criteria 5 Alle gevolgde vormingen of bijscholingen georganiseerd door een instantie erkend door de 
  AAS&B. Enkel de inschrijfgelden worden weerhouden, niet de verplaatsingsonkosten, kosten 
  voor maaltijden, overnachtingskosten, enz. 

 De gevolgde opleiding/vorming of bijscholing van bestuursleden en de sporttechnische 
 begeleiders zijn sporttechnisch, -bestuurlijk, -medisch van aard en komt vooral de kwalitatieve 
 clubwerking ten goede.  

Staving Een omschrijving van de cursus + attest deelname + factuur en betalingsbewijs. 
Validatie Maximum 75% van het inschrijvingsbedrag + met jaarlijks een maximum te bepalen bedrag per 
  club. 
 

 
 
Goedgekeurd op de raad van bestuur van de vzw sport Hoeselt op 22.02.2022 


