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Woord vooraf  
 
 
2007 is een bijzonder jaar voor het sportbeleid in gemeenten. Niet alleen zijn er overal nieuwe 
besturen en sportadviesraden aangetreden, ook mijn nieuwe decreet op het lokale en het 
regionale Sport voor Allen-beleid werd van kracht. Met dit decreet wil ik een extra impuls 
geven aan het lokale sportbeleid: aan de ondersteuning van sportverenigingen als dé 
belangrijkste actoren in het lokale sportveld, maar ook aan programma’s buurtsport en 
schoolsport en aan initiatieven die de toegankelijkheid en diversiteit in sport stimuleren.  
 
Overal in Vlaanderen draait het interactieve sportplanningsproces op volle toeren. Er wordt in 
dialoog met het lokale sportveld grondig gediscussieerd over missie en doelstellingen van het 
lokale sportbeleid voor de komende zes jaar. Stilaan krijgen de sportbeleidsplannen hun 
concrete vorm en binnenkort worden ze voorgelegd aan de sportadviesraden en 
gemeenteraden voor de finale goedkeuring. 
 
In het kader van het Begeleidingstraject “Sportbeleidsplanning” dat ik begin 2007 heb 
opgestart als flankerende maatregel naast het invoeren van het nieuwe decreet, zijn naast de 
intense begeleiding door verschillende coaches, ook een aantal ondersteunende publicaties 
voorzien. Het handboek Sportbeleidsplanning en het handboek Sportraden werden eerder dit 
jaar aan iedereen bezorgd. Ik ben trots u nu een derde handboek te kunnen voorstellen, dat 
integraal handelt over subsidiereglementen en kwaliteitscriteria. Dit handboek bevat inspiratie 
over de inhoud van subsidiereglementen en kwaliteitscriteria en over hoe deze doordacht en 
als een echt instrument voor lokaal sportbeleid, kunnen worden ingezet.  
 
Als Vlaams minister van Sport kijk ik nieuwsgierig én met veel vertrouwen uit naar de lokale 
sportbeleidsplannen die binnenkort massaal zullen worden ingediend. Ik ben ervan overtuigd 
dat ze zullen bulken van de ambitie om sport in elke gemeente nog meer en nog beter op de 
kaart te zetten.  
 
 
 
 
Bert Anciaux 
Vlaams minister voor Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel 
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Handboek in vogelvlucht 
 
 
In het kader van het nieuwe Sport voor Allen–decreet is de ondersteuning en stimulering van 
sportverenigingen één van de verplichte inhoudelijke aandachtspunten die aan bod komen in 
het sportbeleidsplan van de besturen. De sportverenigingen zijn immers cruciale partners in 
het realiseren van het lokale en regionale sportbeleid. In het decreet staat de directe financiële 
ondersteuning van deze sportverenigingen centraal. Minstens 50% van de beleidssubsidie die 
de Vlaamse overheid aan de besturen toekent, dient immers te worden besteed aan de 
subsidiëring van de sportverenigingen die worden erkend door de besturen. 
 
De besturen bepalen zelf welke subsidievormen zij aanbieden, zodat ze ten volle kunnen 
inspelen op de lokale noden en behoeften. Subsidiereglementen met kwaliteitscriteria dienen 
ervoor te zorgen dat deze subsidies als beleidsinstrument ingezet kunnen worden. Met dit 
handboek willen het Bloso en het ISB een hulpmiddel aanreiken om kwalitatieve 
subsidiereglementen op te maken. Hierbij zijn we vertrokken van het ideale scenario, hoewel 
we er ons bewust van zijn dat de voorgestelde maximale invulling niet voor elke gemeente 
even evident is. Het handboek is dan ook een hulpmiddel, een inspiratiebron waar elke 
gemeente datgene kan uithalen wat in de lokale context relevant en haalbaar is met het oog op 
het realiseren van een subsidiereglement waarbij kwaliteitscriteria voorop staan. Verder 
willen we nog meegeven dat het handboek in de eerste plaats geschreven is voor de lokale 
besturen, maar even bruikbaar of inspirerend kan zijn voor de provinciebesturen en de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie. 
 
Hoewel de opmaak en de toepassing van de subsidiereglementen een zaak is van de besturen, 
dient een interactieve bestuursstijl aan de basis te liggen. De sportraad krijgt ook hier een 
centrale rol toebedeeld in het detecteren van de noden en behoeften van de sportverenigingen, 
in het geven van input bij het uitwerken van de subsidiereglementen en in de evaluatie ervan. 
Deze publicatie wenst alvast een bijdrage te leveren om de dialoog bij de opmaak van een 
subsidiereglement te stimuleren.  
Dit handboek sluit aan bij het begeleidingstraject sportbeleidsplanning dat wordt ingevuld 
door het ISB en wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid. In het kader van dat project 
verschenen in 2007 reeds het “Handboek Sportbeleidsplanning” en het “Handboek 
Sportraden”. Het “Handboek Gemeentelijk Subsidiereglement” vormt het sluitstuk van deze 
trilogie, die besturen wil helpen bij het uittekenen van een kwalitatief sportbeleid. 
Deel één van het handboek behandelt alle facetten van het subsidiereglement. 
In een eerste hoofdstuk wordt ingegaan op subsidiëring als beleidsinstrument en de keuzes die 
de besturen hierin kunnen maken. Er wordt eveneens informatie gegeven over mogelijke 
vormen van ondersteuning.  
 
In hoofdstuk twee wordt er gefocust op de randvoorwaarden voor een degelijk 
subsidiereglement. De relevante regelgeving wordt schematisch overlopen en de 
begrotingstechnische kant van een subsidiereglement wordt uitgelegd, onder meer aan de 
hand van een stappenplan. 
 
In het derde hoofdstuk worden de principes, begrippen en definities van een goed 
subsidiereglement één voor één uitgediept en verduidelijkt. Er wordt een fictief 
subsidiereglement uitgewerkt met concrete voorbeelden. De besturen kunnen zelf op basis 
van de voorgestelde thema’s een op hun maat gesneden subsidiereglement opmaken. Elk 
thema wordt verder uitgediept met doelstellingen (wat bereiken), kwaliteitscriteria (hoe 
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bereiken) en parameters (hoe meten). Als concrete toepassing wordt het voorbeeld gegeven 
van een subsidiereglement en een aanvraagdossier, beide zijn opgesteld op basis van één 
uitgewerkt thema.  
 
In hoofdstuk vier wordt een voorbeeld van een afzonderlijk erkenningsreglement en bijhorend 
aanvraagdossier gegeven. Deze voorbeelden kunnen als leidraad en inspiratiebron dienen bij 
de opmaak en de toepassing van een subsidiereglement. 
 
In het tweede deel van het handboek wordt dieper ingegaan op de werking van de 
sportvereniging. In een eerste hoofdstuk worden sportverenigingen aan de hand van een 
stappenplan op weg gezet om te evolueren van een traditioneel naar een modern 
clubmanagement. 
In een tweede hoofdstuk krijgen de sportverenigingen instrumenten aangereikt om samen met 
de sportdienst op een gestructureerde wijze te werken aan de kwaliteit van de werking van de 
sportvereniging. Deze informatie kan de sportdienst bijkomende inspiratie geven voor het 
bepalen van kwaliteitscriteria en bijhorende parameters bij het opmaken van de 
subsidiereglementen. 
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Trefwoordenregister  
 
aanvraagdossier 
beleidssubsidie 
beleidsinstrument 
beschikbaarheidsvergoeding 
bestedingspercentage 
concessie 
dienstverlening 
directe financiële ondersteuning 
doelgroepen 
doelstellingen 
erkenningsreglement 
erkenningsvoorwaarden 
impulssubsidies 
indirecte ondersteuning 
infrastructuur 
inputsubsidie  
inspanningsverbintenis 
interactieve bestuursstijl 
kwaliteitscriterium/kwaliteitscriteria 
nominatieve subsidies 
outputsubsidie 
parameter 
recht van erfpacht 
recht van opstal 
resultaatsverbintenis 
sportbeleidsplan 
sportraad 
Sport voor Allen-beleid 
Sport voor Allen-decreet 
subsidiebeleid 
sportvereniging 
sportinfrastructuur 
thema 
valorisatie 
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Deel 1 : Het gemeentelijk subsidiereglement doorgelicht 
 
1. Subsidiëring als beleidsinstrument 
 
Sportverenigingen kunnen op diverse manieren ondersteund worden. Subsidiëring is één van 
de mogelijkheden en dient altijd ingebed te zijn in het gemeentelijk ondersteuningsbeleid. 
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de mogelijkheden die subsidiëring als beleidsinstrument 
biedt en de vragen die men zich hierbij dient te stellen. Daarna geven we een overzicht van de 
verschillende ondersteuningsvormen, waarbij we ook aangeven wat de mogelijkheden zijn 
binnen het Sport voor Allen-decreet.  
 
1.1. Subsidies om beleid te sturen, een bewuste keuze 
 
Subsidie is voor de gemeentelijke overheden een veelgebruikt beleidsinstrument. De 
financiële steun van de overheid betekent voor veel verenigingen en initiatieven een welkome 
bron van werkingsmiddelen.  
Voor de lokale overheid blijft het belangrijk het gemeentelijk subsidiebeleid te kaderen in de 
ruimere context. Subsidies vormen immers een onderdeel van het gemeentelijk sportbeleid. 
Reglementen zijn instrumenten die een visie op het sportbeleid uitdrukken. Daarnaast zijn er 
natuurlijk nog andere beleidsinstrumenten mogelijk. 
 
Een subsidiereglement maakt het mogelijk een evenwichtige, rechtvaardige en verantwoorde 
subsidiëring uit te bouwen. Daarnaast kan de overheid met een subsidiereglement aangeven 
wat ze belangrijk vindt, en de verenigingen aanmoedigen om daaraan aandacht te besteden. 
 
Bij subsidiëring moet je keuzes durven maken. Een subsidiereglement moet het beleid kunnen 
sturen. Dat betekent dat het misschien niet zo’n goede keuze is om één enkel 
subsidiereglement op te stellen waarin alle mogelijk parameters zijn opgenomen. Op die 
manier stuur je immers nog nauwelijks.  
Het doel waartoe het reglement een middel is, moet vooraf, bij de aanvang van het opmaken 
of herwerken van het subsidiereglement duidelijk zijn. Enkel zo kan het subsidiereglement, 
nadat het in werking is getreden, geëvalueerd worden. Draagt het reglement bij tot het 
bereiken van het beoogde doel? Komt het reglement nog tegemoet aan de verwachtingen van 
het veld? Is wat door subsidie gewaardeerd wordt nog maatschappelijk relevant? 
 
Er zijn heel wat mogelijkheden om de sportverenigingen in de gemeente te subsidiëren. Deze 
veelheid aan mogelijkheden impliceert dat er keuzes gemaakt moeten worden: wanneer zal je 
welke vorm van directe financiële ondersteuning gebruiken?  
In wat volgt geven we enkele tips en aandachtspunten voor het maken van dergelijke keuzes. 
We bepalen niet wat de beste vorm van subsidiëring is, elke gemeente is immers uniek. 
 
Eerst zal je jezelf een aantal fundamentele vragen moeten stellen1: 

- Werken we met tussenkomsten op basis van gemaakte kosten (welke kosten komen 
dan in aanmerking) of op forfaitaire basis (welke parameters hanteren we dan om de 
grootte van het forfait te bepalen)? 

- Subsidiëren we de reguliere werking volledig, deels of helemaal niet? 
- Subsidiëren we kleinschalige en/of grootschalige initiatieven van sportverenigingen? 

                                                 
1 Hier wordt nog geen rekening gehouden met wat er in het Sport voor Allen-decreet over ondersteuning van 
sportverenigingen vermeld wordt. 
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- Koppelen we de subsidiëring aan de kwantiteit van de geleverde diensten of aan het 
bereiken van kwalitatieve normen? 

- Kiezen we voor inputsubsidie of voor outputsubsidie?  
Bij inputsubsidie worden de subsidies toegekend op basis van de gemaakte kosten. 
Hier wordt dus gekeken naar wat de vereniging zelf inbrengt, investeert of ter 
beschikking stelt (bv. verplaatsingskosten).  
Wanneer je kiest voor outputsubsidie worden de subsidies toegekend op basis van wat 
de sportvereniging werkelijk verwezenlijkt heeft (bv. effectiviteit en efficiëntie, het 
bereiken van een bepaalde doelstelling). 
De keuze voor input- of outputsubsidie hangt af van het doel dat je met de subsidiëring 
wil bereiken; er dient besloten te worden welke optie het beste bijdraagt tot dat doel. 

- Kiezen we voor subsidiëring op basis van inspanningsverbintenis of op basis van 
resultaatsverbintenis? 
Bij inspanningsverbintenis worden de subsidies gegeven op basis van de inspanning 
die de sportvereniging heeft geleverd om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken. 
Concreet betekent dit dat wanneer een sportvereniging een bepaalde inspanning heeft 
geleverd, maar er niet in geslaagd is het beoogde resultaat te bereiken, die vereniging 
toch gesubsidieerd wordt. Ze dient enkel te bewijzen dat er een inspanning geleverd 
werd.  
Bij subsidiëring op basis van resultaatsverbintenis is niet de inspanning van belang, 
maar wel het behaalde resultaat. Dat houdt in dat een sportvereniging enkel 
gesubsidieerd wordt als de beoogde doelstelling volledig bereikt is. 
Hierbij kunnen we ons ook het volgende afvragen: willen we de sportvereniging pas 
ondersteunen op het moment dat ze aan bepaalde voorwaarden (kwaliteitscriteria) 
voldoet of ondersteunen we de sportvereniging in hun acties/initiatieven om aan die 
voorwaarden te kunnen voldoen? 
De keuze voor inspannings- of resultaatsverbintenis dient te worden bepaald door het 
doel dat je met het geven van subsidies wil bereiken. 

 
Enkele van de antwoorden op bovenstaande vragen zullen ook afhangen van de keuzes die de 
gemeente gemaakt heeft voor het gemeentelijk sportbeleid. Wanneer je de gemeente binnen 
de regio op de ‘sportkaart’ wil krijgen, is de kans groter dat ook, en misschien zelfs 
voornamelijk, grootschalige initiatieven gesubsidieerd zullen worden. Heb je er echter voor 
gekozen de lokale basis op het vlak van sport te versterken, dan komen de kleinschalige 
initiatieven waarschijnlijk meer op de voorgrond. 
 
In het gemeentelijk sportbeleidsplan wordt vermeld waar de gemeente naartoe wil op het vlak 
van sport, en in algemene termen wordt ook al weergegeven hoe de gemeente dat wil doen. 
De informatie die op die manier in het sportbeleidsplan is opgenomen, is een goede basis bij 
de opmaak van het subsidiereglement of de subsidiereglementen. Het doel of het gewenste 
effect van het subsidiereglement moet vooraf duidelijk zijn. Enkel zo kunnen we nagaan of 
het reglement bijdraagt tot het bereiken van het beoogde effect. Die doelen of effecten van het 
reglement kunnen eerder abstract of al heel concreet zijn. Zorg er wel voor dat ze gerelateerd 
zijn aan het sportbeleidsplan. 
 
Neem de missie en de doelstellingen door en maak een oplijsting van de implicaties daarvan 
op de subsidiereglementering.  
Sommige doelstellingen hebben als duidelijk gevolg dat er een subsidiereglement moet 
worden opgemaakt. De implicatie van de doelstelling “Het subsidiereglement zal tegen eind 
2008 naast de ondersteuning van sportverenigingen ook ondersteuning bieden aan 
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initiatieven inzake andersgeorganiseerde sport” is zeer duidelijk. Andere doelstellingen 
daarentegen kunnen, afhankelijk van de gekozen aanpak, naast eventuele andere maatregelen 
ook het opmaken van een subsidiereglement impliceren. De doelstelling “Tegen 2009 is er 
een gemiddelde toename van 35% van het aantal deelnemers aan onze kadervormingen” kan 
op verschillende manieren bereikt worden, onder meer door in een subsidiereglement 
bijscholing van trainers en clubbestuursleden aan te moedigen. Hoe dat in de praktijk kan 
aangepakt worden, wordt in hoofdstuk 3 (het gemeentelijk subsidiereglement) toegelicht. 
 
Dit overzicht van implicaties en de mogelijke ondersteuningsvormen kunnen nu tegenover 
elkaar afgewogen worden: 

− Welke doelstellingen kunnen er nagestreefd met ondersteuning X of Y? 
− Welke ondersteuningsvorm zal waarschijnlijk het meeste bijdragen tot het bereiken 

van doelstelling X? 
− Welke en hoeveel administratie brengen de verschillende ondersteuningsvormen met 

zich mee? 
− Wat zijn de voordelen en de nadelen van de verschillende ondersteuningsvormen? 
− Wegen de voordelen op tegen de eventuele nadelen? 
− Wat is de beste manier (effectief – efficiënt) om het budget te besteden, levert de 

ondersteuning iets op (‘return on investment’)? 
− De voorkeur voor doelstelling X gaat uit naar ondersteuningsvorm Y, maar die brengt 

voor de sportdienst veel administratie met zich mee; de sportdienst dient zich dan af te 
vragen of het haalbaar is om die extra administratie erbij te nemen of kan manieren 
zoeken om de administratie te vereenvoudigen door enkele aanpassingen aan de 
ondersteuningsvorm … 

 
De antwoorden op dergelijke vragen zullen de basis vormen voor het voeren van een 
welbepaald subsidiebeleid. Bij het opstellen van een subsidiereglement moet je bewuste 
beleidskeuzes maken. De doelen en effecten van het subsidiereglement dienen bovendien te 
kaderen in het sportbeleidsplan. 
 
 
 
1.2 Subsidies versus andere vormen van ondersteuning  
 
Sportverenigingen kunnen op diverse manieren ondersteund worden. Meestal wordt een 
indeling in directe ondersteuning en indirecte ondersteuning gehanteerd. 
Onder directe ondersteuning wordt dan de directe financiële ondersteuning of subsidiëring 
begrepen. De indirecte ondersteuning behelst ofwel de indirecte financiële ondersteuning of 
de logistieke en materiële steun en de inzet van gemeentepersoneel (dienstverlening). 
 
Beide systemen hebben hun waarde en kunnen complementair in het sportbeleid ingezet 
worden. Enerzijds biedt de directe financiële ondersteuning de sportverenigingen een 
structurele zekerheid en een zekere autonomie om met de subsidies om te gaan. Anderzijds 
kan de indirecte ondersteuning bepaalde sportverenigingen mogelijkheden bieden die ze 
anders niet hebben en heel wat stimulansen geven aan het verenigingsleven. Het lijkt daarom 
aangewezen om beide systemen optimaal in te zetten ten voordele van de sportverenigingen: 
zowel directe financiële ondersteuning als indirecte financiële of materiële ondersteuning. 
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1.2.1 Financiële ondersteuning 
 
Financiële ondersteuning kan op verschillende manieren verleend worden. Vanuit het oogpunt 
van de sportverenigingen maken we een onderscheid tussen enerzijds de directe financiële 
ondersteuning of de subsidies en anderzijds de indirecte financiële ondersteuning, 
bijvoorbeeld via samenwerkingsovereenkomsten of via een contractuele verbintenis zonder 
samenwerkingsovereenkomst met één welbepaalde organisator. 
 
Subsidies zijn een overdracht van gemeenschapsgelden naar personen en organisaties (van 
private of publiekrechtelijke aard) met als bedoeling een bepaald gemeentelijk belang of een 
beleidsdoelstelling mee te helpen realiseren, of de doelstelling of werking van personen en/of 
organisaties te ondersteunen omdat zij maatschappelijk waardevol zijn.  
Het Rekenhof definieert ‘subsidies’, in de gevallen dat er geen wettelijke definitie bestaat, als 
volgt: “Een subsidie is een regeling houdende instelling van een tegemoetkoming die aan 
volgende voorwaarden voldoet: 

o het betreft een financiële transfer; 
o aan de toekenning worden voorwaarden gekoppeld; 
o het doel van de transfer is het tot stand brengen of beïnvloeden van activiteiten 

die zonder deze transfer niet of niet in dezelfde mate zouden zijn uitgevoerd en 
die leiden tot door de overheid gewenste effecten in één of meerdere 
beleidsvelden.” 

(Bron: Verslag van het Rekenhof over het onderzoek naar subsidies in de Vlaamse 
Gemeenschap, Vlaams Parlement, Stuk 28-B (1998-1999), nr. 1, pagina 13) 
 
Soms kan het belangrijk zijn om een tussenkomst niet als subsidie op te vatten, maar 
bijvoorbeeld als een lening (renteloos of tegen terugbetaling, bijvoorbeeld met een 
rentetussenkomst). Ook dit vergt regelgeving via een reglement en alleszins een 
leningovereenkomst waarin aanvullende voorwaarden worden bepaald. Een lening kan een 
instrument zijn om een initiatief of project op de sporen te krijgen waarvan verwacht wordt 
dat het later rendabel zal zijn en dat men het geleende geld aan de gemeente zal kunnen 
terugbetalen. 
 
Een ander systeem is de samenwerkingsovereenkomst, waarbij de overheid en een derde, 
bv. één of meerdere private rechtspersonen, natuurlijke personen of publiekrechtelijke 
rechtspersonen, zich ertoe verbinden om door wederzijdse verbintenissen samen iets te 
realiseren. Hierbij wordt de evenwaardigheid van de partijen beklemtoond, alsook het feit dat 
beide partijen, elk vanuit hun specifieke bevoegdheid, een gemeenschappelijk resultaat 
nastreven. De uitgaven worden hier ook benomen op werkingsuitgaven en vormen dus 
geenszins een subsidie. 
<Voorbeeld: Door middel van een contract verbinden de gemeente en een vereniging zich 
ertoe om gezamenlijk een Belgisch kampioenschap te organiseren. De medecontractant levert 
in dat kader bepaalde prestaties. Ook de gemeente levert bepaalde bijdragen met eigen 
personeel, zoals bijvoorbeeld promotie via de pers, gebruik van bepaalde materialen  of 
betaling van de medecontractant voor bepaalde prestaties.> 
 
Indien de gemeente ten voordele van de sportvereniging via een opdracht bepaalde zaken 
tegen betaling door een derde wil laten realiseren, zal ze natuurlijk ook rekening moeten 
houden met de Wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (B.S. 22.01.1994).  
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Dit systeem wordt gebruikt om een dienst of levering te laten uitvoeren die het bestuur zelf 
niet kan realiseren. Het product wordt - in de regel - eigendom van het bestuur. In de definitie 
die in voornoemde wet wordt gegeven, wordt echter ook de mogelijkheid voorzien om 
bepaalde leveringen te verwerven door huur, huurkoop of leasing. Ook bij andere diensten 
zoals opdrachten voor het leveren van financiële diensten, telecommunicatiediensten e.a.kan 
de eigendom niet als absolute regel worden gesteld. Hierbij is de wetgeving voor 
overheidsopdrachten die eigenlijk een bijzondere vorm van overeenkomst inhouden van 
toepassing. Deze uitgaven worden verrekend op gewone of buitengewone uitgaven (werking 
of investeringen). 
<Voorbeeld: In het kader van de organisatie van een internationale wedstrijd door de 
atletiekclub engageert de gemeente zich om de affiche en het programmaboekje te bekostigen. 
De gemeente beschikt echter niet over een drukkerij en kan het drukken dus niet in eigen 
beheer doen. Zij zal, rekening houdend met de wet op de overheidsopdrachten, de opdracht 
uitschrijven en toekennen aan de goedkoopste die voldoet aan de voorwaarden 
(mededinging).> 
 
Soms kan ook een louter contractuele verbintenis aangegaan worden met één welbepaalde 
organisator zonder dat er sprake is van een samenwerkingsovereenkomst. 
<Voorbeeld: Voor de sportsector kan dit gaan om het ‘kopen’ van publiciteit ter gelegenheid 
van een bepaalde manifestatie. Omdat er maar één aanbieder is van die bepaalde 
sportmanifestatie op die bepaalde plaats en dat bepaalde tijdstip, is mededinging niet 
mogelijk en kan de gemeente een contractuele verbintenis voor dit aspect aangaan met die 
ene organisator.> 
Sommige besturen verwijzen hier naar de afwijkingsmogelijkheid uit art.17 §2 1° f van de 
wet op de overheidsopdrachten, maar deze afwijking moet enkel gebruikt worden indien er ‘in 
principe’ mededinging mogelijk is. 
<Voorbeeld: Het gevraagde product is in principe leverbaar door verschillende firma’s maar 
de technische voorwaarden zijn zo specifiek dat er maar 1 firma aan beantwoordt.> 
 
Afhankelijk van wat beoogd wordt, kiest de gemeente voor een van deze werkinstrumenten. 
Het onderscheid wordt in het volgende voorbeeld nogmaals weergegeven: 
 
Situatie Gemeente Organisator 
Subsidie • Steunt de organisatie 

financieel ter bevordering 
van activiteiten voor het 
algemeen belang (nuttig 
geacht voor het 
“gemeentelijk belang”) 

• Zorgt voor een draaiboek 
• Stelt een coördinator aan 
• Betaalt de infrastructuur en 

huurt sportmaterialen, 
geluidsinstallatie, enz.  

• Stelt personeel ter beschikking 
voor opbouw en afbraak 

• Stelt een folder en affiche op en 
stelt een drukker aan 

• Drukt en verkoopt tickets 
• enz. … 

 
Samenwerkings-
overeenkomst 

• Zorgt voor een draaiboek  
• Stelt personeel ter 

beschikking voor opbouw 
en afbraak 

• Stelt een coördinator aan 
• Stelt een folder en affiche op en 

stelt een drukker aan 
• Drukt en verkoopt tickets 
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• Stelt infrastructuur en 
geluidsinstallatie ter 
beschikking 

• enz. … 

• Betaalt huur sportmaterialen 
• enz. … 
 

 
Contractuele 
verbintenis 
zonder 
samenwerking  

• Betaalt een prijs voor het 
voeren van publiciteit en 
voor het vermelden van het 
gemeentelijk logo 

 

• Verkoop van advertentie- en 
reclamediensten naar aanleiding 
van een evenement 

 
 
Ongeacht de ondersteuningsvorm is het in elk van de drie kwalificaties hoe dan ook mogelijk 
om rechtsgeldig een overeenkomst te sluiten tussen de gemeente en een organisator, mits de 
toepasselijke wetgeving en de beginselen van behoorlijk bestuur worden gerespecteerd. 
 
Bij een kwalificatie als subsidie dient rekening gehouden te worden met de Wet van 14 
november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige 
toelagen. De financiële middelen moeten op de begroting voorzien worden als ‘overdrachten’ 
(op naam of op een algemeen artikel met subsidiereglement). 
Bij een kwalificatie als samenwerkingsovereenkomst moet de gemeente effectief taken op 
zich nemen en dient rekening gehouden te worden met de wetgeving inzake 
overheidsopdrachten voor de eigen verantwoordelijkheden die uitbesteed worden. De 
middelen moeten op de begroting voorzien worden als “werkingskosten”. 
Bij een contractuele verbintenis waarbij er geen mededinging mogelijk is, dienen de 
financiële middelen op de begroting voorzien te worden als “werkingskosten”. 
 
1.2.2 Dienstverlening 
 
Algemeen gesteld omvat de dienstverlening het ter beschikking stellen van materialen, 
diensten of voorzieningen aan sportverenigingen. Meer bepaald kan dit gaan om: het ter 
beschikking stellen van allerhande materiaal (sport- en spelmateriaal, audiovisueel materiaal, 
feestmateriaal,…), het verlenen van administratieve faciliteiten (kopieën, verzendingen, 
verzekeringen,…), het ter beschikking stellen van accommodaties en infrastructuur, het geven 
van kortingen, het ter beschikking stellen van personeel (groendienst, onderhoud, vervoer, 
politie,…), het ter beschikking stellen van promotiekanalen (infoblad, website,…), … 
 
In ieder geval geldt ook hier het principe van rechtvaardigheid en gelijkheid: een gelijke 
behandeling voor gelijke gevallen. 
Bijgevolg kan ook voor dergelijke dienstverlening een reglement opgemaakt worden. We 
spreken dan van een gebruikersreglement en een retributiereglement (indien beperkte 
kostprijs gevraagd wordt). 
Dergelijke reglementen ressorteren soms onder een technische dienst of een dienst 
feestelijkheden, maar kunnen ook specifiek voor sport opgemaakt worden. 
 
 
1.2.3. Directe en indirecte ondersteuning in relatie tot het Sport voor Allen-decreet 
 
In het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en 
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport 
voor Allen-beleid dienen de actoren een sportbeleidsplan op te maken. In dit sportbeleidsplan 
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moet er een hoofdstuk gewijd worden aan de expliciete beleidsmaatregelen die de gemeente 
neemt voor de stimulering en de ondersteuning, zowel financieel als via dienstverlening, van 
sportverenigingen. 
Hier mogen dus zowel de directe financiële als de indirecte ondersteuning beschreven 
worden. 
 
MAAR … 
 
Het Decreet van 9 maart 2007 stelt tevens dat ten minste 50 procent van de door de Vlaamse 
Regering toegekende beleidssubsidie moet worden aangewend voor de directe financiële 
ondersteuning van de sportverenigingen.  
De directe financiële ondersteuning wordt gedefinieerd als: “een financiële tussenkomst aan 
sportverenigingen door het gemeentebestuur, het provinciebestuur of het bestuur van de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie en bedoeld voor de algemene werking van de vereniging”. 
Deze subsidies worden verdeeld op basis van een subsidiereglement waarin objectiveerbare 
kwaliteitscriteria worden gehanteerd. De financiële ondersteuning waarvan sprake (minstens 
50% van de toegekende beleidssubsidie), mag alleen worden toegekend aan door het 
gemeentebestuur erkende sportverenigingen. Sportverenigingen die bij een door de Vlaamse 
Regering erkende Vlaamse sportfederatie zijn aangesloten, worden automatisch erkend door 
het gemeentebestuur. Andere verenigingen kunnen, na advies van de gemeentelijke sportraad, 
ook als sportvereniging erkend worden. 
Het is echter alleen het structureel en actief sportaanbod dat via dit hoofdstuk van het decreet 
kan ondersteund worden. 
 
DIT WIL ZEGGEN …. 
 
Alle kosten die gepaard gaan met de indirecte financiële ondersteuning of dienstverlening 
kunnen niet meegeteld worden voor de verantwoording van de minstens 50 procent van de 
door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie die moet worden aangewend voor de 
directe financiële ondersteuning van de sportverenigingen. Enkel de subsidies aan de 
sportverenigingen kunnen meegeteld worden en bovendien moeten deze subsidies voldoen 
aan de voorwaarden van het decreet. 
Een gemeente kan er dus voor kiezen om gratis infrastructuur ter beschikking te stellen aan 
haar sportverenigingen of om personeel bepaalde taken voor de sportclubs te laten uitvoeren, 
maar de kosten hiervoor kunnen niet in rekening gebracht worden in het kader van het Sport 
voor Allen-decreet – hoofdstuk 1. 
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2. Randvoorwaarden voor een degelijk subsidiereglement 
 
2.1. Principes van een goed subsidiereglement  
 
Interactieve bestuursstijl, communicatie  
Interactieve bestuursstijl is een wijze van beleid voeren waarbij een overheid in een zo vroeg 
mogelijk stadium burgers, maatschappelijke organisaties, andere overheden, … bij het beleid 
betrekt om in een open wisselwerking en/of in samenwerking met hen tot de voorbereiding, 
bepaling, uitvoering en/of evaluatie van het beleid te komen. 
In het Sport voor Allen-decreet wordt de interactieve bestuursstijl centraal geplaatst. Dat 
principe geldt niet enkel voor het opstellen van het sportbeleidsplan, maar uiteraard ook voor 
het opmaken van subsidiereglementen. Het bestuur dient immers aandacht te hebben voor de 
noden en behoeften van de sportverenigingen en deze te vertalen in de beleidskeuzes en de 
verplichtingen van het bestuur. 
Hierbij geven we enkele aandachtspunten:  

- volg bij de opmaak van een subsidiereglement een proces van communicatieve en 
participatieve planning dat eindigt met een product; 

- schrijf een reglement in dialoog met het werkveld; 
- betrek de sportraad als vertegenwoordiger van o.m. de sportverenigingen bij de 

opmaak ervan; 
- stel eventueel een werkgroep subsidiereglementering samen, met een 

vertegenwoordiging van de sportraad; 
- hou steeds voor ogen hoe en waarom de keuzes top-down en omgekeerd kunnen 

verantwoord worden, het subsidiereglement is ten slotte slechts één van de vele 
vormen van gemeentelijke ondersteuning aan de sportverenigingen; 

- geef de betrokkenen inzicht in het gemeentelijk ondersteuningsbeleid, zodat men zich 
niet blind staart op dat ene (of meerdere) subsidiereglement(en); 

- toets het voorstel van het subsidiereglement aan een klankbordgroep en aan het 
gemeentelijke sportbeleidsplan; 

- laat eventueel een afgevaardigde van de werkgroep aan de leden van de gemeenteraad 
een toelichting geven over het reglement vooraleer het dient te worden goedgekeurd;  

- en tot slot, het subsidiereglement is het resultaat van een goed begeleid proces waarbij 
belanghebbenden een inbreng hebben, maar niet beslissen. Het gemeentebestuur 
maakt de eindkeuzes. 

 
<Praktijkvoorbeeld  
De gemeente wilde aan de hand van een – op te stellen – subsidiereglement de kwaliteit van 
de jeugdsport opkrikken. Omdat de sportdienst het belangrijk vond dat de sportverenigingen 
achter het subsidiereglement zouden staan, werd er een werkgroep ‘kwaliteit jeugdsport’ 
opgericht. Deze werkgroep bestond uit de sportfunctionaris, de schepen van sport, enkele 
zaalsportverenigingen met jeugdwerking, enkele voetbalclubs met jeugdwerking, enkele 
sportverenigingen van andere sporttakken met jeugdwerking en één sportvereniging zonder 
jeugdwerking.  
Binnen deze werkgroep werden de volgende vragen gesteld: 

- wie of wat draagt bij tot de kwaliteit in de jeugdsport; 
- hoe kunnen de verantwoordelijken bijdragen tot meer kwaliteit; 
- hoe kan de gemeente de verantwoordelijken ondersteunen om die taak op zich te 

nemen.> 
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Autonomie van de gemeente  
Via het gemeentedecreet krijgen de gemeenten meer ruimte om een vernieuwend eigen beleid 
uit te bouwen, zowel op het vlak van financiën en subsidies als op het vlak van inhoudelijke 
beleidskeuzes. 
Wenst de gemeente in het Sport voor Allen-decreet te stappen, dan worden er wel enkele 
voorwaarden opgelegd met betrekking tot de ondersteuning van sportverenigingen. Uiteraard 
is de gemeente vrij om te kiezen welke reglementen en kwaliteitscriteria er gehanteerd 
worden. 
Daarmee wenst het decreet de autonomie van de gemeente niet te doorkruisen, maar is het de 
bedoeling de gemeenten te doen inzien dat subsidiëring een bewuste (met het gemeentelijk 
sportbeleidsplan als houvast) en gedragen (zie ook interactieve bestuursstijl) keuze is van de 
gemeente. 
Het staat de gemeente vrij om nog andere vormen (buiten het gemeentelijk subsidiereglement) 
van dienstverlening in haar ondersteuningsbeleid op te nemen. 
Uiteraard raden we de gemeenten aan om elke vorm van ondersteuning nauw te laten 
aansluiten bij de missie en de doelstellingen van het sportbeleidsplan.  
 
Rechtszekerheid 
In het subsidiereglement wordt duidelijk gestipuleerd welke de subsidierechten zijn voor een 
sportvereniging. Enkel op die manier kan men vermijden dat het subsidiebeleid gebaseerd is 
op willekeur. 
Dit kan door in het subsidiereglement volgende onderdelen op te nemen: 

- wie komt in aanmerking en wanneer; 
- de aanvraagprocedure; 
- de berichtgeving van de subsidie; 
- de afrekeningsprocedure; 
- de vermelding van de uitbetalingsdatum van de subsidie; 
- de uitbetalingswijze; 
- de beroepsprocedure. 

 
Eerlijkheid en rechtvaardigheid 
Rechtvaardigheid in een ondersteuningsbeleid betekent gelijke behandeling voor gelijke 
gevallen. Vergelijkbare initiatieven moeten beoordeeld worden op eenzelfde schaal, wat 
uiteraard een grondige kennis en vertrouwdheid met het veld vraagt. 
Bij de opmaak van een subsidiereglement dien je een objectieve verdeling en gelijke 
behandeling voor ogen te houden.  
Niet elke vereniging moet op dezelfde manier gesubsidieerd worden. Het is daarom ook 
belangrijk dat je duidelijk vermeldt voor welk beleidsdoel en voor welke doelgroep de 
subsidie is bedoeld. 
Uitgangspunt is evenwel dat een gemeentebestuur een soortgelijke sportvereniging op een 
zeer vergelijkbare wijze ondersteunt. Dit past zowel binnen de wettelijke verplichtingen als 
binnen een goede, eerlijke bestuurlijke cultuur. Toch kan het voorkomen dat twee 
gelijkaardige sportverenigingen op een verschillende wijze ondersteund worden. Dat moet 
uiteraard duidelijk gemotiveerd worden aan de hand van het subsidiereglement en het 
bijhorende sportbeleidsplan. 
Twee soortgelijke sportverenigingen kunnen bijvoorbeeld een verschillende subsidie 
ontvangen omdat de ene sportvereniging meer beantwoordt aan bepaalde kwaliteitscriteria 
dan de andere, of omdat de werking van de ene sportvereniging meer toegespitst is op 
bepaalde aspecten (bv. gelegen in een sociale wijk, een extra werking voor andersvaliden). 
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Test uw subsidiereglement 
Het resultaat van een subsidiereglement moet gedragen zijn door zowel het beleid als het veld. 
Elk reglement dient op voorhand gewikt en gewogen te worden. Dat kun je best doen door 
simulaties uit te voeren in functie van de gekozen kwaliteitscriteria en parameters. Zonder 
afbreuk te doen aan de voorwaarde van objectiviteit is het misschien nodig na de simulatie het 
subsidiereglement bij te sturen. Op die manier is het resultaat voor elke sportvereniging 
aanvaardbaar. Aangezien de nadruk ligt op kwalitatieve criteria is het bijvoorbeeld mogelijk 
dat een zeer kleine sportvereniging bijna evenveel krijgt als een zeer grote. Men kan oordelen 
dat dit een rechtvaardig systeem is gezien de kwaliteit van de werking van elke 
sportvereniging wordt beoordeeld, maar de kans is groot dat dit zal ervaren worden als een 
onrechtvaardigheid in het subsidiereglement. Zonder te raken aan het kwaliteitscriterium zijn 
aanpassingen van het subsidiereglement op maat van de situatie in uw gemeente wenselijk 
(bv. trapsgewijze valorisatie van clusters van sportverenigingen op basis van ledenaantallen). 
 
Erkenningsvoorwaarden  
Erkenningsvoorwaarden horen niet thuis in een subsidiereglement. Het is duidelijker om als 
gemeente een afzonderlijk reglement op te maken omtrent de erkenning van een 
sportvereniging. 
We verwijzen hierbij ook naar artikel 15, 1°, b) van het Sport voor Allen-decreet waarin 
wordt gesteld dat sportverenigingen worden erkend door de gemeente en niet door de 
sportraad. De sportraad geeft wel advies aan de gemeente inzake de erkenning van de 
sportverenigingen. 
Erkende sportverenigingen die niet gesubsidieerd worden, kunnen bijvoorbeeld wel gebruik 
maken van de dienstverlening. De erkenning is ook belangrijk op het vlak van de fiscale 
attesten voor de sportkampen. 
In het subsidiereglement kan dan gesteld worden: “enkel van toepassing voor erkende 
sportverenigingen” of “gelet op het reglement voor erkenning …”. 
 
Via het afzonderlijk stellen van erkenningsvoorwaarden kan het domein ‘sport’ afgebakend 
worden, niet enkel met het oog op de subsidiëring, maar ook voor andere dienstverleningen, 
zoals logistieke ondersteuning of het fiscaal attest sportkampen. Indien dat niet gebeurt, moet 
dit telkens in elk reglement afzonderlijk gebeuren. 
Indien je een erkenningsreglement opstelt, formuleer je best zeer algemene, ruim omvattende 
voorwaarden die vooral te maken hebben met o.a.: 

- minimale werking; 
- binding met gemeente-grondgebied; 
- verzekering leden. 

Anderzijds is het niet altijd eenvoudig om het domein ‘sport’ af te bakenen. Wat is sport? 
Een definitie van sport is opgenomen in het nieuwe Sport voor Allen-decreet (art. 2,1°). Het is 
aan de gemeente om deze definitie eventueel specifieker in te vullen. 
Het bestuur kan ook kiezen om hierbij een gedifferentieerd beleid te voeren tussen erkenning 
en subsidiëring. 
 
Een voorbeeld van een erkenningsreglement vind je in hoofdstuk 4.1. 
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Diversiteit 
Sport voor Allen betekent een breed en divers sportaanbod op maat van zoveel mogelijk 
mensen. Deze basisfilosofie mag zeker niet uit het oog verloren worden bij de opmaak van 
een subsidiereglement. Het is dan ook belangrijk dat er gezocht wordt naar een evenwichtige 
benadering van alle vormen van sport. 
Dat kan bijvoorbeeld door een dubbel sportaanbod (competitie/recreatie) binnen een 
sportvereniging extra te belonen. 
Uiteraard worden naargelang de doelstelling van het reglement en de lokale noden accenten 
gelegd, maar hierbij mogen diversiteit, de breedtesport, de verschillende doelgroepen, … niet 
uit het oog worden verloren. 
 
We geven enkele invalshoeken ter inspiratie: 

- sportvorm: hier kun je een onderscheid maken tussen recreatiesport, competitiesport 
en topsport (let op: subsidiereglementen in het kader van het Sport voor Allen-decreet 
omvatten geen topsport en competitiesport op hoog niveau); 

- doelgroep: je kunt doelgroepen definiëren, zoals allochtonen, gehandicapten, 
gezinnen, kansarmen, …; 

- soort sport: balsporten, vechtsporten, ploegsporten en individuele sporten, zaalsporten 
en buitensporten, unisport en omnisport, …; 

- leeftijd: de gangbare categorieën jeugd, volwassenen, senioren, met verdere 
opsplitsingen in bijvoorbeeld 12 tot 18-jarigen, jongsenioren, …. 

 
Dubbele subsidiëring vermijden 
Tracht te vermijden dat je sportverenigingen dubbel subsidieert, dit zowel over de 
subsidiereglementen, gemeentelijke diensten of overheden heen als binnen één 
subsidiereglement. Dezelfde output moet immers niet door verschillende overheden en/of 
verschillende reglementen worden gesubsidieerd. 
 
Administratieve beheersbaarheid 
Hou de administratieve overlast binnen de perken. Bekijk het reglement kritisch en stel de 
vraag of de toepassing van het reglement geen te grote tijdsinvestering voor zowel de 
gemeente als de gebruiker betekent. Moet er overdreven veel uitgeteld, vergeleken, 
gedeeld/vermenigvuldigd worden of moeten er moeilijke coëfficiënten berekend worden? Het 
is uiteraard de bedoeling om de administratieve overlast binnen de perken te houden. 
 
Klare taal 
Zorg ervoor dat het reglement voor iedereen verstaanbaar is. Dat heeft met heel wat factoren 
te maken: taalgebruik, opmaak, logische opbouw, aantal criteria, duidelijkheid van de criteria, 
cijfers, invulformulieren, timing, … 
 
Planmatigheid 
Wordt er rekening gehouden met de planning van de sportverenigingen en van de gemeente? 
Wanneer moeten de aanvraagdossiers ingediend worden? Wanneer wordt de subsidie 
uitbetaald? 
Bij het opstellen van de reglementen moet rekening gehouden worden met de noden van de 
sportverenigingen, maar ook met de tijdsbestekken die de sportdienst nodig heeft. 
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Dynamisch 
Het subsidiereglement is een formeel en officieel instrument. Bij goed bestuur is dit reglement 
het resultaat van een voorafgaand, ruim en open communicatieproces. Dat betekent dan ook 
dat het reglement meestal continuïteit en zekerheid voor een ruime tijd beoogt.  
 
Maar een goed reglement dient ook regelmatig geëvalueerd te worden op zijn kwaliteiten. Bij 
de evaluatie, die een jaarlijks terugkerend agendapunt van de sportraad kan zijn, kunnen we 
ons volgende vragen stellen: 

- Beantwoordt het reglement nog aan het doel? 
- Is de procedure niet te omslachtig?  
- Is de administratie nog in verhouding tot de subsidie (is het sop de kool nog waard)? 
- Is er een evenwicht tussen de ondersteuning van de bestaande voorzieningen en de 

ondersteuning van nog niet gerealiseerde doelen? 
 
Stelt men tekorten vast, dan dient de sportgekwalificeerde ambtenaar samen met de sportraad 
een voorstel tot aanpassing van het reglement uit te werken. 
 
Actueel en voorop 
Een beleid in evolutie moet een afspiegeling zijn van de dynamiek van een samenleving. Een 
goed reglement is zowel kind van de tijd als een beetje trendsetter en voorloper. Het 
evenwicht vinden tussen beide is een uitdaging bij de opmaak van een reglement. 
 
Effectiviteit en efficiëntie 
Effectiviteit: het is belangrijk de vraag te stellen of het reglement wel bijdraagt tot het 
beoogde effect. Het reglement dient alvast een duidelijk doel of een gewenst effect te 
vermelden. 
Efficiëntie: worden de middelen van het reglement spaarzaam en adequaat aangewend? Of 
ligt de verspilling op de loer? 
 
Geïntegreerd 
Sluit het reglement zowel aan op andere subsidiereglementen sport als op andere aspecten van 
het sportbeleid en het algemeen gemeentelijk beleid? Of is het reglement een geïsoleerd 
eiland? 
 
 
2.2. Relevante regelgeving  
 
In dit onderdeel komt de regelgeving aan bod waar de gemeenten minstens rekening mee 
moeten houden bij het opstellen van lokale subsidiereglementen. 
Deze regelgeving wordt bij de aanhef van de subsidiereglementen vermeld, zoals ook in het 
voorbeeld onder punt 3.2 van dit handboek wordt geïllustreerd. 
 
De regelgeving wordt cursief weergegeven.  
 
2.2.1. Decreet en besluit Sport voor Allen-beleid 
 
De artikels van het Sport voor Allen-decreet en het bijhorende besluit die relevant zijn voor 
het opstellen van subsidiereglementen, zijn hieronder in tabelvorm opgenomen. In de 
linkerkolom staan de artikels, in de rechterkolom worden deze toegelicht met het oog op het 
opstellen van een subsidiereglement. 
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A. Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en 
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een 
Sport voor Allen-beleid (B.S. 04/05/2007) 
 
Regelgeving Belangrijk want … 
Artikel 2, 7°, 1e zin: directe financiële 
ondersteuning van sportverenigingen: een 
financiële tussenkomst aan sportverenigingen 
door het gemeentebestuur, het provincie-
bestuur of het bestuur van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie en bedoeld voor de 
algemene werking van de vereniging.  
 

− Er dient een financiële overdracht van 
de gemeente naar de sportvereniging te 
zijn.  

− De ondersteuning moet gaan naar de 
algemene werking van de sportvereniging. 

− Het verslag van de plenaire 
vergadering van het Vlaams Parlement van 
28/02/07 bij aanneming van het decreet 
geeft de volgende toelichting bij directe 
financiële ondersteuning aan 
sportverenigingen: “De autonomie van de 
sportvereniging moet behouden blijven. 
Over de besteding van de middelen door de 
verenigingen voor activiteiten, 
programma’s, administratieve werking, 
huur van sportinfrastructuur, renovatie van 
eigen sportinfrastructuur en de 
beschikbaarheidsvergoeding moet de 
vereniging autonoom beslissen.” 

− Op basis van de Wet van 14 november 
1983 kunnen gemeenten natuurlijk steeds 
bepalen voor welk doel de 
sportverenigingen de subsidies moeten 
gebruiken en hoe de sportverenigingen het 
gebruik van de subsidies moeten 
rechtvaardigen.  

Artikel 2, 7°, 2e zin: Deze subsidies worden 
verdeeld op basis van een subsidiereglement 
waarin objectiveerbare kwaliteitscriteria 
worden gehanteerd; 

− Elke gemeente die instapt in het 
decreet is verplicht een subsidiereglement 
op te stellen voor de directe financiële 
ondersteuning van de sportverenigingen. 

− Verslag plenaire vergadering Vlaams 
Parlement van 28/2/07 bij aanneming 
decreet: “Een gemeente kan verschillende 
reglementen opmaken, maar steeds met 
kwaliteitscriteria, of werken met één 
geïntegreerd reglement. Daar heeft de 
gemeente de vrijheid toe. Belangrijk is wel 
dat de integratie van de afstemming op en 
de interne samenhang tussen de 
verschillende reglementen bewaard moet 
blijven en dat ze principieel toegankelijk 
moeten zijn voor iedereen. Ze kunnen niet 
discriminerend zijn.” 

− De kwaliteitscriteria worden door het 
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gemeentebestuur bepaald: zie artikel 15, 1°, 
d). 

Artikel 5, §2: Ten minste 50 procent van de 
door de Vlaamse Regering toegekende 
beleidssubsidie wordt door het 
gemeentebestuur aangewend voor de directe 
financiële ondersteuning van de 
sportverenigingen, zoals voorzien in het 
hoofdstuk van het sportbeleidsplan, vermeld 
in artikel 15,1°. 
… 
Ten minste 10 procent van de door de 
Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie 
wordt door het gemeentebestuur aangewend 
voor de ondersteuning en stimulering van de 
toegankelijkheid tot sport en de diversiteit in 
sport, zoals voorzien in het hoofdstuk van het 
sportbeleidsplan, vermeld in artikel 15, 3°. 
Deze 10 procent mogen worden beschouwd 
ofwel als een onderdeel van de 50 procent 
voor de directe financiële ondersteuning van 
de sportverenigingen, ofwel van de 20 procent 
voor programma’s of acties rond het anders 
georganiseerd sporten, ofwel verdeeld 
onder beide. 

− 50% van de beleidssubsidie moet 
besteed worden aan de directe financiële 
ondersteuning van sportverenigingen.  

− Deze directe financiële ondersteuning 
moet voldoen aan de bepalingen in het 
decreet.  

 
 
 
− Als de ondersteuning en stimulering 

van de toegankelijkheid tot sport en de 
diversiteit in sport een onderdeel is van de 
50 procent voor de directe financiële 
ondersteuning van de sportverenigingen, 
moet dit ook in het subsidiereglement 
voorzien worden. 

 

Artikel 15: Het gemeentelijk sportbeleidsplan 
bevat minstens vier hoofdstukken: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° de expliciete beleidsmaatregelen voor de 
ondersteuning en stimulering van 
sportverenigingen:  
a) dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop het 
gemeentebestuur de sportverenigingen financieel 
ondersteunt; 

��beleidsplan Vlaamse gemeenten: 
art.15 

��beleidsplan provincies: bovenlokale 
sportverenigingen: art. 24 

��beleidsplan Brusselse gemeenten: art. 
19 en art. 15 

��beleidsplan VGC: bovenlokale 
sportverenigingen: art 10, 21 en 24 

��aanvullend beleidsplan VGC: art. 11 
en art 15 

 
− In hoofdstuk 1 mag de gemeente de 

totale directe (financiële) ondersteuning en 
de indirecte ondersteuning 
(dienstverlening) van sportverenigingen 
beschrijven, maar zij moet minstens de 
directe financiële ondersteuning 
beschrijven volgens de voorwaarden 
vermeld in het decreet en het 
uitvoeringsbesluit om in aanmerking te 
komen voor beleidssubsidies. 

Artikel 15, 1°, b): de financiële ondersteuning 
in dit hoofdstuk is er alleen voor door het 
gemeentebestuur erkende sportverenigingen, 
met uitzondering van de sportverenigingen 

− Sportverenigingen worden erkend 
door de gemeente en niet door de sportraad. 

− Een erkende sportvereniging kan, 
maar moet niet gesubsidieerd worden. Een 
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die zijn aangesloten bij unitaire 
sportfederaties die niet wensen te splitsen in 
een Vlaamse en een Franstalige vleugel. 
Sportverenigingen die bij een door de 
Vlaamse Regering erkende Vlaamse 
sportfederatie zijn aangesloten, worden 
automatisch erkend door het 
gemeentebestuur. Andere verenigingen 
kunnen, na advies van de gemeentelijke 
sportraad, ook als sportvereniging erkend 
worden; 
 
 
Artikel 40, 3°: de bepaling “met uitzondering 
van de sportverenigingen die zijn aangesloten 
bij unitaire sportfederaties die niet wensen te 
splitsen in een Vlaamse en een Franstalige 
vleugel” uit artikel 15, 1°, b), die in werking 
treedt op 1 januari 2010; 

gesubsidieerde sportvereniging moet 
erkend zijn. 

− Sportverenigingen van erkende 
sportfederaties worden automatisch erkend 
door de gemeenten. 

− Het moet steeds gaan om 
Nederlandstalige sportinitiatieven die 
sportieve activiteiten ontplooien op het van 
toepassing zijnde grondgebied. 

− De sportraad geeft advies m.b.t. de 
sportverenigingen die erkend kunnen 
worden door de gemeente. 

 
− Vanaf 2010 kunnen sportverenigingen 

aangesloten bij een unitaire sportfederatie 
niet meer gesubsidieerd worden via de 
toegekende beleidssubsidie en de verplichte 
cofinanciering. 
��Provincies en VGC: artikel 40, 3° 

Artikel 15, 1°, c): alleen het structureel en 
actief sportaanbod kan via dit hoofdstuk 
ondersteund worden; 

− De subsidies kunnen alleen worden 
toegekend voor kosten in het kader van het 
structureel en actief sportaanbod: 

− Structureel: subsidies voor een vast 
gestructureerd en regelmatig sportaanbod 
en bijvoorbeeld niet voor een éénmalig 
sportinitiatief van een groepje vrienden; 

− Actief: geen subsidies voor niet-
sportgerelateerde activiteiten (bv. jaarlijkse 
uitstap naar een pretpark, …) 

Artikel 15, 1°, d): de subsidies in dit 
hoofdstuk worden verdeeld op basis van 
kwaliteitscriteria, die door het 
gemeentebestuur bepaald worden; 
 

− In het subsidiereglement moeten 
kwaliteitscriteria worden opgenomen via 
dewelke de subsidie, beschikbaar voor dat 
reglement, hoofdzakelijk wordt verdeeld. 

− In het decreet of het uitvoeringsbesluit 
wordt niet bepaald welke kwaliteitscriteria 
moeten worden opgenomen. De 
kwaliteitscriteria worden bepaald door de 
gemeente afhankelijk van de doelstellingen 
die ze via de toekenning van subsidies 
wenst te bereiken. 

Artikel 18, §1, 3°: een jaarlijks verslag over 
de uitvoering van het sportbeleidsplan in het 
voorgaande jaar, vergezeld van een advies 
van de sportraad. Het verslag bestaat uit twee 
delen: a) voor het hoofdstuk van het 
sportbeleidsplan, vermeld in artikel 15, 1°: 
een artikelsgewijze opgave van de 
gerealiseerde uitgaven voor de financiële 
ondersteuning van sportverenigingen, 
gebaseerd op de goedgekeurde rekening; 

Jaarlijkse verslag: 
− opgave van de specifieke artikels van 

het budget; 
− wat is het budget dat conform de 

voorwaarden van het decreet en het 
uitvoeringsbesluit uitgekeerd werd; 

− welke subsidiereglementen liggen aan 
de basis; 

− de goedgekeurde rekening dient 
overgemaakt te worden. 
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Artikel 30, §4: Het lidmaatschap van de 
sportraad kan niet als voorwaarde voor 
subsidiëring worden gesteld. 
 

− Het lidmaatschap van de sportraad kan 
niet als ‘uitsluitend’ criterium in het 
subsidiereglement worden opgenomen. 

− Het lidmaatschap van de sportraad kan 
wel beloond worden in een puntensysteem 
van het subsidiereglement. 

Artikel 36: De overheden die een beroep doen 
op subsidies in het kader van dit decreet, 
verbinden zich ertoe om gedurende de 
uitvoering van het sportbeleidsplan 2008-
2013 hun gewone sportbegroting en de 
bestaande financiële ondersteuning aan 
sportverenigingen niet te verminderen in 
vergelijking met het jaar 2006. 

− De normale reguliere (weerkerende) 
subsidies aan sportverenigingen* dienen 
behouden te blijven. Hierbij wordt geen 
rekening gehouden met éénmalige 
uitzonderlijke subsidies (bv. grote 
investering, subsidies voor een WK, 
subsidies voor een organisatiecomité voor 
de doortocht van de Ronde van Frankrijk, 
…). 

* zoals het bestuur ‘een sportvereniging’ omschrijft  
  
Relevante definities Belangrijk want … 
Artikel 2:  
 
 
 
1° sport: activiteiten die individueel of in 
ploegverband worden beoefend met een 
competitief of recreatief karakter en waarbij 
de fysieke inspanning centraal staat; 
 
 
 
 
2° Sport voor Allen: brede sportbeoefening 
met uitzondering van topsport en 
competitiesport op hoog niveau; 
 
 
 
3° sportvereniging: een groepering van 
mensen die zich structureel en duurzaam heeft 
georganiseerd met als primaire doelstelling 
de beoefening van sport; 
 
 
 
12° Nederlandstalige sportinitiatieven: 
initiatieven van instellingen die hun zetel en 
werking hebben in het Nederlandse 
taalgebied of initiatieven van instellingen die 
hun zetel en werking hebben in het tweetalige 
gebied Brussel-Hoofdstad en die wegens hun 
activiteiten moeten worden beschouwd 
uitsluitend te behoren tot de Vlaamse 

− De gemeente moet met deze definities 
rekening houden bij het opstellen van een 
subsidiereglement. 

 
− Het is aan de gemeente om de definitie  

van ‘sport’ en het begrip ‘fysieke 
inspanning’ eventueel specifieker in te 
vullen. Hier kan ook gedacht worden aan 
een gedifferentieerd beleid inzake 
erkenning en subsidiëring vanuit de 
gemeente. 

 
− Subsidies en subsidiereglementen voor 

de ondersteuning van topsport en 
competitiesport op hoog niveau komen in 
het kader van dit decreet niet in 
aanmerking. 

 
− Subsidiereglementen in het kader van 

dit decreet zijn alleen van toepassing voor 
sportverenigingen, dus niet voor éénmalige 
sportinitiatieven van organisatoren die niet 
beantwoorden aan de definitie van 
‘sportvereniging’. 

 
− Subsidies en subsidiereglementen zijn 

alleen van toepassing voor 
Nederlandstalige sportinitiatieven. 
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Gemeenschap. De instellingen dienen het 
Nederlands te gebruiken bij hun werking en 
organisatie. Alle gegevens en documenten van 
deze instellingen dienen in het Nederlands 
aanwezig te zijn op de zetel;.  
 
B. Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 ter uitvoering van het Decreet van 
9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid – 
algemene bepalingen en bepalingen tot het verkrijgen van de beleidssubsidie (B.S. 
13/09/2007) 
 
Regelgeving Belangrijk want … 
Artikel 3, §3: De subsidiereglementen worden 
ter informatie bij het sportbeleidsplan 
gevoegd. Als die subsidiereglementen 
wijzigen, moeten ze bij het jaarlijkse verslag 
worden gevoegd. Er moet in een vlotte en 
regelmatige uitbetaling van de subsidies 
voorzien worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Om in een vlotte en regelmatige 
uitbetaling van de subsidies te voorzien, 
moeten in de subsidiereglementen uiterste 
betalingsdata opgenomen worden. 

− De subsidiereglementen worden als 
bijlage aan het gemeentelijk 
sportbeleidsplan toegevoegd.  

− Dit mogen in eerste instantie eventueel 
nog reglementen zijn die nog niet voldoen 
aan de voorwaarden van het decreet, maar 
vanaf 2008 moeten de subsidies aan 
sportverenigingen uitbetaald worden op 
basis van een subsidiereglement dat 
voldoet aan de voorwaarden van het 
decreet.  

− Gewijzigde subsidiereglementen 
worden aan het jaarlijks verslag 
toegevoegd, m.a.w. de subsidiereglementen 
2008 die moeten voldoen aan de 
voorwaarden van het decreet moeten 
uiterlijk vóór 1 september 2009 aan het 
jaarlijks verslag 2008 worden toegevoegd. 

 
In overeenstemming met de gemeenten 
dienen ook de andere actoren de 
subsidiereglementen samen met hun 
beleidsplan in te dienen en gewijzigde 
subsidiereglementen moeten aan het jaarlijks 
verslag toegevoegd worden: 

��provincies: art. 15, §3 
 
Bij de gemeenten van het tweetalig gebied 
Brussel-Hoofdstad en bij de VGC maken de 
subsidiereglementen bovendien integraal deel 
uit van het sportbeleidsplan en worden deze 
subsidiereglementen aldus door de minister 
goedgekeurd samen met de 
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sportbeleidsplannen: 
��gemeenten van het tweetalig gebied 

Brussel-Hoofdstad: art. 22 
��de Vlaamse Gemeenschapscommissie: 

art 32, §3 
��het aanvullend sportbeleidsplan VGC: 

art. 40, 3e lid 
Artikel 3, §4: Bij de subsidiereglementen en 
ondersteuningssystemen, vermeld in hoofdstuk 
één en de initiatieven, vermeld in hoofdstuk 
twee en drie van het sportbeleidsplan wordt 
het Nederlandstalig karakter als expliciete 
voorwaarde en opschortend criterium gesteld. 

��provincies: art. 15, §4 
��gemeenten van het tweetalig gebied 

Brussel-Hoofdstad: art. 22 
��de Vlaamse Gemeenschapscommissie: 

art 32, §4 
��het aanvullend sportbeleidsplan VGC 

art 40 
Artikel 7, 3e lid: … als niet voldaan werd aan 
de bestedingspercentages, vermeld in artikel 5 
van het decreet, dan wordt geen subsidie 
toegekend of wordt het saldo beperkt en wordt 
het eventueel te veel uitbetaalde voorschot 
geregulariseerd of teruggevorderd.  

− Indien geen 50% van de 
beleidssubsidie besteed wordt volgens de 
decretale voorwaarden kan het geheel of 
een gedeelte van de beleidssubsidie 
teruggevorderd worden. 

 
Dezelfde regelgeving wat betreft 
regularisaties of terugvorderingen van 
subsidie indien niet voldaan wordt aan de 
bestedingspercentages geldt ook voor: 
��verenigingssportbeleidsplan: art. 11, 

§3 
��provincies: art. 19, 4de lid 
��gemeenten van het tweetalig gebied 

Brussel-Hoofdstad: art. 27 
��de Vlaamse Gemeenschapscommissie: 

art 37, 3de lid 
��aanvullend sportbeleidsplan VGC: art. 

44, 2de lid 
Artikel 9: Het verenigingssportbeleidsplan 
wordt ingediend bij het Bloso voor 1 juni van 
het tweede jaar van de bestuursperiode en 
loopt tot en met het eerste jaar van de 
daaropvolgende bestuursperiode. Het 
subsidiereglement en een voorstel voor de 
verdeling van de subsidies over de 
verschillende sportverenigingen van de 
gemeente voor het lopende jaar van de 
sportbeleidsplanperiode moeten erbij gevoegd 
zijn.  
Artikel 11. §1: De verdeling van de subsidies 
over de verschillende sportverenigingen van 
de gemeente voor het lopende jaar moet 
jaarlijks, samen met het subsidiereglement en 
het jaarlijkse verslag over het vorige jaar, 
worden bezorgd aan het Bloso. 

− Bij het verenigingssportbeleidsplan 
moet ook een voorstel voor de verdeling 
van de subsidies over de verschillende 
sportverenigingen gevoegd worden 
teneinde een democratische controle van 
deze verdeling te waarborgen.  
Aangezien een verenigingssportbeleidsplan 
niet naar de gemeenteraad gaat, zal Bloso 
deze controle uitvoeren. 
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2.2.2. Andere relevante regelgeving 
 
A. Omzendbrief van 19 juli 2007 - BB 2007/07 – jaarlijkse omzendbrief 
 

De Omzendbrief van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur houdende instructies voor 
het opstellen van de begrotingen, budgetten en meerjarenplannen voor 2007 van de 
gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest 
vermeldt onder punt 4.3.5. Subsidies aan private verenigingen: 
 
“Indien de gemeenteraad een reglement heeft aangenomen dat de verdeling van subsidies 
aan verenigingen regelt, mag in het budget een globaal krediet ingeschreven worden. Als 
de gemeente niet beschikt over een dergelijk reglement, dan moet het budget een lijst 
bevatten met de verenigingen waaronder het globale krediet wordt verdeeld. Die lijst 
vermeldt ook de bedragen die elke vereniging ontvangt. Bij gebrek aan zo’n lijst moet het 
budget zelf afzonderlijke artikels bevatten waarop elke subsidie nominatief aan een 
welbepaalde vereniging wordt toegekend. 
 
Het is duidelijk dat toelagen niet willekeurig mogen worden verdeeld onder de 
verenigingen die ervoor in aanmerking komen. Om aan de motiveringsplicht te voldoen, 
moet een verdeling berusten op objectieve gronden, die opgenomen zijn in het 
desbetreffende gemeenteraadsbesluit.” 
 

��Deze jaarlijkse omzendbrief van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur kan 
geraadpleegd worden onder:  
http://www.binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/omzend.htm 

 
B. Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen (B.S. 06/12/1983) 
 

��Gezien het belang van deze wet in het kader van subsidies (toelagen) wordt 
hieronder de volledige tekst cursief vermeld. 

��Voor subsidies van minder dan 1.239,47 euro zijn enkel de bepalingen van artikel 
3 en artikel 7, 1°, in elk geval dwingend (zie artikel 9). 

 
Artikel 1. Deze wet is van toepassing op elke toelage verleend door : 
1° de provincies, de gemeenten, de instellingen van provinciaal of gemeentelijk belang die 
rechtspersoonlijkheid bezitten, de agglomeraties, de federaties van gemeenten, de 
commissies voor de cultuur, de verenigingen van provincies en de verenigingen van 
gemeenten; 
2° de rechtstreeks of onrechtstreeks door een van de in 1° bedoelde verstrekkers 
gesubsidieerde rechtspersonen of natuurlijke personen. 
 
Artikel 2. Onder toelage in de zin van deze wet dient te worden verstaan elke 
tegemoetkoming, elk voordeel of elke hulp, ongeacht de vorm of de benaming ervan, met 
inbegrip van de zonder interest verleende terugvorderbare voorschotten, toegekend ter 
bevordering van voor het algemeen belang dienstige activiteiten, maar met uitsluiting van 
de prijzen die aan geleerden en kunstenaars voor hun werken worden verleend. 
 

��Wanneer het voordeel onder de vorm van materiële hulp wordt verleend, zal je er 
de waarde van moeten schatten.  
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��Wanneer de subsidie bestaat in het gratis ter beschikking stellen van een onroerend 
goed of een gedeelte ervan, zal de huurwaarde in rekening moeten worden 
gebracht.  

��Wanneer de subsidie betrekking heeft op zonder interest verleende terugvorderbare 
voorschotten, bestaat de subsidie niet in het voorschieten van voorschotten maar in 
het niet aanrekenen van de interesten. 

Opgelet: Deze vormen van ‘toelage’ kunnen niet in rekening genomen worden ter 
verantwoording van de beleidssubsidies in het kader van het Sport voor Allen-decreet. 
 
��Het begrip ‘algemeen belang’ moet worden geïnterpreteerd als een ‘lokaal belang’. 

Als algemeen belang wordt hier bedoeld het belang van een territoriaal gebied. Dit 
heeft als logisch gevolg dat het de subsidiërende overheid zelf is die het karakter 
van ‘algemeen belang’ op zuiver plaatselijk vlak zal bepalen voor de door haar 
toegekende subsidie. Bijgevolg zal op gemeentelijk vlak de gemeenteraad daarover 
beslissen. 

 
Artikel 3. Ieder trekker van een toelage verleend door een van de in artikel 1 bedoelde 
verstrekkers moet de toelage gebruiken voor het doel waarvoor zij is toegekend en moet, 
tenzij hij er door of krachtens de wet van vrijgesteld is, het gebruik ervan rechtvaardigen. 
 

��In het subsidiereglement moet het doel van de subsidie en de wijze waarop het 
gebruik ervan gerechtvaardigd wordt, beschreven worden.  

��Dit artikel is voor élke subsidie van toepassing (zie artikel 9). 
 
Artikel 4. Behoudens in de gevallen dat een wettelijke of reglementaire bepaling daarin 
voorziet, moet elke beslissing tot verlening van een toelage de aard, de omvang en de 
aanwendingsvoorwaarden ervan bepalen en tevens vermelden welke verantwoording van 
de toelagetrekker wordt geëist alsook, in voorkomend geval, de termijnen waarbinnen die 
verantwoording dient te worden overgelegd. 

 
Artikel 5. § 1. Onverminderd artikel 4, moet ieder rechtspersoon die, zelfs onrechtstreeks, 
een toelage heeft gekregen van een van de in artikel 1,1°, bedoelde verstrekkers, elk jaar 
zijn balans en rekeningen alsook een verslag inzake beheer en financiële toestand aan de 
verstrekker bezorgen. 
§ 2. Ieder rechtspersoon die een toelage aanvraagt bij een van de in artikel 1, 1°, 
bedoelde verstrekkers, moet zijn balans en rekeningen alsook een verslag inzake beheer 
en financiële toestand bij zijn aanvraag voegen. 
 

��Omdat deze bepaling alleen op de rechtspersonen van toepassing is, is de controle 
op de subsidies toegekend aan rechtspersonen (o.a. vzw’s) strenger dan deze 
toegekend aan feitelijke verenigingen (in ieder geval voor wat betreft subsidies van 
meer dan 24.789,35 euro: zie artikel 9). 

 
§ 3. Dit artikel is niet toepasselijk op de toelagen die luidens een wettelijke bepaling 
verplicht ten laste zijn van de begroting van een in artikel 1, 1°, bedoelde verstrekker. 
 
Artikel 6. Ieder verstrekker heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende 
toelage te doen controleren. 
Wanneer de trekker van een toelage deze heeft ontvangen van een natuurlijke of een 
rechtspersoon, die ze zelf heeft ontvangen van een van de in artikel 1, 1°, bedoelde 
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verstrekkers, hebben dezen het recht om de in het eerste lid vermelde controle uit te 
oefenen. 
 
Artikel 7. Onverminderd de ontbindende bepalingen waaraan de toelage is onderworpen, 
is de toelagetrekker gehouden de toelagen terug te betalen in de volgende gevallen : 
1° als hij de toelage niet aanwendt voor het doel waarvoor zij hem werd toegekend; 
 

��Dit artikel 7, 1°, is voor elke subsidie van toepassing (zie artikel 9). 
 

2° als hij een van de in artikel 4 en 5 bedoelde verantwoordingen niet verstrekt; 
3° als hij zich verzet tegen de uitoefening van de controle bedoeld in artikel 6. 
In het geval bedoeld in het eerste lid, 2° moet de toelagetrekker evenwel slechts het deel 
van de toelage dat niet is verantwoord terugbetalen. 
De publiekrechtelijke rechtspersonen die bevoegd zijn tot het heffen van directe 
belastingen, kunnen de terugvorderbare toelagen bij dwangbevel verhalen. Het 
dwangbevel wordt uitgegeven door de rekenplichtige die met de terugvordering is belast. 
Het wordt uitvoerbaar verklaard door de administratieve overheid die bevoegd is om het 
kohier van de respectieve directe belastingen van die publiekrechtelijke rechtspersonen 
uitvoerbaar te verklaren. 
 
Artikel 8. De toekenning van toelagen wordt opgeschort zolang de toelagetrekker voor 
voorheen ontvangen toelagen de in de artikels 4 en 5 bedoelde verantwoordingen niet 
verstrekt of zolang hij zich verzet tegen de uitoefening van de in artikel 6 bedoelde 
controle. 
Wordt een toelage per tranches uitgekeerd, dan wordt elke tranche voor de toepassing 
van dit artikel als een afzonderlijke bijlage beschouwd. 
 
Artikel 9. Deze wet is niet van toepassing op de toelagen met een waarde lager dan  
50 000 frank (1.239,47 euro) verleend door de, in artikel 1, 1°, bedoelde verstrekkers, 
behalve dat dezen het recht hebben om aan de trekkers van die toelagen de door deze wet 
voorgeschreven verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te leggen onverminderd de 
verplichtingen volgend uit die bepalingen van de artikelen 3 en 7, eerste lid 1°, die in elk 
geval dwingend zijn. 
Voor de toelagen met een waarde tussen 50 000 frank (1.239,47 euro) en 1 000 000 frank 
(24.789,35 euro), kunnen de in artikel 1,1°, bedoelde verstrekkers de trekker geheel of 
gedeeltelijk vrijstellen van de door deze wet voorgeschreven verplichtingen zonder dat 
deze laatste evenwel ontslagen kan worden van de verplichtingen volgend uit de 
bepalingen van de artikels 3 en 7, eerste lid, 1°. 
 

��Deze wet is niet van toepassing op subsidies van minder dan 1.239,47 euro 
behoudens dat: 
��de vereniging of organisatie de subsidie moet gebruiken voor het doel 

waarvoor ze is toegekend en het gebruik ervan moet rechtvaardigen; 
��de vereniging of de organisatie de subsidie moet terugbetalen als deze niet 

gebruikt wordt voor het doel waarvoor deze was toegekend. 
��Voor de subsidies tussen 1.239,47 euro en 24.789,35 euro geldt dezelfde regel. De 

gemeente mag echter de vereniging of organisatie vrijstellen van de overige 
verplichtingen van deze wet. 

��Voor de subsidies van meer dan 24.789,35 euro geldt: 
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��de vereniging of organisatie moet ieder jaar de balans en de rekeningen samen 
met het verslag inzake beheer en de financiële toestand aan de gemeente 
overmaken; 

��feitelijke verenigingen moeten dit vooraf doen (bij de aanvraag). 
 

 
C. Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact 
 

��Het Cultuurpact is opgenomen in de Wet van 16 juli 1973 betreffende de 
bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen.  
Voor de Vlaamse Gemeenschap werd deze wet bevestigd in het Decreet van 28 
januari 1974. De tekst en nummering van deze wet en dit decreet zijn identiek. 
In de aanhef van de subsidiereglementen dient dan ook enkel het decreet vermeld 
te worden. 

 
Art.3. § 1. De overheidsinstanties moeten de gebruikers en alle ideologische en 
filosofische strekkingen betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het 
cultuurbeleid, overeenkomstig de modaliteiten van dit decreet en op voorwaarde dat zij de 
principes en de regels van de democratie aanvaarden en naleven. 
 
Art.6. Elke overheid moet alle erkende representatieve verenigingen en alle ideologische 
en filosofische strekkingen betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het 
cultuurbeleid. 
Met dit doel zullen zij een beroep, doen op passende bestaande of op te richten organen 
en structuren, met het oog op inspraak of advies. 
 
Art.7. Deze organen van advies worden zo samengesteld dat de vertegenwoordiging van 
de ideologische en filosofische strekkingen alsmede van de gebruiksgroeperingen wordt 
verzekerd en dat een onrechtmatig overwicht van één der strekkingen of van een geheel 
van organisaties van de gebruikers die beweren tot eenzelfde strekking te behoren, 
vermeden wordt. 
Bij de aan de overheid overgezonden adviezen kunnen minderheidsnota's worden 
gevoegd. 
 

��Artikelen 3, 6 en 7 bepalen dat de overheden de gebruikersverenigingen en de 
ideologische en filosofische strekkingen moeten betrekken bij de voorbereiding en 
de uitvoering van het cultuurbeleid. Die participatie aan het cultuurbeleid gebeurt 
via gestructureerde en erkende inspraak- en adviesorganen. Hieruit volgt dat het 
toekennen van subsidies aan sportverenigingen aan het advies van de sportraad 
moet voorgelegd worden. 

 
Art.10. De regels inzake erkenning en subsidiëring in geld of natura van geregelde 
culturele activiteiten mogen naar gelang van het geval, slechts worden vastgesteld 
krachtens een decreet of een beraadslaging van de vertegenwoordigende vergadering van 
de overheid. 
Bij ontstentenis van dergelijke regels moeten alle toelagen en voordelen het voorwerp zijn 
van een speciale begrotingspost op naam. 
 

��Dit artikel 10 wil de (gemeente)overheden aansporen om een reglement voor de 
subsidiëring op te stellen. Als de gemeenteraad geen reglement goedkeurt, moeten 
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alle subsidies en voordelen in natura nominatief in de begroting worden 
ingeschreven. Zo wil de Vlaamse overheid beletten dat de gemeente subsidies in 
de begroting inschrijft onder algemene en niet-doorzichtige begrotingsartikelen. 
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2.3. Technische procedure voor de goedkeuring en financiële uitvoering van een 
gemeentelijk subsidiereglement 
 
Een sportdienst die een subsidiereglement wil invoeren in zijn gemeente, dient rekening te 
houden met de geldende wetgeving (zie 2.2.) en de noodzakelijke procedures, zodat alles op 
de juiste manier gebeurt.  
De informatie in deze rubriek is toegespitst op de procedure voor de opmaak en toepassing 
van een subsidiereglement vanuit een begrotingstechnische visie en niet zozeer vanuit een 
inhoudelijke visie. De inhoudelijke visie komt aan bod in de rubrieken 3.1. en 3.2. 
 
 
2.3.1. Subsidie volgens boekhoudkundige wetgeving 
 
Volgens de wetgeving op de boekhouding van de gemeenten (het Koninklijk Besluit van 2 
augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit art. 1, 
4°) is een subsidie een niet-verplichte (facultatieve) uitgave voor de gemeenten. Dit wil 
zeggen dat een gemeente niet verplicht is om subsidies te betalen. In principe kan een 
gemeente elk jaar dus beslissen of zij subsidies betaalt of niet. 
Gemeenten die instappen in het Sport voor Allen-decreet, zijn echter verplicht een 
subsidiereglement met kwaliteitscriteria op te maken en ieder jaar subsidies uit te betalen in 
overeenstemming met de voorwaarden van het decreet. 
 
 
2.3.2. Soorten subsidies vanuit budgettair oogpunt 
 
In de literatuur rond subsidies kun je verschillende indelingen terugvinden: 
 

• subsidies nominatief toegekend of subsidies toegekend via een reglement; 
• werkingssubsidies (projectsubsidies) op de gewone dienst of buitengewone subsidies. 

 
 
Nominatieve subsidies worden, via een bijgevoegde lijst, afzonderlijk in het budget 
opgenomen en worden per sportvereniging weergegeven met vermelding van het voorziene 
bedrag. 
Subsidies die via een reglement worden uitbetaald, worden gegroepeerd opgenomen in het 
budget als één bedrag voor alle sportverenigingen samen. 
 
Werkingssubsidies worden in het budget in de gewone dienst (volgens het gemeentedecreet in 
de toekomst ‘exploitatiebudget’) opgenomen en worden verleend voor de gewone werking 
van de sportvereniging. Werkingssubsidies kunnen ook worden toegekend onder de vorm van 
projectsubsidies, bijvoorbeeld voor de ondersteuning van een specifiek inhoudelijk project 
rond een bepaald thema (bv. een project rond integratie van gehandicapten in de reguliere 
werking van een sportvereniging of een initiatieproject van een buurtcomité). 
Buitengewone subsidies vind je terug op de buitengewone dienst van het budget 
(investeringsbudget) en dienen om investeringen te financieren. 
 
In het kader van het Sport voor Allen-decreet is het duidelijk dat het voor de invulling van 
hoofdstuk 1 – directe financiële ondersteuning van sportverenigingen – moet gaan om directe 
subsidies verleend aan sportverenigingen via een reglement met kwaliteitscriteria. In functie 
van dit reglement gaat het in de eerste plaats om werkingssubsidies, maar ook 
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projectsubsidies of buitengewone subsidies komen in aanmerking mits er aan bepaalde 
voorwaarden wordt voldaan (o.a. erkende sportverenigingen, structureel en actief 
sportaanbod, enkel buitengewone subsidies op basis van materiaal en investeringen in 
sportmateriaal of –infrastructuur van de sportvereniging zelf). 
 
 
2.3.3. Een mogelijk stappenplan 
 
Zo komen we tot de volgende vraag: “welke stappen dienen nu te worden genomen om op een 
wettelijk juiste manier een subsidiereglement in een gemeente in te voeren en welke 
werkwijze dient er gevolgd te worden om de subsidies op een correcte wijze in het juiste jaar 
te laten uitbetalen?” 
 

A. Het invoeren van een subsidiereglement  
 
Vooreerst dient nagegaan te worden welke elementen uit het sportbeleidsplan relevant zijn in 
het kader van de opmaak van nieuwe of de aanpassing van bestaande subsidiereglementen. De 
sportdienst maakt in samenspraak met de sportraad en de schepen voor sport een voorstel van 
reglement op met kwaliteitscriteria. 
 
Vanuit begrotingstechnisch oogpunt is het handig om te werken via een reglement met een 
puntensysteem, waarbij iedere sportvereniging na berekening een puntentotaal bekomt. Dit 
puntentotaal zal dan overeenstemmen met een uit te betalen bedrag, afhankelijk van het 
beschikbare bedrag en het totale aantal behaalde punten van alle sportverenigingen samen. Dit 
systeem is bruikbaar voor elk beschikbaar bedrag aan subsidies, ook indien dat jaarlijks kan 
wijzigen. Er is ook nooit een overschot op het budget. Daarnaast bestaan er nog andere 
systemen, die elk voor- en nadelen hebben (zie ook 3.1.1.: enkele belangrijke begrippen en 
definities). De keuze voor een subsidiesysteem mag niet enkel vanuit begrotingstechnisch 
oogpunt gemaakt worden. Ook hier moet men een overweging maken op basis van de inhoud 
van de parameters en de administratieve, budgettaire impact. 
 
Indien projectsubsidies toegekend worden, is het vanuit budgettair oogpunt aan te raden om 
ze via een afzonderlijk puntensysteem op te nemen in het subsidiereglement. Er kan dan een 
afzonderlijk totaalbedrag worden voorzien voor deze projectsubsidies. Wanneer er hiervoor 
geen aanvragen worden ingediend, kan het voorziene bedrag bij het totaalbedrag van de 
werkingssubsidies worden gevoegd.  
 
Het voorstel van de sportdienst moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
Na goedkeuring zal het college aan de voorzitter van de gemeenteraad vragen om dit punt op 
de agenda van de gemeenteraad te plaatsen en zal dit, samen met het advies van de sportraad, 
ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Eventueel kan het voorstel door de 
sportgekwalificeerde ambtenaar worden toegelicht op de gemeenteraadscommissie die aan de 
gemeenteraad voorafgaat. 
Eenmaal de gemeenteraad dit reglement heeft goedgekeurd, dient de sportdienst erover te 
waken dat voor het volgende jaar de nodige kredieten ter beschikking zullen zijn. 
 

B. Het voorzien van de nodige kredieten 



 33/116 5/10/2007   

Hieronder worden de technische financiële stappen uitgelegd die moeten worden gezet voor 
de uitvoering van het subsidiereglement. 
Vergeet niet dat in het sportbeleidsplan bij de formulering van de aanpak ook financiële 
prognoses moeten worden opgenomen. 
 
De sportdienst neemt contact op met de financiële dienst opdat het bedrag dat is voorzien voor 
de subsidies aan sportverenigingen, in het voorstel van budget voor het volgende jaar wordt 
opgenomen op begrotingsartikel 764/322-02. De omvang van dit bedrag zal het resultaat zijn 
van overleg tussen de sportdienst en het college van burgemeester en schepenen via de 
schepen van sport. Ook het bedrag dat nodig is voor de uitvoering van het sportbeleidsplan in 
het algemeen moet natuurlijk in het budget voorzien worden. Tevens dient er voor gezorgd te 
worden dat de subsidiebedragen die de gemeente wenst in te brengen als verantwoording van 
de beleidssubsidie in het kader van het Sport voor Allen–decreet, duidelijk afzonderlijk terug 
te vinden zijn in het budget en de rekeningen. 
 
De subsidies aan sportverenigingen (en natuurlijk ook het bedrag voor de uitvoering van het 
sportbeleidsplan in het algemeen) zullen moeten opgenomen worden in het meerjarenplan van 
de gemeente. 
Dit meerjarenplan omvat enerzijds een strategische nota waarin de beleidsdoelstellingen 
worden geformuleerd en anderzijds een meerjarige financiële nota voor de volgende 6 jaar (in 
2007 voor de volgende 5 jaar van de meerjarige beleidscyclus). Op basis van het 
meerjarenplan wordt jaarlijks een budget opgemaakt. Het budget omvat een beleidsnota en 
een bijhorende financiële nota. De subsidies dienen dus elk jaar opgenomen te worden in dit 
budget.  
 
<Meerjarenplan 

- strategische nota (inhoudelijk) 
- financiële nota  

 
Budget (1 jaar) 

- beleidsnota (inhoudelijk)² 
- financiële nota> 

 
Bij de opmaak van het meerjarenplan, de beleidsnota en de financiële nota is het advies van 
het managementteam vereist. Wanneer de sportgekwalificeerde ambtenaar geen deel uitmaakt 
van dit team, wat in grotere gemeenten waarschijnlijk veelal het geval zal zijn, dient ervoor te 
worden gezorgd dat de informatiestroom van het managementteam naar de diensten, en ook 
omgekeerd, goed gestructureerd wordt. De sportdienst moet er dus voor zorgen dat het 
managementteam voldoende op de hoogte is van het belang van de subsidiëring van 
sportverenigingen en de middelen die moeten opgenomen worden ter uitvoering van het 
sportbeleidsplan in het algemeen. 
 
Eens het voorstel van budget is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen 
zal het voor goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 
 
Daarna is alles klaar voor uitbetaling in het volgende jaar. 
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C. Berekening en uitbetaling van de subsidies. 

 
Aan de hand van het subsidiereglement, het eventuele puntensysteem en het voorziene totale 
bedrag kan de sportdienst de subsidie voor iedere sportvereniging afzonderlijk berekenen. 
 
Het voorstel van de berekening zal daarna worden voorgelegd aan de stadsontvanger 
(financieel beheerder), die de krediet- en wetmatigheid van het voorstel controleert en al dan 
niet een visum verleent. 
 
De berekening en het voorstel tot verdeling van de subsidies kan nu ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.  
 
Na de goedkeuring dient het voorstel te worden overgemaakt aan de financiële dienst voor 
uitbetaling. 
 

D. Wat met nominatieve subsidies ? 
 
Vooreerst willen wij benadrukken dat nominatieve subsidies (dus zonder subsidiereglement) 
niet in aanmerking komen voor de verantwoording van de beleidssubsidie in het kader van het 
Sport voor Allen-decreet. Voor de volledigheid willen wij echter toch deze werkwijze 
toelichten. 
Het totaal van de nominatieve bedragen dient opgenomen te worden in de voorstellen van 
meerjarenplan en budget op begrotingsartikel 764/322-02 zoals de andere subsidies, maar bij 
het budget moet dan een lijst gevoegd worden met de voorziene subsidies per sportvereniging. 
Na goedkeuring van het budget kan in het volgende jaar aan de financiële dienst gevraagd 
worden om de bedragen uit te betalen. 
 

E. De buitengewone subsidies. 
 
In het kader van het Sport voor Allen–decreet kunnen buitengewone subsidies worden 
verleend voor werken aan de sportinfrastructuur die eigendom is van sportverenigingen. Ook 
aankopen van duurzaam materieel door de sportverenigingen zelf kunnen gesubsidieerd 
worden. Opdat deze buitengewone subsidies in aanmerking kunnen komen in het kader van 
het decreet zullen hiervoor ook subsidiereglementen met kwaliteitscriteria moeten worden 
opgesteld. 
 
Deze investeringssubsidies dienen steeds individueel in het budget te worden opgenomen op 
begrotingsartikel 764/522-52. 
 
De aanvraag van buitengewone subsidies dient steeds te gebeuren aan het college van 
burgemeester en schepenen in het jaar voorafgaand aan de eventuele toekenning. 
 
Elke aanvraag dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad, die eventueel bijkomende 
voorwaarden kan opleggen. 
 
Na de goedkeuring van het budget kan aan de financiële dienst gevraagd worden om de 
subsidie uit te betalen volgens de vastgelegde voorwaarden. 
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Mogelijk stappenplan tot uitbetaling van subsidies aan sportverenigingen: schematisch 
overzicht 
 
 
1) inhoud sportbeleidsplan: waar subsidies als beleidsinstrument gebruiken?; 
2) opmaak voorstel reglement door sportdienst i.s.m. schepen voor sport en sportraad; 
3) goedkeuren voorstel reglement door college van burgemeester en schepenen; 
4) goedkeuren reglement door gemeenteraad na advies van de sportraad; 
5) werkwijze in jaar X voor uitbetaling in jaar X+1:  

- contact financiële dienst voor opname bedrag in voorstel budget jaar X+1 op art. 
764/322-02; 

- opname in meerjarenplan: strategische nota en financiële nota voor jaar X+1 tot X+6 
(5); 

- opname in budget: beleidsnota en financiële nota voor jaar X+1; 
- advies van managementteam (informatiestroom!); 
- goedkeuren budget door het college van burgemeester en schepen; 
- goedkeuren budget door gemeenteraad; 

6) in jaar X+1: 
- berekening subsidie per vereniging (door de sportdienst); 
- voorstel van berekening voorleggen aan de stadsontvanger (financieel beheerder) voor 

het verlenen van het voorafgaandelijk visum; 
- nota aan het college van burgemeester en schepenen: goedkeuring voorstel verdeling 

subsidies; 
- goedgekeurd voorstel overmaken aan financiële dienst voor uitbetaling.> 
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3. Het gemeentelijk subsidiereglement  
 
3.1. Op weg naar een kwaliteitsvol gemeentelijk subsidiereglement 
 
3.1.1. Enkele belangrijke begrippen en definities 
 
Beleid voeren is bewust keuzes maken op lange en korte termijn. Bewust keuzes maken vormt 
dus ook de rode draad bij het opstellen van subsidiereglementen indien je ze als 
beleidsinstrumenten wil gebruiken (zie 1.1.).  
Door vooraf duidelijk af te bakenen waarover het subsidiereglement zal handelen (thema), tot 
welk resultaat het moet leiden (doelstelling), hoe het doel bereikt kan worden (criteria) en hoe 
je dat kunt meten (parameters), wordt het subsidiereglement een beleidsinstrument. Bij elke 
stap dien je keuzes te maken om in het reglement te komen tot een coherent en logisch geheel 
van thema tot parameter. 
 
We omschrijven hier kort de begrippen die in 3.2. inhoudelijk worden uitgewerkt met het oog 
op een bruikbaar subsidiereglement. 
 
A. Thema (WAARROND WERKEN)  
 
Een lokaal beleid spitst zich toe op een aantal thema’s waarrond het bestuur wil werken. Deze 
thema’s komen meestal reeds aan bod bij het verzamelen van gegevens voor het 
sportbeleidsplan (over welke onderwerpen gaan we informatie verzamelen). De thema’s zijn 
de grote beleidspunten waarrond de sportdiensten werken en in het kader waarvan 
subsidiëring aan derden wordt toegekend. Deze thema’s zijn waarschijnlijk algemeen bekend 
en aanvaard, maar daarom worden ze nog niet bewust opgenomen in een subsidiereglement 
voor sportverenigingen. 
 
Voorbeelden van thema’s zijn: 
 

��kwaliteitsvolle begeleiding van de leden / kadervorming 
��kwaliteitsvol aanbod en doelgroepenwerking 
��interne en externe communicatie 
��structuur / management van de sportvereniging 
��sportinfrastructuur / sportmateriaal in beheer of eigendom 
��klantgericht werken 

 
Een grote sportdienst zal waarschijnlijk rond al deze thema’s werken, maar kleinere 
sportdiensten zullen keuzes moeten maken. Ook de besturen zullen keuzes moeten maken 
naargelang de beschikbare middelen voor subsidiëring van sportverenigingen, teneinde een te 
grote versnippering van de gelden, en dus een gebrek aan daadkrachtig beleid, tegen te gaan. 
Wij raden aan om per subsidiereglement slechts één thema te behartigen. Indien meerdere 
thema’s in één subsidiereglement aan bod komen, stellen wij voor om afzonderlijke luiken per 
thema in het reglement te voorzien, met afzonderlijke budgetten per thema. Zo kan het 
bestuur budgettair beleidsaccenten leggen en kunnen sportverenigingen zich op welbepaalde 
thema’s richten. Zo niet, worden de middelen versnipperd en wordt geen beleid meer gevoerd. 
Het is wel aan te raden slechts één geïntegreerd aanvraagdossier op te maken, dat voor de 
verschillende subsidiereglementen kan worden gebruikt, zodat de sportverenigingen slecht 
éénmaal hun gegevens moeten indienen. 
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B. Doelstelling (WAT BEREIKEN) 
 
Het thema alleen geeft echter nog niet aan in welke richting je wil werken. Wil je 
kwantitatief, kwalitatief of in beide richtingen sturen? Wat wil je binnen het thema bereiken? 
Wat wil je zien veranderen? 
 
Binnen elk thema dienen dus één of meerdere doelstellingen afgebakend te worden. 
Naargelang deze doelstellingen zeer ruim of zeer specifiek zijn, zullen in één 
subsidiereglement één of meer doelstellingen aan bod komen. In principe zou elke 
doelstelling kunnen leiden tot een afzonderlijk subsidiereglement. 
 
<Voorbeeld! 
THEMA: kwaliteitsvolle begeleiding binnen de sportvereniging 

DOELSTELLING: beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch kader> 
 
C. Kwaliteitscriteria (HOE BEREIKEN) 
 
Het bepalen van een doelstelling is één ding, maar je moet ook omschrijven hoe je die 
doelstelling kunt bereiken. Wat moet de sportvereniging doen om te kunnen voldoen aan de 
doelstelling? Hoe kan ze haar werking bijsturen om de doelstelling te bereiken? Welke 
initiatieven leiden tot de realisatie van het doel?  
 
In het kader van het Sport voor Allen-decreet wordt duidelijk gesteld dat minstens 50% van 
de beleidssubsidie verantwoord moet worden door de directe financiële ondersteuning van 
sportverenigingen op basis van een subsidiereglement met kwaliteitscriteria. 
 
Belangrijk is dus om per doelstelling op zoek te gaan naar kwaliteitscriteria via welke de 
sportvereniging die specifieke doelstelling kan bereiken. Bij kwalitatieve criteria ligt de 
nadruk op de soort eerder dan op de hoeveelheid. Dit betekent niet dat er geen kwantitatieve 
criteria mogen worden opgenomen, maar dat de kwalitatieve criteria meer gewicht dienen te 
hebben. Sportverenigingen die aan deze kwalitatieve criteria voldoen, krijgen dus meer 
subsidie.  
Een extra kwantitatief criterium kan er wel toe bijdragen dat een kwalitatieve doelstelling nog 
beter gerealiseerd wordt: zo kan bijvoorbeeld worden geëist dat een sportvereniging meer 
(kwantitatief) gediplomeerde (kwalitatief) trainers aanwerft. 
 
Ook hier dienen dus weldoordachte keuzes gemaakt te worden, enerzijds om de doelstellingen 
te realiseren en anderzijds om te voldoen aan de decretale eis tot het opnemen van 
kwalitatieve criteria. 
 
<Voorbeeld! 
THEMA: kwaliteitsvolle begeleiding binnen de sportvereniging 

DOELSTELLING 1: beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch kader 
 KWALITEITSCRITERIUM 1: werken met gediplomeerde trainers 
 KWALITEITSCRITERIUM 2: volgen / organiseren van bijscholingen 

 KWALITEITSCRITERIUM 3: beschikken over een sporttechnische commissie> 
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D. Parameter (HOE METEN) 
 
Indien je een subsidiebedrag wil toekennen, zal je de kwalitatieve criteria moeten meten. Je 
zal dus moeten bepalen wanneer en in welke mate een sportvereniging voldoet aan een 
criterium en wat dat betekent voor een mogelijke subsidie. 
Per kwalitatief criterium dienen dus één of meer meetbare parameters opgenomen te zijn. 
Het Sport voor Allen-decreet stelt immers ook dat het moet gaan om objectiveerbare 
kwaliteitscriteria. De gemeente kan aan deze eis van objectivering tegemoetkomen door per 
criterium meetbare parameters vast te leggen.  
 
<Voorbeeld! 
THEMA: kwaliteitsvolle begeleiding binnen de sportvereniging 
 DOELSTELLING 1: beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch kader 
 KWALITEITSCRITERIUM 1: werken met gediplomeerde trainers 
 PARAMETER 1: percentage trainers met welbepaald sporttechnisch 

diploma t.o.v. het totale aantal trainers> 
 
Voor elke parameter zal zowel een meetmethode als een valorisatie van het meetresultaat 
vastgelegd moeten worden. 
 
Meetmethode: 
Elke parameter omvat de omschrijving van de meetmethode: wat heb ik nodig om na te gaan 
of het kwaliteitscriterium gehaald werd en in welke mate? 
 
Valorisatie: 
Nadat je de kwaliteitscriteria gemeten hebt, dient dit meetresultaat omgezet te worden naar 
een subsidiebedrag. De mate waarin wordt voldaan aan een kwaliteitscriterium dient al dan 
niet te resulteren in een ander subsidiebedrag.  
Voor deze omzetting kunnen verschillende technieken afzonderlijk of gecombineerd gebruikt 
worden: een forfaitair bedrag, een variabel bedrag (eventueel op basis van een 
puntensysteem), een tussenkomst in een percentage van de kosten, …(zie onderstaand 
schema).  
 
Forfaitair bedrag: 

Een vast subsidiebedrag wordt toegekend indien de sportvereniging voldoet aan het 
kwaliteitscriterium, bijvoorbeeld het beschikken over een sporttechnische commissie.  
Een voorbeeld van een forfaitair systeem is vaak ook de basissubsidie die aan 
sportverenigingen gegeven wordt indien ze voldoen aan een aantal basisvoorwaarden. 

 
Variabele subsidie: 

Een variabele subsidie kan bijvoorbeeld voorkomen: 
- wanneer de omvang van het subsidiebedrag wordt bepaald door de omvang van de input 

(bv. personeel) of output (bv. bepaalde inhoudelijke realisaties);  
- bij het werken met een beoordelingscommissie van deskundigen; 
- indien de subsidie berekend wordt door toepassing van de regel van drie op het totaal 

van alle uitgaven. 
 
 
 



 39/116 5/10/2007   

Puntensysteem:  
Elk punt wordt omgezet in een subsidiewaarde. Hoe meer punten een sportvereniging 
behaalt, hoe meer subsidies ze voor dat luik krijgt. Het beschikbare subsidiekrediet wordt 
gedeeld door het aantal gescoorde punten om een subsidiebedrag per punt te verkrijgen. Dit 
systeem heeft als voordeel dat er geen overschotten zijn op de beschikbare begroting. Een 
nadeel is echter dat de subsidiewaarde van een punt niet op voorhand gekend is en dat de 
waarde van een punt stijgt naarmate er minder aanvragen zijn (minder rechtszekerheid – zie 
2.1. principes van een goed subsidiereglement). 

 
Percentage van de kosten: 

Via de subsidie wordt een bepaald gedeelte terugbetaald van de kosten die door de 
sportvereniging gemaakt zijn, bijvoorbeeld het inschrijvingsgeld voor een vorming.> 

 
Ook op het vlak van parameters zullen dus bewuste keuzes moeten worden gemaakt om de 
subsidiëring als beleidsinstrument te gebruiken en de doelstellingen van het subsidiereglement 
te realiseren. Binnen één reglement kunnen ook verschillende valorisatiesystemen 
gecombineerd worden, afhankelijk van de gekozen parameters. 
 
<Aandachtspunt! 
Aangezien in dit handboek uitgegaan wordt van een subsidiereglement met kwaliteitscriteria 
zou het kunnen dat je voor verrassingen komt te staan wanneer de subsidies per 
sportvereniging worden toegekend. Zo kan het zijn dat een grote sportvereniging maar 
evenveel krijgt als een kleine sportvereniging omdat bijvoorbeeld de kwantitatieve criteria 
niet sterk doorwegen in de berekening. In een ander geval krijgen sportverenigingen van 
welbepaalde sporttakken meer subsidies omdat bij de criteria of parameters onterecht teveel 
aandacht wordt geschonken aan sportspecifieke kenmerken (bv. organiseren van wedstrijden: 
een basketvereniging heeft elke week wedstrijden maar een judovereniging misschien niet). 
We raden dan ook sterk aan om steeds simulaties uit te voeren nadat een voorstel van 
subsidiereglement is uitgewerkt. Op basis van het resultaat van de simulaties kan het 
subsidiereglement al dan niet worden bijgestuurd. Dat kun je bijvoorbeeld doen door de 
sportverenigingen eerst te clusteren volgens grootte en in functie daarvan de valorisatie aan te 
passen.> 
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3.1.2. Het subsidiereglement vorm geven aan de hand van doelstellingen, kwaliteitscriteria en parameters 

      
De gehanteerde begrippen in onderstaand schema, namelijk doelstellingen, kwaliteitscriteria en parameters, werden beschreven onder punt 3.1.1. 
"begripsomschrijving en definities".  
 
< In het onderstaande schema worden zeer veel concrete voorbeelden gegeven. Afhankelijk van de missie, de gegevensverzameling en –analyse en de 
doelstellingen van het sportbeleidsplan2 moet je een keuze maken uit onderstaande thema's. Ook binnen deze thema's zul je keuzes moeten maken tussen 
doelstellingen, kwaliteitscriteria en parameters. De doelen en effecten van het subsidiereglement dienen immers te kaderen in het sportbeleidsplan. Om een 
doelstelling te bereiken worden best meerdere kwaliteitscriteria in het subsidiereglement opgenomen.  
 
Tevens wijzen wij op het bestaan van de impulssubsidies, waarmee de overheid wil bijdragen tot de verhoging van de kwaliteit van de 
jeugdsportbegeleiders in sportverenigingen van erkende sportfederaties. De gemeenten die in 2009 wensen in te stappen in deze impulssubsidies, houden 
hiermee best rekening bij de opmaak van het subsidiereglement en de verantwoording van de beleidssubsidies m.b.t. hoofdstuk 1 (minstens 50 %) teneinde 
overlapping te vermijden.>  

 
Sommige kwaliteitscriteria komen voor bij meerdere thema's. In de onderstaande tabel wordt er in dat geval naar het andere thema verwezen. 

      

Thema 1: Kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de sportvereniging* 
* ruimer dan het thema voor de impulssubsidie "kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders"  

      

Parameters (hoe meten?) Doelstellingen  
(wat bereiken?) Kwaliteitscriteria (hoe bereiken?) 

Omschrijving Valorisatie 
D.1.1. Beschikken over een kwaliteitsvol 

sporttechnisch kader 
K.1.1.1. Werken met gediplomeerde trainers - professioneel diploma L.O. 

- trainers met een VTS-diploma: trainer A 
/ trainer B / initiator … 
 

punten toekennen naargelang procentueel 
aantal gediplomeerde trainers t.o.v. het 
aantal leden, eventueel rekening houdend 
met niveau en aantal jaren ervaring   

                                                 
2 Zie Besluit van 19/7/07 (art. 3) en Handboek Sportbeleidsplanning, M. Theeboom e.a. 
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- punten toekennen naargelang aantal 
trainers die opleiding hebben gevolgd 
(geslaagd), eventueel rekening houdend 
met het niveau van opleiding 

K.1.1.2. Volgen en organiseren van opleiding en 
bijscholing 

opleidingsattesten en/of bewijs van eigen 
organisaties 

- ten laste nemen van kosten opleiding of 
opleidingscheques / tussenkomst 
organisatiekosten of punten naargelang 
aantal organisaties 

K.1.1.3. Een hoofd- en/of jeugdtrainer die de kwaliteit van 
het sporttechnisch kader ondersteunt  
(opmerking: het betreft hier ook de invulling van 
de functie, dus niet enkel het hebben van een 
hoofd- of jeugdtrainer) 

functie ingevuld met onderbouwde 
functiebeschrijving met het oog op de 
kwalitatieve ondersteuning van de 
(jeugd)trainers 

punten naargelang de functie is ingevuld 
met een onderbouwde functiebeschrijving 
/ punten volgens de inhoud van de 
functiebeschrijving 

K.1.1.4. Werken met gespecialiseerde begeleiders voor 
specifieke doelgroepen 

diploma's en bijscholingscertificaten punten toekennen op basis van aantal en 
niveau, aantal jaren ervaring 

  

K.1.1.5. Beschikken over een sporttechnische commissie de verdere uitwerking van dit kwaliteitscriterium vind je onder het thema 
"structuur" 

K.1.2.1. Werken met gediplomeerde 
(jeugd)scheidsrechters/juryleden 

diploma's en bijscholingscertificaten punten toekennen op basis van aantal en 
niveau, aantal jaren ervaring 

- punten toekennen op basis van aantal 
scheidsrechters/juryleden die opleiding 
hebben gevolgd (geslaagd) en niveau van 
opleiding 

K.1.2.2. Volgen en organiseren van opleiding en 
bijscholing 

opleidingsattesten en/of bewijs van eigen 
organisaties 

- ten laste nemen van kosten opleiding of 
opleidingscheques/ tussenkomst 
organisatiekosten of punten op basis van 
aantal organisaties 

D.1.2. Beschikken over kwaliteitsvolle 
scheidsrechters/juryleden 

K.1.2.3. Beschikken over een scheidsrechter-
/jurycommissie 

de verdere uitwerking van dit kwaliteitscriterium vind je onder het thema 
"structuur" 

 



         42/116 

 
      

Thema 2: Financieel beleid 
      

Parameters (hoe meten?) Doelstellingen  
(wat bereiken?) Kwaliteitscriteria (hoe bereiken?) 

Omschrijving Valorisatie 
K.2.1.1. Afstemmen van het financieel beleid op diverse 

doelgroepen 
steeds een minimum lidgeld vragen maar 
verschillende, democratische lidgelden 
hanteren naargelang de verschillende 
leeftijdscategorieën, doelgroepen en 
tijdstip van lid worden / verschillende 
betalingssystemen voorzien 

punten per verschillend tarief voor 
doelgroepen 

- financiële planning op korte, 
middellange en lange termijn (begroting)  
/ opmaken van inkomstenstrategie / 
evaluatie, zowel tussentijds als na afloop 
van het werkingsjaar / analyse van 
inkomsten en uitgaven / voeren van een 
degelijke boekhouding / beschikken over 
tussentijdse financiële verslagen, 
resultatenrekening en eindbalans, ... 

- punten indien voorgelegd K.2.1.2. Een doordacht en transparant financieel beheer 
(doordacht = begroting, transparant = boekhouding) 

- vzw-structuur valoriseren of opleggen - de verdere uitwerking vind je onder het 
thema “structuur” 

K.2.1.3. Fondsen werven via sponsoring een pr-verantwoordelijke / 
sponsordossier / sponsorcontracten. 

punten op beschikbaarheid en kwaliteit 
van het dossier 

K.2.1.4. Nevenactiviteiten organiseren voor het werven van 
financiële middelen 

specifiek (feest)comité / kalender, 
publiciteit, balans, … van de 
nevenactiviteiten (mosselfestijnen, 
wafelbak, …)   

punten per structureel opgenomen 
activiteit 

D.2.1. Een efficiënt financieel 
beleid voeren 

K.2.1.5. Beschikken over een financiële commissie de verdere uitwerking van dit kwaliteitscriterium vind je onder het thema 
"structuur" 
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  K.2.1.6. Vergoedingen betalen volgens kwalificatieniveau 
Uitbetaling volgens de geldende regelgeving 

- verloningslijsten met bedragen per 
lesgever, aantal uren, kwalificatieniveau, 
statuut van lesgever, ... ; 
- de betaling volgens "geldende 
regelgeving" is afhankelijk van het 
statuut van de lesgever (betaling via 
arbeidsovereenkomst of via Vlabus of 
uitzendbureau of als zelfstandige of als 
vrijwilliger) 

punten voor betaling conform 
kwalificatieniveau (zie K 1.1.1.) maar 
enkel indien de betaling van de trainers 
volgens de geldende regelgeving gebeurt 

      
Thema 3: Aanbod en doelgroepen 
      

Parameters (hoe meten?) Doelstellingen  
(wat bereiken?) Kwaliteitscriteria (hoe bereiken?) 

Omschrijving Valorisatie 
K.3.1.1. Drempelverlagende initiatieven voor specifieke 

doelgroepen hebben 
één of meer van volgende activiteiten 
structureel organiseren: 
seniorennamiddagen, integratie van 
allochtonen in bestaande initiatiereeksen 
en competitie, sportspecifiek aanbod 
voor andersvaliden, werken met 
gediplomeerde lesgevers voor of uit de 
beoogde doelgroep, inwoners met een 
laag inkomen krijgen een reductiepasje 
voor infrastructuurgebruik en/of lidgeld 
van sportverenigingen, al dan niet aan 
gereduceerd tarief naargelang de 
doelgroep 

punten naargelang aanbod voor 
doelgroepen via specifieke 
gestructureerde activiteiten / punten 
naargelang aantal specifieke activiteiten 
– controle via lijst van initiatieven en de 
publiciteit errond, … 

K.3.1.2. Gerichte communicatie naar specifieke doelgroepen de verdere uitwerking van dit kwaliteitscriterium vind je onder het thema 
"communicatie" 

K.3.1.3. Beschikken over aangepaste infrastructuur voor 
specifieke doelgroepen (gehandicapten, senioren) 

de verdere uitwerking van dit kwaliteitscriterium vind je onder het thema 
"infrastructuur" 

D.3.1. Werken rond specifieke 
doelgroepen* met het oog op 
het vergroten van 
toegankelijkheid en 
diversiteit.  
(*Doelgroepen: mensen in 
armoede – personen met een 
handicap – gedetineerden – 
mensen met etnisch-cultureel 
diverse achtergrond – 
senioren) 

K.3.1.4. Nevenactiviteiten organiseren voor specifieke 
doelgroepen (aantrekkelijkheid sportvereniging) 

aanbod van activiteiten naast het 
clubeigen sportaanbod en specifiek 
gericht op bepaalde doelgroepen / lijst 
van de activiteiten, de publiciteit errond 
en opkomst 

punten per activiteit, aantal deelnemers, 
uit de specifieke doelgroep 
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K.3.1.5. Aandacht voor het voorkomen van pesten, racisme, 
druggebruik, ongewenst seksueel gedrag, homofobie, 
het bevorderen van fair play 
Aandacht voor kindvriendelijke aanpak (zie 
Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport) 

gedragscode in het huishoudelijk 
reglement / opnemen in de 
functieomschrijving van de 
trainers/begeleiders, … / opleiding 
trainers voor specifieke problemen zoals 
drugspreventie / bijscholingsattest / zelf 
organiseren van infoavonden of 
bijscholingen / charters en verklaringen  

punten op bestaan van gedragscode / 
punten voor begeleiders met 
bijscholingsattest / punten per eigen 
organisatie / punten voor ondertekening 
van charter tegen homofobie / punten 
voor ondertekening van 
Panathlonverklaring 

  

K.3.1.6. Aandacht voor milieuvriendelijk en veilig sporten communicatie naar de leden via een 
huishoudelijk reglement / 
veiligheidsdraaiboek en preventieplan / 
veiligheidsverantwoordelijke / opnemen 
in de functieomschrijving van de 
trainers/begeleiders  

punten op bestaan van huishoudelijk 
reglement, veiligheidsdraaiboek, … / 
valoriseren van bijvoorbeeld het gebruik 
van blikvangers / milieuvriendelijke 
infrastructuur (spaarlampen, 
automatische kranen), ... 

K.3.2.1.a. Een regelmatige werking hebben voor de verschillende 
leeftijden en de verschillende competitieniveaus.  
 
Opgelet: subsidiereglementen in het kader van het 
Sport voor Allen-decreet omvatten geen topsport en 
competitiesport op hoog niveau 

realisatie van een regelmatig aanbod 
voor de verschillende 
leeftijdscategorieën en de verschillende 
competitieniveaus / aantal trainingen per 
leeftijdscategorie en competitieniveau op 
weekbasis o.l.v. gediplomeerde trainers / 
deelname aan de reguliere competitie op 
verschillende competitieniveaus en dit 
met speciale aandacht voor de 
jeugdcompetitie 

punten naargelang het aantal categorieën 
op de verschillende niveaus (waarbij elk 
competitieniveau evenwaardig is!) / 
punten naargelang het aantal 
participanten en eventueel de daarbij 
horende verplaatsingen 

D.3.2. Een regelmatig en 
aantrekkelijk 
activiteitenaanbod op de 
verschillende niveaus 
(competitie / recreatie) 
aanbieden 

K.3.2.1.b. Een regelmatige werking op recreatief niveau hebben 
voor de verschillende leeftijden  

een regelmatig aanbod voor de 
verschillende leeftijdscategorieën op 
recreatief niveau, bv. initiaties voor 
kinderen, zitgym voor senioren in 
turnclub, joggingafdeling in atletiekclub,  
'leren zwemmen' in zwemclub, gratis 
initiatiereeks voor nieuwe leden, 
regelmatige lessenreeksen, aanbod 
gespreid over het seizoen, 
laddercompetitie, sportkampen, 
opendeurdagen  

punten per soort activiteit of op basis 
van aantal georganiseerde activiteiten / 
punten op basis van deelnamecijfers / 
gevoerde publiciteit 
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K.3.2.2. Tornooien / wedstrijden / kampioenschappen op 
verschillende niveaus organiseren  
Opgelet: competitiesport op hoog niveau en topsport 
vallen niet onder het Sport voor Allen-decreet! 

eigen organisatie(s) naargelang het 
niveau en het aantal deelnemers / stages 
/ deelname in clubverband aan 
buitenlandse organisatie(s) / 
clubkampioenschap / interne tornooitjes 
/ meerdaagse met overnachting, … 

extra punten voor meerdaagsen en/of 
deelname aan of organisatie van 
buitenlandse organisaties 

K.3.2.3. Recreatieve ontmoetingen organiseren vriendschappelijke ontmoetingen met 
andere sportverenigingen / organisatie 
van internationale ontmoetingen op 
recreatief niveau / meerdaagse 
recreatieve activiteiten met 
overnachting, … 

extra punten voor eigen organisatie van 
recreatieve ontmoetingen of deelname 
aan (buitenlandse) recreatieve 
organisaties van derden (geen topsport) 

K.3.2.4. Meewerken/deelnemen aan organisatie van lokale en 
bovenlokale initiatieven 

actieve medeorganisator in clubverband 
van activiteiten van sportraad, 
sportdienst, intergemeentelijke 
organisaties, Stichting Vlaamse 
Schoolsport, Bloso  
bv.: bewegingsschool, sportacademie, 
regionale en landelijke organisaties  

extra punten bij deelname 

K.3.2.5. Nevenactiviteiten organiseren en de aantrekkelijkheid 
van het aanbod verhogen 

aanbod van activiteiten naast het 
verenigingseigen sportaanbod: o.a. 
kinderopvang, een aanbod specifiek voor 
ouders en kinderen op hetzelfde uur 

punten afhankelijk van aanbod en 
deelnamecijfers / gevoerde publiciteit / 
… 

K.3.2.6. Aandacht voor het voorkomen van pesten, racisme, 
druggebruik en ongewenst seksueel gedrag, homofobie 
en het bevorderen van fair play 
Aandacht voor kindvriendelijke aanpak (zie 
Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport) 

de verdere uitwerking van dit kwaliteitscriterium vind je onder het 
kwaliteitscriterium K.3.1.5. 

  

K.3.2.7. Aandacht voor milieuvriendelijk en veilig sporten de verdere uitwerking van dit kwaliteitscriterium vind je onder het 
kwaliteitscriterium K.3.1.6. 

      

Thema 4: Structuur van de sportvereniging 
      

Parameters (hoe meten?) Doelstellingen  
(wat bereiken?) Kwaliteitscriteria (hoe bereiken?) 

Omschrijving Valorisatie 
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- beschikken over een organogram  - x punten als de vereniging een 
organogram heeft 

K.4.1.1. Beschikken over een duidelijke structuur 

- het organogram via de website, 
infofolders, … doorgeven aan de leden 

- x extra punten als het organogram ook 
doorgegeven wordt 

- de bestuursfuncties (functie en functie-
inhoud), alsook de taken van de 
werkgroepen/commissies (permanent/ad 
hoc, bv. scheidsrechterscommissie, 
technische commissie, feestcomité) zijn 
duidelijk bepaald in een functie-
/taakomschrijving (zie deel 2)) 

- x punten als de sportvereniging over 
functieomschrijvingen beschikt 
 

K.4.1.2. Beschikken over duidelijk omschreven functies van 
bestuurders en werkgroepen 

- de functie-/taakomschrijvingen worden 
via de website, ... gecommuniceerd aan 
de leden  

- x extra punten als de 
functieomschrijvingen ook 
gecommuniceerd worden 

K.4.1.3. Aangesloten zijn bij de gemeentelijke sportraad lidmaatschap sportraad x extra punten  

K.4.1.4. Aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse 
sportfederatie 

lidmaatschap erkende sportfederatie x extra punten  

D.4.1. De sportvereniging beschikt 
over een transparante 
structuur met duidelijk 
omschreven functies 

K.4.1.5. Inspraak van leden en betrokkenen, zie ook thema 7: 
klantgerichtheid 

afzonderlijk jeugdbestuur of aparte 
jeugdcommissie / ombudsman of -vrouw 
/ oudervertegenwoordiging via 
werkgroep of bestuursfunctie / 
aanspreekpunt per doelgroep / 
afvaardiging van jeugdleden, ouders, … 
in commissies 
(opmerking: deze elementen kunnen 
worden opgenomen in het organogram 
en de functieomschrijvingen) 

x extra punten als de sportvereniging aan 
een van de omschreven parameters 
invulling geeft 

K.4.2.1. Bestuurders volgen regelmatig bijscholingen aantal bijscholingsuren van erkende 
organisaties  

punten toekennen op basis van aantal 
bijscholingsuren / (% van) de gemaakte 
kosten (deelnameprijs, verplaatsing) 
terugbetalen 

K.4.2.2. Bijscholing via relevante vakliteratuur aankoop van vaktijdschriften en/of -
boeken 

% van de abonnementsprijs/aankoopprijs 
terugbetalen 

D.4.2. De sportvereniging beschikt 
over een stabiel en 
deskundig bestuurskader 

K.4.2.3. Voldoende bestuursleden met aandacht voor een 
evenredige taakverdeling 

de x hoofdfuncties zijn verdeeld over x 
personen (vermijd meer dan 1 functie 
per persoon) 

x aantal punten indien de 
sportvereniging aan deze parameter 
voldoet  (bv. op basis van samenstelling 
Dagelijks Bestuur/Raad van Bestuur) 
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- een bevraging bij de bestuursleden - x aantal punten indien bevraging 
gebeurde (vragenlijst, verslag 
vergadering, …) 

  K.4.2.4. Bestuursleden motiveren 

- aandacht voor personen die (x keer) 5 
jaar in het bestuur zitten  
(opmerking: vanaf een bepaald aantal 
jaren in functie dien je aan opvolging te 
denken, aandacht voor instroom nieuwe 
bestuursleden!) 

- de sportdienst komt x euro tussen bij de 
aankoop van een attentie voor het 
gevierde bestuurslid 

K.4.3.1. Beschikken over een sporttechnische commissie de sporttechnische commissie heeft een 
duidelijke plaats in de structuur van de 
vereniging (organogram) 
(zie deel 2) 

x punten als de commissie vermeld 
wordt in het organogram 

K.4.3.2. Beschikken over een jeugdcommissie de jeugdcommissie heeft een duidelijke 
plaats in de structuur van de vereniging 
(organogram) 

x punten als de commissie vermeld 
wordt in het organogram 

K.4.3.3. Beschikken over een scheidsrechter-/jurycommissie de scheidsrechter-/jurycommissie heeft 
een duidelijke plaats in de structuur van 
de vereniging (organogram) 

x punten als de commissie vermeld 
wordt in het organogram 

D.4.3. 
 

De sportvereniging werkt 
met diverse 
werkgroepen/commissies die 
elk hun eigen takenpakket 
hebben 

K.4.3.4. Beschikken over een financiële commissie de financiële commissie heeft een 
duidelijke plaats in de structuur van de 
vereniging (organogram) 

x punten als de commissie vermeld 
wordt in het organogram 

K.4.4.1. De wet betreffende de rechten van vrijwilligers wordt 
nageleefd 

informatieplicht, verzekeringsplicht, 
onkostenvergoeding, … 

x aantal punten indien de vereniging aan 
deze parameter voldoet   

D.4.4. 
 

Er is een pool van 
occasionele vrijwilligers 
uitgebouwd voor een 
optimale werking van de 
vereniging 

K.4.4.2. De functies van deze vrijwilligers zijn duidelijk 
omschreven 

functieomschrijving met duiding wat er 
van hen verwacht wordt en wat ze van 
de vereniging kunnen verwachten 
(onkostenvergoeding, verzekering, …) 

extra punten indien bij de 
functieomschrijvingen een specifiek 
luikje occasionele vrijwilligers is 
opgenomen 
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Thema 5: Management van de sportvereniging 
      

Parameters (hoe meten?) Doelstellingen  
(wat bereiken?) Kwaliteitscriteria (hoe bereiken?) 

Omschrijving Valorisatie 
- de sportvereniging heeft het luikje 'visie' in 
het sportverenigingsplan ingevuld (voor een 
leidraad zie deel 2) 

- x punten indien luikje 'visie' in 
het sportverenigingsplan is 
ingevuld  
 

- de sportvereniging beschikt over een 
sportverenigingsplan (invullen modelplan) 
(voor een leidraad zie deel 2) 

- x punten indien het 
sportverenigingsplan volledig is 
ingevuld 

K.5.1.1. Planmatig werken met een beleidsvisie 

- de krachtlijnen (visie, doelstellingen, …) 
worden meegedeeld aan de leden via de 
website, folder, … 

- x extra punten als de 
krachtlijnen ook meegedeeld 
worden 

K.5.1.2. Expliciete aandacht hebben voor kwaliteitszorg in de 
sportvereniging 

de sportvereniging licht haar eigen werking 
door via een objectief kwaliteitsinstrument 

- x punten in geval van 
doorlichting via bv. IK Sport 
- x extra punten in geval van 
positieve doorlichting via bv. IK-
Sport 

K.5.1.3. Samenwerkingsverbanden met andere sportverenigingen (al dan 
niet dezelfde sporttak)  

- bij bepaalde activiteiten werkt men samen 
met een andere sportvereniging 
- men heeft een structurele samenwerking 
aangegaan met een andere sportvereniging  

- x punten als men een 
samenwerkingsakkoord heeft 
- x extra punten als het een 
structurele samenwerking betreft 

D.5.1. De sportvereniging 
werkt volgens de 
principes van 
professioneel 
management 

K.5.1.4. Fusioneren met andere sportverenigingen - de fusie is gerealiseerd - een extra forfaitair bedrag 
gedurende x aantal jaren 

 

      

Thema 6: Communicatie 
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Parameters (hoe meten?) 
Doelstellingen (wat bereiken?) Kwaliteitscriteria (hoe bereiken?) 

Omschrijving Valorisatie 
K.6.1.1. Verschillende communicatiekanalen gebruiken infoblad, (elektronische) nieuwsbrief, 

actuele website, sms-werking 
infovergadering, organiseren van 
algemene vergadering 

keuze uit: % van de gemaakte kosten 
voor het bereiken van een 
communicatiemix terugbetalen 
(eventueel plafonneren) / x punten op 
basis van aantal communicatiekanalen 

- de functie 
communicatieverantwoordelijke is 
opgenomen in het organogram 

- x punten op basis van organogram  K.6.1.2. Er is een communicatieverantwoordelijke binnen de 
vereniging 

- de functie (taken en 
verantwoordelijkheden) van de 
communicatieverantwoordelijke zijn 
duidelijk omschreven 

- x punten als er een functieomschrijving 
communicatieverantwoordelijke is 

- afhankelijk van het doelpubliek wordt 
er een andere communicatiemix 
toegepast  

- x extra punten op basis folders, 
website, … 

D.6.1. De sportvereniging voert een 
interne en externe 
interactieve, permanente, 
doelgerichte en open 
communicatie 

K.6.1.3. Een doelgroepgerichte communicatie voeren 

- de sportvereniging beschikt over een 
communicatieplan  
 
(voor meer informatie over 
communicatie zie deel 2) 

- x punten wanneer de vereniging een 
communicatieplan voorlegt 
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Thema 7: Klantgerichtheid 
      

Parameters (hoe meten?) Doelstellingen   
(wat bereiken?) Kwaliteitscriteria (hoe bereiken?) 

Omschrijving Valorisatie 
K.7.1.1. Inspraak van leden en betrokkenen is structureel 

ingebouwd 
bevraging bij de leden over de werking 
(zie deel 2 voor inspiratie) / jaarlijkse 
algemene infovergadering / inspraak 
via vertegenwoordiging in het bestuur 
of werkgroepen (organogram) 

- x extra punten als de vereniging aan 
één van de omschreven parameters 
invulling geeft 

- de functie ombudsman is opgenomen 
in het organogram 

- x punten op basis van organogram  

- de functie (taken en 
verantwoordelijkheden) van de 
ombudsman is duidelijk omschreven 

- x punten als er een functieomschrijving 
ombudsman is 

- duidelijke informatie over de 
bereikbaarheid (contactgegevens, 
momenten waarop telefonisch 
bereikbaar, …) van de ombudsman 

- x punten op basis van de informatie die 
de leden ontvangen 

K.7.1.2. De sportvereniging  heeft aandacht voor geformuleerde 
klachten 

- klachtenafhandelingsprocedure die 
ook toegepast wordt 

- x punten bij voorleggen procedure 

- verantwoordelijke voor opvang 
nieuwe leden (organogram) 

- x punten indien er een 
verantwoordelijke is 

K.7.1.3.  De sportvereniging besteedt aandacht aan de opvang 
van nieuwe leden 

- opvangprocedure die ook toegepast 
wordt 

- x punten bij voorleggen procedure 

D.7.1. De sportvereniging voert een 
klantvriendelijk beleid 

K.7.1.4. Trainers en bestuurders worden aangemoedigd om 
klantvriendelijk te handelen 

klantvriendelijk handelen is 
opgenomen in de functieomschrijving 
van trainers en bestuursleden 

x punten indien opgenomen in de 
functieomschrijvingen 

      

Thema 8: Milieu en veiligheid 
      

Doelstellingen   Kwaliteitscriteria (hoe bereiken?) Parameters (hoe meten?) 
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(wat bereiken?)  Omschrijving Valorisatie 
- materiële maatregelen: spaarlampen, 
automatische kranen, verlichting met 
sensoren, ...  

- % van de gemaakte kosten worden 
terugbetaald (eventueel plafonneren) 

K.8.1.1. De sportvereniging neemt initiatieven om energie te 
besparen 

- in het huishoudelijk reglement zijn 
regels m.b.t. zuinig energiegebruik 
opgenomen: lichten kleedkamers 
doven, kraan niet onnodig laten lopen, 
… 

- x punten indien huishoudelijk 
reglement dergelijke regels bevat 

- materiële maatregelen: blikvangers, 
verschillende afvalbakken, … 

- % van de gemaakte kosten worden 
terugbetaald (eventueel plafonneren) 

D.8.1. 
 

De sportvereniging heeft 
aandacht voor 
milieuvriendelijkheid 

K.8.1.2. De sportvereniging neemt initiatieven om het afval te 
beperken en het te sorteren 

- in het huishoudelijk reglement zijn 
regels m.b.t. afval opgenomen: afval 
sorteren, drinkbus i.p.v. blikjes, … 

- x punten indien huishoudelijk 
reglement dergelijke regels bevat 

K.8.2.1. De trainers/begeleiders houden steeds de veiligheid in 
het oog 

veilig handelen is opgenomen in de 
functieomschrijving van de 
trainers/begeleiders 

x punten indien opgenomen in de 
functieomschrijvingen 

- de functie 
veiligheidsverantwoordelijke is 
opgenomen in het organogram 

- x punten op basis van organogram  K.8.2.2. Er is een veiligheidsverantwoordelijke binnen de 
sportvereniging 

- de functie (taken (bv. 
veiligheidsdraaiboek/preventieplan 
opstellen) en verantwoordelijkheden) 
van de veiligheidsverantwoordelijke is 
duidelijk omschreven 

- x punten als er een functieomschrijving 
veiligheidsverantwoordelijke is 

D.8.2. 
 

De sportvereniging heeft 
aandacht voor veilig sporten 

K.8.2.3. De aandachtspunten m.b.t. veilig sporten worden aan 
de leden meegedeeld 

de aandachtspunten zijn opgenomen in 
het huishoudelijk reglement van de 
sportvereniging 

x punten indien huishoudelijk reglement 
dergelijke aandachtspunten bevat 
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Thema 9: Sportinfrastructuur  
 
Het thema sportinfrastructuur zal niet voor elke sportvereniging even relevant of even zeer van 
toepassing zijn. Daarom werd er voor gekozen dit thema niet in voorgaande tabel op te nemen, maar 
als een tekst met nuanceringen over wat het Sport voor Allen-decreet wel of niet toelaat omtrent het 
luik ‘subsidiëring en sportinfrastructuur’. 
 
Wanneer je een subsidiereglement rond sportinfrastructuur opstelt, dien je bij de uitwerking ervan 
rekening te houden met de verschillende wijzen waarop sportverenigingen de sportinfrastructuur tot 
hun beschikking hebben. De ene sportvereniging is eigenaar van de sportinfrastructuur, de andere 
huurt – al dan niet gemeentelijke – zalen of terreinen, nog een andere sportvereniging heeft recht 
van opstal of erfpacht. Deze verschillen betekenen ook dat de kwaliteitscriteria, en dus ook de 
parameters, zullen verschillen naargelang de situatie. 
 
In deze bijdrage brengen we de verschillende mogelijkheden in kaart aan de hand van een aantal 
voorbeelden. 
 
 
A. De sportvereniging beheert de sportinfrastructuur (via eigendom of erfpacht of recht van 
opstal) 
 
Zoals reeds in hoofdstuk 2 werd aangehaald dien je volgens het Sport voor Allen-decreet directe 
financiële ondersteuning te bieden aan de sportverenigingen. Deze financiële tussenkomst is 
bedoeld voor de algemene werking van de sportverenigingen.  
 
Wat betekent dit concreet als we een subsidiereglement rond het thema sportinfrastructuur 
opstellen? Wat is wel en wat is niet toegelaten in het kader van het Sport voor Allen-decreet? 
 
Wanneer de sportinfrastructuur eigendom is van de sportvereniging (of in erfpacht of recht van 
opstal), kunnen buitengewone subsidies verleend worden voor werken aan de infrastructuur. Indien 
de sportvereniging gemeentelijke sportinfrastructuur in concessie heeft, wordt dit niet beschouwd 
als ‘eigen’ sportinfrastructuur aangezien de eigendom niet wordt overgedragen. Ook voor de 
aankoop van duurzaam materiaal door de sportvereniging zelf, kunnen er subsidies voorzien 
worden. Maar let er wel op dat als je deze subsidies verleent in het kader van het Sport voor Allen-
decreet, je daar ook een reglement met kwaliteitscriteria voor dient op te stellen.  
 
<Voorbeeld! 
Doelstelling:  
Streven naar het aanbieden van activiteiten in moderne, veilige en aangepaste omstandigheden 
(inclusief streven naar verbetering van de huidige infrastructuur)> 
 
Elke sporter beoefent zijn sport het liefst in een aangepaste en veilige omgeving die aan die 
kwaliteitsnormen voldoet. Ook sportverenigingen willen het beste voor hun leden, dus is goede 
sportinfrastructuur ook voor hen belangrijk. Sportverenigingen die sportinfrastructuur huren, 
hebben het beheer ervan niet zelf in handen. De verhuurder dient in te staan voor het onderhoud en 
eventuele renovaties. Sportverenigingen die instaan voor het beheer van de infrastructuur, dienen 
zelf voor deze kosten op te draaien. De hoge kosten die met investeringen en renovaties gepaard 
gaan, schrikken de sportverenigingen vaak af. Hierdoor stellen ze de noodzakelijke werken uit, 
want zo erg is het eigenlijk toch nog niet gesteld…, en komen ze in een negatieve spiraal terecht, 
zodat de kosten uiteindelijk niet meer te overzien zijn. 
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Met een subsidiereglement voor het beheer van sportinfrastructuur binnen de algemene werking van 
de sportvereniging kan je de drempel naar (hoog)nodige renovatie en goed onderhoud proberen te 
verlagen. 
 
De gemeente kan beslissen tussen te komen in de aankoop van materiaal, onderhoud, 
renovatiewerken, oprichting van onroerend goed, … als aan een aantal kwaliteitscriteria voldaan is 
en als de door de gemeente voorgeschreven procedure gevolgd is.  
 
Mogelijke kwaliteitscriteria en bijhorende mogelijke parameters: 
 

- De sportvereniging neemt kostenbesparende maatregelen. 
• investeringen voor energiebesparing 
• investeringen voor waterbesparing 

- De sportvereniging neemt maatregelen op het vlak van toegankelijkheid en bereikbaarheid. 
• fietsenstalling 
• verlichting toegangsweg en ingang 
• verharde paden (terrein sportvereniging) 
• te smalle deuren en drempels worden weggewerkt 

- De sportvereniging neemt maatregelen op het vlak van veiligheid en gezondheid. 
• brandpreventie 
• inbraakbeveiliging 
• veiligheidschecklist 
• aanpassingswerken ter voorkoming van legionella, beheersplan tegen legionella 
• de werkzaamheden gebeuren in veilige omstandigheden (bv. aanstellen 

veiligheidscoördinator (afhankelijk van soort werkzaamheden!),…) 
- De sportvereniging gaat doordacht te werk. 

• investeringsplanning 
• verzekering contractuele aansprakelijkheid 
• respect voor infrastructuur en materiaal komt aan bod in het huishoudelijk reglement  
• poets/onderhoudsschema  

 
 
B. De sportvereniging huurt de sportinfrastructuur 
 
Wanneer de sportvereniging sportinfrastructuur huurt, heeft ze minder vat op het onderhoud, 
renovaties, e.d. Er zullen dus andere klemtonen gelegd moeten worden. 
 
<Voorbeeld! 
Doelstelling:  
Streven naar het aanbieden van activiteiten in moderne, veilige en aangepaste omstandigheden 
(inclusief streven naar verbetering van de huidige infrastructuur)> 
 
Dit is dezelfde doelstelling als in het voorbeeld waarbij de sportvereniging de sportinfrastructuur 
beheert, maar de kwaliteitscriteria en parameters zijn wél verschillend: 
In de situatie waar de sportvereniging de infrastructuur huurt zal er meer nadruk komen op het 
materiaal van de sportvereniging en respect voor de accommodatie die je huurt. 
 
Mogelijke kwaliteitscriteria en bijhorende mogelijke parameters: 
 

- De sportvereniging staat in voor de aankoop van sportspecifiek materiaal dat aan de 
minimum kwaliteitseisen voldoet (opmerking: kan zeer sterk variëren van sport tot sport) 

• aankoopbewijs 
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• procentuele tussenkomst in de aankoopprijs tot een maximum van x euro 
- De sportvereniging onderschrijft het huishoudelijk reglement van de gehuurde 

sportinfrastructuur 
• de gemaakte afspraken tussen sportvereniging en verhuurder worden opgenomen in 

het huishoudelijk reglement van de sportvereniging 
• het huishoudelijk reglement maakt gewag van afspraken rond respect voor materiaal 

en infrastructuur 
• verzekering contractuele aansprakelijkheid 

- De sportvereniging heeft aandacht voor veiligheid 
• bij het begin van het seizoen wordt de vluchtroute getoond en wordt de procedure 

voor evacuatie uitgelegd 
• de sportvereniging vult het logboek na de training telkens in (als er geen 

problemen/defecten zijn, wordt dat ook vermeld) 
 
 
C. De beschikbaarheidsvergoeding in het kader van het Sportinfrastructuurfonds 
 
In het Vlaams Parlement is bij aanneming van het Sport voor Allen-decreet gesteld dat de 
sportverenigingen de toegekende subsidies autonoom mogen aanwenden voor hun algemene 
werking maar ook voor de beschikbaarheidsvergoeding. Indien een gemeente instapt in het Vlaams 
Sportinfrastructuurplan, dient zij gedurende de ganse periode dat de sportinfrastructuur ter 
beschikking wordt gesteld een beschikbaarheidsvergoeding te betalen. Deze 
beschikbaarheidsvergoeding mag zij geheel of gedeeltelijk verhalen op derden (vb. op de 
sportverenigingen die gebruik maken van deze sportinfrastructuur). 
 
 
<Voorbeeld: 
 
Een gemeente realiseert een kunstgrasveld via het Vlaams Sportinfrastructuurplan. Gedurende een 
periode van 10 jaar dient zij hiervoor een beschikbaarheidsvergoeding te betalen in ruil voor het ter 
beschikking krijgen van dit kunstgrasveld. 
De gemeente verhaalt deze beschikbaarheidsvergoeding op twee voetbalclubs die gebruik maken 
van dit kunstgrasveld. 
Deze twee voetbalclubs krijgen subsidies op basis van een subsidiereglement met kwaliteitscriteria 
(o.a. het beschikken over gediplomeerde trainers, over een jeugdsportcoördinator, over een 
website,…). Indien de gemeente zelf geen bestedingsvoorwaarden voor de subsidie heeft opgelegd, 
mogen deze twee voetbalclubs de subsidies aanwenden voor het betalen van de 
beschikbaarheidsvergoeding aan de gemeente.> 
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3.2. Het subsidiereglement uitwerken 

 
3.2.1.Voorbeeld van een subsidiereglement 
 
In wat volgt geven we een voorbeeld van een subsidiereglement rond het thema kwaliteitsvolle 
begeleiding van de leden van de sportvereniging. Aangezien het hier gaat om een verduidelijkend 
voorbeeld waarin commentaar en tips (cursief) verweven worden, kan dit subsidiereglement niet 
zomaar overgenomen worden. Ook hier dient de gemeente keuzes te maken en dient ze de gemaakte 
keuzes uit te werken in een bruikbaar subsidiereglement dat beantwoordt aan de wettelijke, 
technische en administratieve normen. De waarden van de verschillende parameters zijn dikwijls 
gemeente- en situatiegebonden, daarom kennen wij in dit voorbeeld geen puntenwaarden toe. 
De voorbeelden zijn niet volledig en  uiteraard niet limiterend, maar enkel richtinggevend en 
inspirerend. 
In voorkomend geval kan elk van de thema’s voorwerp uitmaken van een afzonderlijk 
subsidiereglement.> 
 
 
De gemeenteraad, 
 
Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd; 
 
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 gemeentelijke subsidies, inzonderheid artikel 3, artikel 7, 1° en artikel 9, eerste lid; 
 
Gelet op het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen, 
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor 
Allen-beleid; 
 
Gelet op het Besluit van 19 juli 2007 ter uitvoering van het Decreet van 9 maart 2007 houdende de 
subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het 
voeren van een Sport voor Allen-beleid – algemene bepalingen en bepalingen tot het verkrijgen van 
de beleidssubsidie; 
 
Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het Gemeentedecreet; 
 
Gelet op de jaarlijkse omzendbrief van het agentschap voor Binnenlands Bestuur houdende 
instructies voor het opstellen de budgetten en meerjarenplannen van de gemeenten; 
 
Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de 
sport centraal stelt; 
 
Gelet op het belang dat de gemeenteraad hecht aan het vrijwilligerswerk in de sport; 
 
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad; 
 
Gelet op het feit dat de gepaste kredieten in het budget zijn ingeschreven;  
 
Gelet op de wetgeving ter zake; 
 



 57/116 5/10/2007 

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT _ Kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van 
de sportvereniging 

 

I. ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
Artikel 1  

Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden 
subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden op 
basis van de kwaliteitscriteria opgenomen in artikel 8. 

 

Artikel 2: 

De subsidiëring van het huidig werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het 
aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorgaande werkingsjaar. 

 

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te laten 
verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt 
desbetreffende sportvereniging voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit 
besluit gereglementeerde subsidie. 

 

Artikel 3: 
De sportverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het 
erkenningsreglement omschreven erkenningvoorwaarden.  
 
<Aandachtspunten! 

- Zie 4.1. voor een voorbeeld van een reglement tot gemeentelijke erkenning van 
sportverenigingen. 

- Indien er geen afzonderlijke erkenningsprocedure is, dienen de voorwaarden opgenomen te 
worden in het subsidiereglement.> 

 
Artikel 4  

De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: 

- De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde 
formulieren ingediend bij de sportdienst of het gemeentebestuur. Het reglement en de 
aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de sportdienst. Het aanvraagdossier is te verkrijgen 
tussen [datum] en [datum] van het betrokken jaar. De subsidieaanvraag moet worden 
ingediend vóór [datum] van het betrokken jaar.  

- De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór [datum] van het 
betrokken jaar.  

- Tussen [datum] en [datum] van het betrokken jaar kan beroep aangetekend worden bij het 
college van burgemeester en schepenen of de toezichthoudende overheid. 

- De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór [datum] van het betrokken jaar. 
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<Tip! 

Een verantwoordingsprocedure kan worden opgenomen indien de subsidie niet toegekend wordt 
op basis van parameters van het voorgaande jaar maar op basis van de activiteiten van het 
betrokken jaar.> 

 
Artikel 5 

Een bepaling omtrent sport.  
 

Een definitie van ‘sport’ wordt meestal opgenomen in het erkenningsreglement. Het Sport 
voor Allen-decreet definieert ‘sport’ als “activiteiten die individueel of in ploegverband 
worden beoefend met een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning 
centraal staat”. 
Indien het bestuur kiest om een gedifferentieerd beleid te voeren tussen erkenning en 
subsidiëring, kan in het subsidiereglement een striktere definitie omtrent ‘sport’ opgenomen 
worden.  
Het is aan de gemeente om de definitie van sport en het begrip ‘fysieke inspanning’ 
eventueel specifieker in te vullen. 

 

Artikel 6 

De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke 
kanalen. 

 

Artikel 7  

De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 14 
november 1983, die stelt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken voor het doel waarvoor 
de subsidie is toegekend.  
 
 
II.  VOORWAARDEN MET HET OOG OP DE KWALITEITSVOLLE BEGELEIDING VAN DE 
SPORTVERENIGINGEN 
 
Artikel 8: 
 
Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de 
leden van de sportverenigingen. 
De subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op het vlak 
van  de twee hieronder beschreven doelstellingen. De beoordeling gebeurt op basis van een aantal 
kwaliteitscriteria per doelstelling waaraan de sportvereniging dient te voldoen. 
De kwaliteitscriteria worden geobjectiveerd door parameters teneinde de beoordeling om te zetten 
in een subsidiebedrag. 
 

 
Doelstelling 1:  
Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch kader 

 
De sportvereniging voldoet aan een of meer van de volgende kwaliteitscriteria: 
 
�� Kwaliteitscriterium 1.1: Werken met gediplomeerde trainers 
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o Parameters waarop de sportvereniging punten kan scoren:  
 

��het procentuele aantal trainers met een diploma t.o.v. het aantal leden; 
��het valoriseren van het diplomaniveau:  

• trainers met universitair diploma lichamelijke opvoeding en 
bewegingswetenschappen (master/licentiaat); 

• trainers met diploma lichamelijke opvoeding van het niet-
universitair hoger onderwijs (bachelor/regent); 

• trainers met VTS-diploma Toptrainer; 
• trainers met VTS-diploma Trainer A; 
• trainers met VTS-diploma Trainer B; 
• trainers met VTS-diploma Initiator; 
• trainers met VTS-diploma Bewegingsanimator; 
• per les of trainingsuur (1 uur = 1u les gedurende minimum 30 

weken per jaar) onder begeleiding van hogergenoemde 
gediplomeerden en volgens het niveau van de lesgevers. 

 
Het bestuur kan hier naar eigen inzicht punten (=geldwaarde) aan toekennen en naast het 
kwalificatieniveau bijvoorbeeld ook rekening houden met het aantal jaren ervaring op het terrein. Het 
aantal punten dat behaald kan worden per criterium, wordt opgenomen in het reglement. De 
uiteindelijke geldwaarde per punt kan niet worden opgenomen aangezien deze afhankelijk is van het 
krediet dat ter beschikking staat. Door de punten in het reglement op te nemen maakt het bestuur 
duidelijk aan welke kwaliteitscriteria het voorrang verleend. 
 

 
�� Kwaliteitscriterium 1.2: Volgen en/of organiseren van opleiding en bijscholing 
 

o Parameters waarop de sportvereniging punten kan scoren (kunnen worden 
gecombineerd): 

��niveau van de opleiding (zie niveaus diploma); 
��het aantal opleidingen gevolgd door de trainers; 
��het aantal opleidingen georganiseerd door de sportvereniging voor de trainers; 
��het aantal bijscholingen gevolgd door de trainers; 
��het aantal bijscholingen georganiseerd voor de trainers. 

 
In plaats van punten te scoren, kan er ook gekozen worden voor een systeem waarbij het geheel of een 
percentage van de kosten van opleidingen en bijscholingen (eventueel geplafonneerd) door het bestuur 
ten laste wordt genomen. Er kunnen ook opleidingscheques ter beschikking worden gesteld.  

 
 

�� Kwaliteitscriterium 1.3: Beschikken over een hoofdtrainer of een hoofdjeugdtrainer die de 
kwaliteit van het sporttechnisch kader ondersteunt en bewaakt 

 
Hierbij is het niet alleen van belang dat er een hoofdtrainer is, maar ook dat hij in zijn functie het 
trainerskorps kwalitatief ondersteunt. 
 

o Parameters waarop de sportvereniging punten kan scoren (kunnen worden 
gecombineerd): 

��beschikken over een gekwalificeerde hoofdtrainer; 
��beschikken over een hoofdjeugdtrainer; 
��beschikken over een uitgeschreven inhoudelijke functieomschrijving (voor 

voorbeelden zie deel 2 van het handboek) van hoofdtrainer/hoofdjeugdtrainer waarin 
‘de kwalitatieve ondersteuning en begeleiding van het (jeugd)trainerskorps’ als 



 60/116 5/10/2007 

opdracht wordt opgenomen of waarin minimum [aantal] van de volgende 
opdrachten opgenomen zijn : 
 
Voorbeeld van elementen die in de functiebeschrijving kunnen worden opgenomen: 

1. de hoofdtrainer/hoofdjeugdtrainer is het aanspreekpunt voor trainers, bestuurders 
of ouders voor de sportieve werking; 

2. de hoofdtrainer/hoofdjeugdtrainer is lid van de sporttechnische commissie / 
jeugdcommissie; 

3. de hoofdtrainer/hoofdjeugdtrainer omschrijft jaarlijks de doelstellingen van het 
(jeugd)trainerskorps; 

4. de hoofdtrainer/hoofdjeugdtrainer evalueert minstens 1 keer per jaar het 
trainerskorps; 

5. de hoofdtrainer/hoofdjeugdtrainer informeert en stimuleert het trainerskorps tot 
het volgen van opleiding en bijscholing; 

6. de hoofdtrainer/hoofdjeugdtrainer organiseert minstens 1 keer per jaar een 
bijscholing voor het trainerskorps (opgepast voor dubbele subsidiëring!); 

7. de hoofdtrainer/hoofdjeugdtrainer stelt de nodige trainingsinformatie ter 
beschikking van het niet-gediplomeerde trainerskorps. 

 
�� Kwaliteitscriterium 1.4: Werken met gespecialiseerde begeleiders voor specifieke 

doelgroepen 
 

De doelgroepen dienen door het bestuur bepaald te worden op grond van het sportbeleidsplan. 
 

o Parameters waarop de sportvereniging punten kan scoren: 
��aantal begeleiders met specifieke kwalificaties voor specifieke doelgroepen en het 

niveau van de kwalificatie; 
�� volgen van opleidingen/bijscholingen voor het begeleiden van specifieke 

doelgroepen  
(opgelet voor dubbele subsidiëring – zie Kwaliteitscriterium2); 

��het valoriseren van het de verschillende niveaus van de gevolgde opleidingen / 
bijscholingen; 

��het valoriseren van het aantal jaren ervaring inzake het werken met de specifieke 
doelgroep. 

 
�� Kwaliteitscriterium 1.5: Beschikken over een sporttechnische commissie 

 
o Parameter waarop de sportvereniging punten kan scoren. 

��de sporttechnische commissie is opgenomen in het organogram van de 
sportvereniging. 

 
 

Doelstelling 2: 
Beschikken over kwaliteitsvolle scheidsrechters/juryleden 
 
De sportvereniging voldoet aan één of meerdere van de volgende kwaliteitscriteria: 
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�� Kwaliteitscriterium 2.1: Werken met gediplomeerde scheidsrechters / juryleden 

 
o Parameters waarop de sportvereniging punten kan scoren: 

��aantal gediplomeerde scheidrechters/juryleden; 
��het valoriseren van het diplomaniveau; 
��het valoriseren van het aantal matchen/wedstrijden dat gescheidsrechterd/gejureerd 

werd en het niveau ervan; 
��het valoriseren van het aantal jaren ervaring. 

 
�� Kwaliteitscriterium 2.2: Volgen en/of organiseren van opleidingen en/of bijscholingen 

 
o Parameters waarop de sportvereniging punten kan scoren: 

��niveau van de opleiding; 
��aantal opleidingen gevolgd door de scheidrechters/juryleden; 
��aantal opleidingen georganiseerd door de sportvereniging voor de 

scheidrechters/juryleden; 
��aantal bijscholingen gevolgd door de scheidrechters/juryleden; 
��aantal bijscholingen georganiseerd voor de scheidrechters/juryleden. 

 
In plaats van punten te scoren, kan er ook gekozen worden voor een systeem waarbij het geheel of een 
percentage van de kosten van opleidingen en bijscholingen (eventueel geplafonneerd) door het bestuur 
ten laste wordt genomen. 
Er kunnen ook op opleidingscheques ter beschikking worden gesteld.  

 
 

�� Kwaliteitscriterium 2.3: Beschikken over een scheidsrechters-/juryledencommissie 
 

o Parameter waarop de sportvereniging punten kan scoren: 
��de scheidsrechters-/juryledencommissie is opgenomen in het organogram van de 

sportverenging. 
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3.2.2. Voorbeeld van een aanvraagdossier 
 

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN [jaartal].IN HET KADER VAN HET 
THEMA KWALITEITSVOLLE BEGELEIDING VAN DE LEDEN VAN DE SPORTVERENIGING 
 
In dit aanvraagdossier zijn alle doelstellingen, kwaliteitscriteria en parameters uitgewerkt die ook 
vervat zitten in de tabel onder het thema kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de 
sportvereniging ( punt 3.1.2. ). De gemeente beslist echter autonoom welke kwaliteitscriteria en 
parameters ze hanteert, afhankelijk van de lokale situatie.> 
 

��Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement inzake de kwalitatieve 
begeleiding van de leden van de sportverenging. Enkel aanvragen van sportverenigingen die 
voldoen aan de voorwaarden van dit subsidiereglement, komen in aanmerking voor 
subsidies. 

��Alleen sportverenigingen die een volledig ingevuld en ondertekend dossier met de nodige 
bijlagen tijdig indienen, komen in aanmerking voor de subsidies.  

��De subsidies voor [jaartal] worden toegekend op basis van de gegevens van het 
werkingsjaar [jaartal] of van het seizoen september [jaartal] tot eind augustus [jaartal]. 

��Het dossier moet ingediend worden op de sportdienst vóór [precieze datum]. 
��Een elektronische versie is ter beschikking via de sportdienst. 
 

< Aandachtspunt! 
Alleen sportverenigingen die door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de 
erkenningsvoorwaarden gesteld in het gemeentelijk erkenningsreglement, komen in aanmerking 
voor subsidies. Dit is uiteraard enkel van toepassing indien er een afzonderlijke 
erkenningsprocedure voorzien is (zie 4.1. voor een voorbeeld van een erkenningsreglement).> 
 
I. IDENTIFICATIEGEGEVENS 

Naam sportvereniging: ……………………………………………………………… 

 
Is de sportvereniging erkend door de gemeenteraad? JA / NEEN       Erkenningsnummer: ….    
 

< Aandachtpunt! 

Indien er geen afzonderlijke erkenningprocedure voorzien is, dienen de identificatiegegevens van de 

sportvereniging en de gegevens voor de controle van de erkenningvoorwaarden hier opgenomen te 

worden – zie bijlage 4.2. voorbeeld erkenningsaanvraag.> 

 

Rekeningnummer sportvereniging: ………………………………………………… 

Naam en adres van de titularis van de rekening: ……………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

Contactpersoon voor het aanvraagdossier voor subsidies:  

Naam: ………………………………………………………………………….. 

Functie in de sportvereniging: …………………………………………..…….. 
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Adres indien verschillend van 
correspondentieadres………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres: …………………………………………………………………... 

Tel./gsm: ………………………………………………………………………. 

 

II. HET BESCHIKKEN OVER EEN KWALITEITSVOL SPORTTECHNISCH KADER 

 
Doelstelling 1:  
Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch kader 

 
De sportvereniging voldoet aan één of meerdere van de volgende kwaliteitscriteria: 
 
�� Kwaliteitscriterium 1.1: Werken met gediplomeerde trainers 

 
1.1.1. Trainerskorps 

 
Geef een lijst van alle trainers (ook niet-gediplomeerde) die bij uw sportvereniging in 
[werkingsjaar] op regelmatige basis de trainingen verzorgden en noteer hun respectieve 
sportdiploma’s en aantal jaren ervaring. 
Voeg in bijlage een kopie van de diploma’s die u in het verleden nog niet heeft ingediend. 
 

nr. trainer (naam) 
 

sportpedagogisch diploma 
(zie reglement) 

ervaring 
(aantal jaren) 

    

    

    

    

    

    

 

1.1.2. Trainingen of lessen in het seizoen 200.. 

 

Activiteiten: Welk soort activiteiten organiseert uw sportvereniging binnen haar normale werking? 
(duid aan) 
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�� sporten in groepsverband 

�� trainingen zonder trainer 

�� trainingen met trainer 

�� competitiewedstrijden met trainer/coach 

�� competitiewedstrijden zonder trainer/coach 

�� recreatieve ontmoetingen 

�� clubkampioenschap 

�� interclub 

�� tornooien, ook voor niet-leden  

�� clubfeest 

�� andere sportieve activiteiten, nl. ................................................................................ 

 

 

Geef een overzicht van waar en wanneer de begeleide trainingen op regelmatige basis 
plaatsvinden, welke ledencategorie (leeftijd/niveau) er traint en wie de aangestelde trainer is.  

(voeg bijlage toe indien onvoldoende ruimte) 

 
periode dag uur categorie trainer (nr. 1.1.1) plaats 

      

      

      

      

      

      

      

 



 65/116 5/10/2007 

 
�� Kwaliteitscriterium 1.2: Volgen en/of organiseren van opleiding en bijscholing 

 

1.2.1. Gevolgde opleidingen/bijscholingen van trainers  

Vul voor elke trainer onderstaande gegevens in:  

 

trainer 

(nr.) 

naam / onderwerp 

opleiding 

niveau 

opleiding 

organisator opleiding 

(naam, adres, tel.) 

geslaagd / niet 

geslaagd* 

inschrijvings-

geld* 

  

 

    

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

*bewijs van betaling en afschrift van getuigschrift of diploma bijvoegen 

 

1.2.2. Opleiding/bijscholing georganiseerd door de sportvereniging zelf en gericht op eigen 
trainers 

Vul voor elke georganiseerde opleiding/bijscholing onderstaande gegevens in: 

 

 naam opleiding/bijscholing: 

.............................................. 

naam opleiding/bijscholing: 

.............................................. 

aantal deelnemers eigen 

vereniging  

  

niveau   

open voor niet-leden? JA/NEE JA/NEE 

indien i.s.m. met een hogere 

instantie: naam, adres en tel. 

ervan vermelden 

  

lesdata en uren  
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examendata   

gemaakte onkosten voor de 

organisatie voor eigen leden* 

  

*bewijs van betaling bijvoegen 

 

�� Kwaliteitscriterium 1.3: Beschikken over een hoofdtrainer of hoofdjeugdtrainer die het 
sporttechnisch kader ondersteunt en de kwaliteit ervan bewaakt 

 

Heeft uw sportvereniging een gekwalificeerde hoofdtrainer? JA/NEE   

Indien JA: zijn/haar naam: …………………………………………………. 

Heeft uw sportvereniging een gekwalificeerde hoofdjeugdtrainer? JA/NEE   

Indien JA: zijn/haar naam: …………………………………………………. 

Beschikt de sportvereniging over een uitgeschreven functiebeschrijving van hoofdtrainer ? JA/NEE 

Beschikt de sportvereniging over een uitgeschreven functiebeschrijving van hoofdjeugdtrainer? 

JA/NEE 

Indien ja op minstens een van de laatste twee vragen: welke van de volgende elementen zijn 
opgenomen in de functiebeschrijving van hoofdtrainer/hoofdjeugdtrainer (functiebeschrijving 
toevoegen)? (duid aan) 
 

 hoofdtrainer hoofdjeugdtrainer 

aanspreekpunt voor trainers, bestuurders of ouders voor 
de sportieve werking 

  

lid van de sporttechnische commissie   

lid van de jeugdcommissie   

omschrijft jaarlijks de doelstellingen van het 
(jeugd)trainerskorps 

  

evalueert minstens 1 keer per jaar het trainerskorps   

informeert en stimuleert het trainerskorps tot het volgen 
van opleiding en bijscholing 

  

organiseert minstens 1 keer per jaar een bijscholing 
voor het trainerskorps (opgepast voor dubbele 
subsidiëring!) 

  

stelt de nodige trainingsinformatie ter beschikking van 
het niet-gediplomeerde trainerskorps 

  

andere: …………………………   
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�� Kwaliteitscriterium 1.4: Werken met gespecialiseerde begeleiders voor specifieke 
doelgroepen 

 
Rond welke specifieke doelgroepen heeft uw sportvereniging een werking? 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Geef een lijst van de trainers met hun specifieke diploma’s/getuigschriften/attesten voor het 
werken met specifieke doelgroepen (personen met een handicap, …) en noteer hun respectieve 
sportdiploma’s, specialisaties en aantal jaren ervaring met de specifieke doelgroep. 
Voeg in bijlage een kopie van de diploma’s die u in het verleden nog niet heeft ingediend. 
 

DOELGROEP: …………………………………………. 

nr. trainer (naam) 
 
 
 
 

diploma/getuigschrift/attest 
voor specifieke doelgroep 

+ 
instantie die het heeft 

uitgereikt 

ervaring met 
specifieke 
doelgroep 

(aantal jaren) 

    

    

    

    

 

�� Kwaliteitscriterium 1.5: Beschikken over een sporttechnische commissie 
 
Is er een sporttechnische commissie opgenomen in het organogram? JA/NEE 
Indien ja, organogram in bijlage toevoegen. 
 

Doelstelling 2: 
Beschikken over kwaliteitsvolle scheidsrechters/juryleden. 
 
De sportvereniging voldoet aan één of meerdere van de volgende kwaliteitscriteria: 



 68/116 5/10/2007 

 
�� Kwaliteitscriterium 2.1: Werken met gediplomeerde scheidsrechters/juryleden 
 
2.1.1. Scheidsrechters/juryleden 

 
Geef een lijst van de scheidrechters/juryleden die bij uw sportvereniging in [werkingsjaar] 
aangesloten zijn en noteer hun respectieve diploma’s/getuigschriften, aantal jaren ervaring en aantal 
wedstrijden per niveau. 
Voeg in bijlage een kopie toe van de diploma’s die u in het verleden nog niet heeft ingediend. 
 

nr. scheidsrechter/jurylid  
(naam) 

diploma/getuigschrift 
+ 

instantie die het heeft 
uitgereikt 

ervaring 
(aantal jaren + 

niveau) 

aantal 
wedstrijden 
per niveau 

     

     

     

     

     

     

 

�� Kwaliteitscriterium 2.2: Volgen en/of organiseren van opleidingen en /of bijscholingen 
 
2.2.1. Opleidingen/bijscholingen voor scheidsrechters/juryleden 

Vul voor elk(e) scheidsrechter/jurylid onderstaande gegevens in:   
 
scheidsrechter/ 

jurylid (nr.) 

naam/onderwerp 

opleiding 

niveau 

opleiding 

organisator opleiding 

(naam, adres, tel.) 

geslaagd / niet 

geslaagd* 

inschrijvings-

geld* 
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*bewijs van betaling en afschrift van getuigschrift of diploma bijvoegen 

 
2.2.2. Opleiding/bijscholing georganiseerd door de sportvereniging zelf en gericht op eigen 
scheidsrechters/juryleden 
 
Vul voor elke georganiseerde opleiding/bijscholing voor scheidsrechters/juryleden onderstaande 
gegevens in: 
 
 naam opleiding/bijscholing: 

.............................................. 

naam opleiding/bijscholing: 

.............................................. 

aantal deelnemers eigen 

vereniging  

  

niveau   

open voor niet-leden? JA/NEE JA/NEE 

indien i.s.m. met een hogere 

instantie: naam, adres en tel. 

ervan vermelden 

  

lesdata en uren  

 

 

examendata   

gemaakte onkosten voor de 

organisatie voor eigen leden* 

  

*bewijs van betaling bijvoegen 

 
�� Kwaliteitscriterium 2.3: Beschikken over een scheidsrechters-/juryledencommissie 

 
Is er een scheidsrechters-/juryledencommissie opgenomen in het organogram? JA/NEE 
Indien ja, organogram in bijlage toevoegen. 

Datum : 

 

 

de secretaris de voorzitter 

(naam + handtekening) (naam + handtekening) 
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 4. Bijlagen 
 
4.1. Voorbeeld van een reglement tot gemeentelijke erkenning van sportverenigingen 

 
<lay-out: in grijs kadertje 
Aangezien het hier gaat om een verduidelijkend voorbeeld waarin commentaar en tips 
(cursief) verweven worden, kan dit reglement niet zomaar overgenomen worden. Dit 
voorbeeld is niet limiterend, enkel richtinggevend en inspirerend. 
Ook hier dient de gemeente keuzes te maken en dient ze deze uit te werken in een bruikbaar 
reglement voor erkenning van sportverenigingen dat beantwoordt aan de wettelijke, 
technische en administratieve normen.>  
 
De gemeenteraad, 
 
Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd; 
 
Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;  
 
Gelet op het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen, 
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor 
Allen-beleid; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2007 ter uitvoering van het Decreet van 9 
maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen, provinciebesturen en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen–beleid – algemene bepalingen 
en bepalingen tot het verkrijgen van de beleidssubsidie; 
 
Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het Gemeentedecreet; 
 
Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de 
sport centraal stelt; 
 
Gelet op het belang dat de gemeenteraad hecht aan het vrijwilligerswerk in de sport; 
 
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad; 
 
Gelet op de wetgeving ter zake; 
 
ERKENNINGSVOORWAARDEN:  
 
Artikel 1:  
Komen in aanmerking voor erkenning: 

1. verenigingen zonder winstoogmerk; 
2. feitelijke verenigingen. 

 
Opmerking: Het is aan de gemeente om te beslissen of zij al dan niet ook feitelijke verenigingen 
erkent. 

 
Artikel 2: 
Komen niet in aanmerking voor erkenning als gemeentelijke sportvereniging: verenigingen die 
reeds erkend worden als gemeentelijke jeugdvereniging of gemeentelijke culturele vereniging via 
andere gemeentelijke erkenningsreglementen. 
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Artikel 3: 
De sportvereniging moet een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid kan 
worden van de sportvereniging op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en 
doelstellingen van de vereniging eerbiedigt. 
 
Artikel 4:  
Een kopie van de statuten of het huishoudelijk reglement van de sportvereniging moet in het bezit 
zijn van de sportdienst. 
 
Artikel 5:  
De sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben met minstens 3 personen met respectievelijk 
volgende taakverdeling: voorzitter, penningmeester, secretaris. 
 
Artikel 6: 
Om in aanmerking te komen voor erkenning moet de sportvereniging minstens [aantal] aangesloten 
leden hebben. 
 
Artikel 7:  
De zetel van de vereniging moet in de gemeente gevestigd zijn en een meerderheid van de 
bestuursleden en sportende leden samen moet in de gemeente wonen.  
 
Artikel 8:  
De sportvereniging heeft een werking in het Nederlandse taalgebied (of in het tweetalige gebied 
Brussel-Hoofdstad). 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 zetel. 
 
Artikel 9:  
Minstens de helft van de sportieve activiteiten moet plaatsvinden op het grondgebied van de 
gemeente. Indien de vereniging kan aantonen dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste 
accommodatie aanwezig is op het gemeentelijk grondgebied, dan is deze voorwaarde niet van 
toepassing. 
 
Artikel 10:  
De sportvereniging moet een actieve sportwerking kunnen aantonen, d.w.z. minimum [aantal] 
sportactiviteit(en) per week gedurende minstens [aantal] weken per jaar. 
 
Artikel 11:  
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de sportvereniging, haar bestuurders en haar lesgevers 
moet door een verzekering gedekt zijn. 
 
Artikel 12:  
De sportvereniging moet ter bescherming van haar aangesloten leden een verzekeringspolis 
afsluiten. 

Opmerking: Indien de sportvereniging aangesloten is bij een erkende Vlaamse 
sportfederatie zijn de leden via deze weg verzekerd, op voorwaarde dat de sportvereniging 
de gegevens van deze leden doorgeeft aan de sportfederatie. 

 
Artikel 13: 
Een bepaling omtrent sport.  
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Er staat een definitie van ‘sport’ in het Sport voor Allen-decreet, namelijk: “activiteiten die 
individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter 
en waarbij de fysieke inspanning centraal staat”. 
Het is aan de gemeente om deze definitie en het begrip‘fysieke inspanning’ eventueel 
specifieker in te vullen. Het bestuur kan ook kiezen om hierbij een gedifferentieerd beleid te 
voeren tussen erkenning en subsidiëring.  

 
Artikel 14:  
De erkenning kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna beschreven procedure: 

- De aanvraag tot erkenning wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde 
formulieren ingediend bij de sportdienst of het gemeentebestuur. Het reglement en de 
aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de sportdienst en bij het gemeentebestuur. Het 
aanvraagdossier is te verkrijgen tussen [datum] en [datum]. De erkenningsaanvraag moet 
ingediend worden vóór [datum].  

- De bekendmaking van de erkenning vindt plaats vóór [datum].  

- Tussen [datum] en [datum] kan beroep aangetekend worden bij het college van 
burgemeester en schepenen. 

 
4.2. Voorbeeld van een aanvraagdossier tot gemeentelijke erkenning van sportverenigingen 
 

GEMEENTELIJKE ERKENNINGSAANVRAAG [JAARTAL] VOOR SPORTVERENIGINGEN  
 

��Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het erkenningsreglement voor gemeentelijke 
sportverenigingen. 

��Alleen sportverenigingen die een volledig ingevuld en ondertekend dossier met de nodige 
bijlagen tijdig indienen, komen in aanmerking voor erkenning.  

��Het dossier moet ingediend worden op de sportdienst vóór [datum].  
��Een elektronische versie is ter beschikking via de sportdienst. 

 

Naam sportvereniging: ...............................................................................................................  
 
Sportseizoen: van ……………………………… tot ……………….………… 
 

1) Adresgegevens sportvereniging: 

Correspondentieadres sportvereniging: ……………………………………….................. 

……………………………………………………………………………..............……… 

Zeteladres sportvereniging: …………………………………………….…..................….. 

……………………………………………………………………………..............……… 

Website van de sportvereniging: ………………………………....................……… 

Algemeen e-mailadres: ………………………………………..............……………... 

E-mailadres voorzitter: ……………………………………….............………………. 

 

2) Adresgegevens contactpersoon voor het dossier:  

Naam: …………………………………………………………………………............ 
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Functie in de sportvereniging: …………………………………………..……............ 

Adres indien verschillend van correspondentieadres: ……………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

E-mailadres: …………………………………………………………………….…... 

Tel./gsm: ……………………………………………………………….….......……. 

 

3) Welke sporttak(ken) biedt uw sportvereniging aan? 

……………………………………………………………………………………..... 

 

4) Is uw sportvereniging reeds erkend door de gemeenteraad?  

JA/NEE 

Erkenningsnummer: ………………. 
 

5) Is uw sportvereniging een Nederlandstalige vereniging en biedt zij aan haar leden uitsluitend 
Nederlandstalige sportinitiatieven aan? 

JA/NEE 
 

6) Oprichtingsdatum van uw sportvereniging: ……………………………………………. 
 

7) Is uw sportvereniging een vzw of een feitelijke vereniging? 

……………………………………………………………………….. 

Indien feitelijke vereniging 

� Huishoudelijk reglement van uw sportvereniging als bijlage toevoegen indien dit nog 
niet in zijn meest recente versie in het bezit is van de gemeentelijke sportdienst.  
 

Indien vzw:  

Publicatiedatum en pagina van de statuten in het Belgisch Staatsblad: ...............................  

Publicatiedatum en pagina van de laatste aanpassingen in het Belgisch Staatsblad: ………… 
 

8) Is de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van uw sportvereniging, haar bestuurders en haar 
lesgevers door een verzekering gedekt?   

JA/NEE 

� De betreffende verzekeringspolis (of het attest van dit jaar) als bijlage toevoegen 
indien deze nog niet in het bezit is van de gemeentelijke sportdienst.  

 

9) Is uw sportvereniging aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie?  

JA/NEE 

Zo ja, naam Vlaamse sportfederatie(s) waarbij uw sportvereniging is aangesloten: 
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............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

� De ledenlijst van uw sportvereniging afgeleverd door de verzekeringmaatschappij of 
de erkende Vlaamse sportfederatie waarbij uw sportvereniging is aangesloten als bijlage 
toevoegen. 

 

10) Zijn er ter bescherming van leden van uw sportvereniging die niet bij een erkende Vlaamse 
sportfederatie zijn aangesloten, verzekeringspolissen afgesloten?     

JA/NEE 

� De betreffende verzekeringspolis als bijlage toevoegen indien deze nog niet in het 
bezit is van de gemeentelijke sportdienst.  

 
11) Bestuursleden van uw sportvereniging: 
 

functie naam en voornaam 
bestuurslid adres 

voorzitter   
penningmeester   
secretaris   
…   
   
   
   

 

12) Aantal leden aangesloten bij uw sportvereniging: 

Totaal aantal leden: ………., waarvan ……….. sportende leden. 

Datum van deze telling …………………… 
 

sportende leden mannen vrouwen totaal 

< 8 jaar     

8 – 11 jaar    

12 – 15 jaar    

16 – 18 jaar    

19 – 25 jaar    

26 – 45 jaar    

> 45 jaar*    
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Totaal    

Totaal aantal leden die in de gemeente wonen  

Totaal aantal leden die niet in de gemeente wonen  

 
Opmerking: De gesubsidieerde Vlaams sportfederaties geven de ledencijfers aan Bloso door 
volgens bovenstaande leeftijdsverdeling.  
* Indien uw gemeente bijvoorbeeld nadruk legt op sport voor senioren, kunt u eventueel de 
leeftijdscategorie “>45 jaar” verder verfijnen. 

 
13) Activiteitenkalender betreffende het jaar van de aanvraag (jaar X) 
 

� Geplande activiteitenkalender van het aanvraagjaar als bijlage toevoegen met de data 
en de plaatsen* van de activiteiten. 

 
14) Activiteitenverslag betreffende het voorgaande jaar (jaar X–1): 
 

� Activiteitenverslag van het voorgaande jaar als bijlage toevoegen met de data en de 
plaatsen* van de activiteiten en het aantal deelnemers. 

 
*Minstens de helft van de sportieve activiteiten moet doorgaan op het grondgebied van de 
gemeente. Indien de vereniging kan aantonen dat er geen of onvoldoende aangepaste 
accommodatie aanwezig is op het gemeentelijk grondgebied dan is deze voorwaarde niet van 
toepassing. 

Datum:  

 

 

 

 

de secretaris de voorzitter 

(naam + handtekening) (naam + handtekening) 
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Deel 2: Op weg naar een kwalitatieve sportvereniging 
 
Inleiding 
 
In deel één van dit handboek werd uitgelegd hoe een gemeente een degelijk subsidiereglement kan 
opmaken dat past in het gemeentelijk sportbeleid. 
 
Bij het bepalen van de thema’s waarrond we – ter inspiratie – enkele doelstellingen en kwalitatieve 
criteria met bijhorende parameters formuleerden, baseerden we ons enerzijds op goede 
praktijkvoorbeelden en anderzijds op de vraag hoe de ideale sportvereniging eruitziet en wat 
daarvoor bepalende factoren zijn.  
Bij de uitwerking van de overzichtstabel in hoofdstuk 3 (het gemeentelijk subsidiereglement) van 
deel één wordt een aantal specifieke termen (bv. functieprofielen, communicatieplan) gebruikt 
zonder verdere duiding. Daarom willen we in dit tweede deel van het handboek een leidraad 
meegeven waarmee een sportvereniging die aan een kwalitatieve werking wil bouwen, aan de slag 
kan.  
Bovendien kan deze informatie de gekwalificeerde sportambtenaar bijkomende inspiratie geven 
voor het bepalen van kwaliteitscriteria en bijhorende parameters waaraan sportverenigingen moeten 
voldoen.  
Ook de sportfederaties moeten hun clubs begeleiden om een kwalitatieve werking uit te bouwen. 
Een aantal sportfederaties controleren de kwaliteit van de werking van hun verenigingen voor het 
toekennen van ondersteuning en eventuele kwaliteitslabels. Ook in deze controle-instrumenten zijn 
kwaliteitscriteria opgenomen die inspirerend kunnen werken. 
 
Als gemeenten de sportverenigingen willen stimuleren om een kwalitatieve(re) werking uit te 
bouwen is er veel meer nodig dan enkel een subsidiereglement met kwaliteitscriteria. Er is 
bijvoorbeeld ook nood aan vorming voor het bestuurskader, aan actieve begeleiding en 
verenigingsondersteuning, en aan een doordachte invulling van tal van andere randvoorwaarden.  
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1. Kiezen voor traditie of koploper? 
 

In het verleden vormden sportverenigingen de basis van de sportbeoefening in Vlaanderen. Deze 
traditionele sportvorm komt echter steeds meer onder druk te staan. Reden hiervoor is dat het 
merendeel van de sportverenigingen vasthoudt aan hun traditionele werkvorm. De huidige generatie 
bestuurders zijn veelal mensen die een lange geschiedenis van de sportvereniging hebben 
meegemaakt en hierdoor verknocht geraken aan hun traditionele werking. Wil je echter de nieuwe 
generatie sporters verleiden tot sportbeoefening, dan zul je noodgedwongen moeten inspelen op hun 
wensen en verwachtingen. Je zult o.a. met volgende vereisten rekening moeten houden: 

- kwaliteitsvolle begeleiding; 
- sporten op momenten die passen binnen een drukke werk- of vrijetijdsagenda; 
- het sportniveau moet aangepast zijn en mee evolueren met de conditionele en technische 

progressie; 
- aandacht voor de individuele sporter (opvang, permanente aandacht voor de deelnemer, als 

sporter en als mens); 
- sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden; 
- aandacht voor een gezellige sfeer tijdens het sporten; 
- mogelijkheid om sociale contacten uit te breiden naast het sporten; 
- inspraak in aanbod en programma; 
- trend naar weinig of geen verplichtingen; 
- flexibele betalingsmogelijkheden; 

 
1.1. Stappenplan 
 
Wil de sportvereniging als organisator hierop inspelen, dan zal ze moeten afstappen van de 
traditionele werking. Dat is niet evident. Bestuursleden moeten gesensibiliseerd worden om zich 
deze nieuwe filosofie eigen te maken. Vorming is hier een belangrijk middel om tot een 
hedendaagse sportvereniging te evolueren. Bestuurders zullen tevens met nieuwe organisatorische 
problemen worden geconfronteerd. Begeleiding en ondersteuning door de plaatselijke sportdienst is 
noodzakelijk. Deze transformatie dient geleidelijk te worden ingevoerd. Daarom kan het volgende 
stappenplan de sportvereniging op weg helpen: 
 

1. Omgaan met verandering 
Iedereen in de sportvereniging moet achter deze verandering staan. Je moet de tijd nemen om 
mensen te overtuigen. Mensen moeten inzien dat verandering noodzakelijk is om succes te 
hebben op lange termijn. Goede voorbeelden strekken hier tot navolging.  
 
2. Maken van een analyse 
Er zal een analyse van de huidige werking moeten worden gemaakt. Op welke vlakken loopt 
alles goed en waar kan er worden bijgestuurd? Welke zijn de huidige problemen en met welke 
problemen worden we straks geconfronteerd als we deze nieuwe weg gaan bewandelen? 
 
3. Een nieuwe ‘wat&hoe’-clubvisie 
Je moet tot een consensus komen over de nieuwe ‘wat&hoe’-clubvisie. Volgende vragen dienen 
hier een antwoord te krijgen: 

- Wat is onze hoofdopdracht (core business) ( welke sportvorm(en) bieden we aan)? 
- Wat zijn de kernmerken van de sportvorm die we aanbieden (competitie, recreatie, in 

welke context, ...)? 
- Tot welke doelgroep(en) richten we ons? 
- Wat maakt onze werking zo uniek?  
- Op welke manier zullen we inspelen op mogelijke drempels? 
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4. Structuur aanpassen 
De huidige structuur van de sportvereniging moet worden aangepast. Zet hiervoor de huidige 
structuur op papier en vermeld voor iedere functie de huidige taken. Op basis van de nieuwe 
doelstellingen stel je vervolgens een nieuw organogram op. Volgende elementen dienen hierbij 
in beschouwing te worden genomen: 

- kwaliteiten van de huidige bestuursleden; 
- taken in functie van kwaliteit bestuurders; 
- nieuwe taken/functies (ombudsman, communicatieverantwoordelijke,…); 
- wervingsplan voor nieuwe bestuurders in functie van behoeften; 
- werkgroepen met duidelijke opdrachten en inspraak; 
- inspraakmogelijk van al de betrokkenen; 
- kwaliteitsgarantie in de begeleiding (hoofdtrainer, jeugdcoördinator,…); 
- concentraties van taken in verhouding tot tijdsbesteding; 
- … 

 
5. Financiële doorlichting 
Zijn de huidige financiële middelen toereikend om de nieuwe doelstellingen te bereiken?  
Om de financiële draagkracht van je vereniging te evalueren dien je uit te gaan van de huidige 
inkomsten- en uitgavenstromen. Wat zijn de inkomsten in percentages die de vereniging haalt 
uit lidgelden, sponsoring, activiteiten, subsidies, … ? Welke kostenstructuur is er voor normale 
activiteiten, nevenactiviteiten, lidgeld federatie, aankoop materialen, onderhoud eigen 
accommodatie, huur accommodatie, … Zijn de onderlinge verhoudingen correct? Hoe kan er 
corrigerend worden opgetreden?  
Om de lidgelden zo laag mogelijk te kunnen houden besteden veel sportverenigingen (te) veel 
tijd aan het verzamelen van geld via het organiseren van activiteiten, het zoeken naar 
sponsoring, …. Dat is een bewuste keuze. Hierdoor is er echter weinig tijd over om zich bezig te 
houden met de hoofdopdracht van de sportvereniging: het organiseren van sport op een 
kwaliteitsvolle manier. Gezien het slinkende aantal vrijwilligers moet deze afweging worden 
gemaakt. Lidgelden zijn een gevoelige materie. Wanneer we de prijs van een sportuur 
vergelijken met die van andere vrijetijdsbestedingen, merken we echter dat de lidgelden van de 
meeste sportclubs zeer redelijk zijn. De wijze waarop we hierover communiceren kan veel 
vooroordelen doen verdwijnen. 
 
6. Het trainerskorps optimaliseren 
De kwaliteit van de sportvereniging staat of valt met de kwaliteit van de 
eerstelijnsmedewerkers. Dat zijn in de eerste plaats de trainers. Hebben zij een voldoende 
sporttechnische en didactische basis? Zijn ze in het bezit van een diploma lichamelijke 
opvoeding? Hebben ze een VTS-opleiding genoten? Stimuleren we hen om regelmatig 
bijscholingen te volgen?  
Als bestuurder is het soms moeilijk om een objectief oordeel te vormen over de kwaliteit van de 
trainers. Een hoofdtrainer of een jeugdcoördinator heeft een beter zicht op de kwaliteiten van de 
trainers en kan de oefenstof beter stroomlijnen en zo de trainingen beter op elkaar afstemmen. 
Trainers moeten op niveau van de doelgroep lesgeven, hun oefenstof variëren, hun leden  
blijven boeien, hen motiveren, hen inspireren, … 
Het is belangrijk dat trainers meer doen dan enkel training geven. Trainers willen zich ook 
buiten de trainingen inzetten voor hun club als er een gezellige clubsfeer is. Die goede sfeer kan 
er ook voor zorgen dat trainers zich voor langere tijd engageren, wat een grotere stabiliteit in de 
sportvereniging creëert. 
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7. Communicatieplan opmaken 
Communicatie is een essentieel onderdeel geworden van de clubwerking en bepaalt voor een 
groot deel de aantrekkingskracht van de sportvereniging. Hoe profileren we ons? Tot wie 
richten we ons?  
De website is hier het middel bij uitstek om iedereen permanent op de hoogte te houden. 
Anderzijds blijven persoonlijke contacten essentieel voor het onderhouden van onze relaties. 
Infoavonden, allerlei samenkomsten, … zijn nodig om voeling te houden met ons publiek. Is er 
een communicatieverantwoordelijke die weet hoe er gecommuniceerd moet worden met diverse 
doelgroepen van gebruikers, potentiële leden, inwoners, sponsors, bestuursleden, …?  
Het opmaken van een communicatieplan is nodig om de efficiëntie in aanpak en organisatie te 
verbeteren. Tevens verhoogt het de betrokkenheid. 
 
8. Implementeren van klantvriendelijkheid 
Sportverenigingen moeten zich ervan bewust zijn dat klantvriendelijkheid een essentieel 
onderdeel vormt van de nieuwe werking. Het is belangrijk dat ze hun leden kennen 
(eigenschappen, kenmerken, …) en weten wat hun verwachtingen zijn. Ze zullen moeten leren 
rekening houden met de wensen van de leden en hierop flexibel anticiperen. 
Klantvriendelijkheid is trachten de verwachtingen van de leden te overtreffen op het vlak van de 
kwaliteitsservice in begeleiding, opvang, organisatie, … Het is in de eerste plaats openstaan 
voor klachten en deze behandelen via een vooraf opgestelde klachtenafhandelingsprocedure 
(snel optreden bij klachten, oplossingen voorstellen, tevredenheidsenquête, verantwoordelijken 
aanstellen,…). Klantvriendelijkheid dient de rode draad te zijn doorheen alle facetten van onze 
werking. Het dient dan ook te worden opgenomen en omschreven in de functieomschrijving van 
de bestuurders en trainers. Het moet een permanente bekommernis zijn, die begint bij de opvang 
van nieuwe leden. Een opvangprocedure voor nieuwe leden zal een nog betere eerste indruk 
nalaten. Een verdere regelmatige en individuele opvolging zorgt ervoor dat de drop-out 
aanzienlijk vermindert. 
Klantvriendelijkheid heeft ook te maken met aandacht voor sociale achterstelling. Hanteer je 
speciale tarieven of verschillende betalingsmogelijkheden voor kansarmen? Voer je speciale 
promoties of gerichte publiciteit naar deze doelgroep? Heb je aandacht voor pesten, racisme, 
uitsluiting, druggebruik? Wordt hierover duidelijk gecommuniceerd? Is er een ombudsman/-
vrouw op wie je een beroep kan doen en is die bekend bij iedereen? 
 
9. Het clubbestuur samenstellen 
Een sportvereniging besturen is niet evident. Vrijwilligers vinden die een verantwoordelijke 
functie willen uitoefenen binnen een sportvereniging wordt alsmaar moeilijker. Bekwame 
mensen vinden voor iedere functie lijkt wel een utopie geworden. De grote zorg van de meeste 
sportverenigingen is dan ook voldoende bestuurders te vinden. Hier moet je dan ook echt werk 
van maken. De gemeentelijke sportdienst heeft hier een belangrijke ondersteunende taak te 
vervullen. Het is belangrijk een bestuursvriendelijk klimaat te scheppen, zodat dat de huidige 
bestuurders zich goed voelen binnen de sportvereniging en er ook blijven. Dat kan door ervoor 
te zorgen dat niet alle taken op de schouders van dezelfde bestuursleden terechtkomen en dat 
iedereen zijn werk ook aankan. Bestuurders krijgen niet alleen taken maar ook 
verantwoordelijkheden toebedeeld. 
Een bestuurder investeert in een sportvereniging en verwacht hiervoor ook iets terug, zoals 
vriendschap, gezelligheid en waardering. Bestuurders moeten de gelegenheid krijgen om zich 
bij te scholen en zich verder te ontwikkelen. Allerlei uitingen van waardering zoals attenties bij 
verjaardagen, abonnementen op vaktijdschriften, gezellige vergaderingen, uitstapjes, 
inkomtickets, … zorgen ervoor dat de bestuursleden zich met nog meer enthousiasme zullen 
inzetten voor de sportvereniging. 
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10. Een modern sportaanbod 
Het huidige vrijetijdsaanbod is groter dan ooit. De concurrentie is veelzijdig en speelt handig in 
op allerlei maatschappelijke fenomenen. Willen verenigingen deze concurrentie aangaan, dan 
zijn ze verplicht om rekening te houden met de wensen van onze klanten. Een beperkt aanbod 
met veel verplichtingen zal weinig interesse wekken. Het aanbod zal zowel inhoudelijk als 
organisatorisch aantrekkelijk moeten zijn.  
 
Inhoudelijk:  
- inspelen op actuele bewegingsvormen; 
- een gevarieerd aanbod; 
- niveau aangepast aan de doelgroep; 
- individuele begeleiding; 
- extra’s zoals stages, teambuildings, gasttrainers, … 

 
Organisatorisch: 
- flexibele trainingsuren; 
- flexibele betalingsmogelijkheden; 
- kwaliteitsvolle omstandigheden (accommodatie, uitrusting, begeleiding, …); 
- inspelen op drempels (kinderopvang, ouders die gelijktijdig met kinderen sporten, …); 
- weinig of geen verplichtingen.> 
 
 

1.2. De gemeentelijke sportdienst als motor van dit veranderingsproces 
 
Ondersteuning en permanente begeleiding zal in de toekomst een belangrijke taak worden van de 
gemeentelijke sportdienst. De moeilijkste opdracht is dit veranderingsproces op te starten. Via 
discussies, intervisies en ervaringsuitwisselingen zal de sportdienst de betrokken sportverenigingen 
moeten sensibiliseren voor deze noodzakelijke verandering. Aangepaste gemeentelijke 
subsidiesystemen moeten de sportverenigingen overhalen en motiveren om de veranderingen 
daadwerkelijk door te voeren. Via de kwaliteitscriteria die de sportdienst zal invoeren in het 
subsidiereglement kan het bestuur anticiperen op de specifieke noden van de sportverenigingen 
zodat er gericht wordt bijgestuurd.  
Een aantal sportclubs zullen reeds vertrouwd zijn met het hanteren van kwaliteitscriteria in het 
kader van kwaliteitslabels of ondersteuning via hun sportfederatie. 
Het is belangrijk dat de keuze van de kwaliteitscriteria gebeurt in nauwe samenspraak met al de 
betrokken sportverenigingen. Deze keuze moet passen in het geheel van activiteiten die dit 
veranderingsproces zullen begeleiden. Sportverenigingen dienen hierin gezamenlijk gecoacht te 
worden. Door dit proces gezamenlijk te doorlopen leren de verschillende verenigingen elkaar beter 
kennen en waarderen. Dat kan tevens een onrechtstreekse aanleiding vormen tot 
samenwerkingsverbanden in de toekomst. Het zal de creativiteit in het zoeken naar oplossingen in 
de hand werken. 
De gemeentelijke sportdienst moet de motor zijn van dit veranderingsproces.  
 
<Voorbeeld! 
Mogelijke begeleidende activiteiten door de sportdienst zijn: 

- specifieke vorming organiseren voor bestuurders en trainers (bv. nieuwe structuren 
uittekenen, klantvriendelijkheid implementeren, vrijwilligers zoeken, website ontwikkelen, 
administratie automatiseren, sportverenigingsplan maken, …); 

- gezamenlijke communicatie voeren via diverse kanalen; 
- lijsten van potentiële trainers opmaken; 
- sportmonitoren aanwerven via wettelijke kanalen; 
- gezamenlijke strategieën uitwerken naar potentiële vrijwilligers; 
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- onderlinge samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken; 
- tevredenheidsonderzoeken uitvoeren bij leden; 
- gezamenlijke pr-acties opzetten (bestuurders in de bloemetjes zetten, klantvriendelijkste 

sportvereniging belonen, …); 
- rendementsstudie uitvoeren van tijdsinvesteringen en opbrengsten; 
- sponsormogelijkheden onderzoeken.> 

 
 
1.3. Een sportverenigingsplan als handleiding voor verandering 
 
Om een sportverenigingsplan te maken heb je heel wat expertise nodig die niet altijd aanwezig is in 
een sportvereniging. Het is noodzakelijk om afstand te nemen van je eigen clubwerking, een 
objectieve bril op te zetten, een realistische analyse te maken, een veranderingsproces te starten en 
te begeleiden, een duidelijke visie te verwerven waar iedereen achter staat, een stappenplan te 
maken, doelstellingen te formuleren en een tijdsplanning op te stellen. Het opmaken van een 
sportverenigingsplan is voor de meeste sportverenigingen dan ook geen gemakkelijke uitdaging. 
Daarom hebben we een model ontwikkeld waarin per onderdeel tips en voorbeelden worden 
aangereikt, zodat iedere sportvereniging een sportverenigingsplan kan opstellen (zie hoofdstuk 2). 
Tevens willen we hiermee een denkproces opstarten over mogelijke aanpassingen en verbeteringen. 
De aangereikte tips en voorbeelden zullen het denkproces voeden. De invulformule zorgt ervoor dat 
het plan zo volledig mogelijk is, terwijl de administratieve taak beperkt blijft. 
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2. De sportvereniging van vandaag: via een gestructureerde aanpak op weg naar kwaliteit 
 
In dit hoofdstuk willen we de sportverenigingen instrumenten aanreiken om op een gestructureerde 
wijze te bouwen aan de kwaliteit van hun werking. We overlopen systematisch de verschillende 
werkingsonderdelen, waarbij we telkens een aantal tips, ideeën en voorbeelden geven die iedere 
sportvereniging op zijn eigen specifieke wijze kan toepassen.  
 
Bij ieder onderwerp is tevens een invulformulier gevoegd waarop de sportvereniging eigen 
gegevens kan invullen en verwerken. Dit formulier is eigenlijk een werkdocument, waarbij een 
stand van zaken wordt opgemaakt en waarbij de gegevens regelmatig kunnen worden aangepast. 
 
Dit document is een aanzet om de werking te analyseren, te brainstormen, conclusies te trekken en 
de werking permanent bij te sturen. Het resultaat van deze analyse is een sportief werkplan dat 
objectieve inzichten geeft in de dagelijkse clubwerking en de richting aangeeft om bij te sturen. 
 
Het is voor een sportvereniging onmogelijk om gelijktijdig aan alle onderdelen te werken. Iedere 
sportvereniging zal eigen keuzes maken in het kader van haar specifieke werking, noden en 
behoeften. De vereniging zal een tijdsplanning moeten opmaken en verantwoordelijkheden moeten 
toewijzen om dit verder uit te werken. Het dagelijks bestuur of de specifieke werkgroep die hiermee 
belast wordt, zal via terugkoppeling naar de raad van bestuur en de algemene vergadering een 
draagvlak moeten creëren voor aanpassingen en veranderingen.  
 
Dit sportverenigingsplan vormt de basis voor een succesvolle werking.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportbeleid is een ‘bewogen’ beleid dat lenig moet 
inspelen op maatschappelijke veranderingen en dat 
moet trachten aan de kop te lopen in plaats van 
gedubbeld te worden. 
 
Roland Renson 
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2.1. De ‘wat&hoe’-clubvisie 
 
De ‘wat&hoe’-clubvisie is een korte omschrijving van de hoofdopdracht van de sportvereniging, 
haar kerntaak, de manier waarop ze die wil invullen, de filosofie waar ze belang aan hecht, de 
manier waarop ze zich tracht te onderscheiden, de doelgroepen waarop ze zich richt. Kortom, het 
antwoord op de vraag “welk soort sportvereniging zijn we of willen we zijn?”. 
De ‘wat&hoe’-clubvisie is een kernachtige verduidelijking van wat de vereniging doet en hoe ze 
haar doelstellingen trachten te bereiken. Hierover moet er binnen de sportvereniging een consensus 
bestaan. De discussie hierover kan worden gestuurd door middel van onderstaande onderwerpen, 
kenmerken en vragen. 
 
2.1.1. De sporttakvorm(en) die we aanbieden 
- competitiesport, recreatiesport of beiden? 
- wat is de reden van onze keuze en waarom zouden we eventueel bijsturen? 
 
Competitie 
- belang van winnen en verliezen 
- karaktervorming, doorzetting, discipline, fair-play, … 
- beperkte doelgroep van leden met dezelfde instelling 
- richt zich enkel tot de betere sporters 
- louter competitiegerichte trainers die zeer deskundig moeten zijn op fysisch, technisch, tactisch 

en psychologisch vlak om resultaten te halen 
- verplichtingen van leden om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden 
 
Recreatie 
- nadruk op sporten voor het plezier 
- divers publiek met verschillende leeftijden en mogelijkheid tot familiesporten 
- ook minder getalenteerden zijn welkom  
- vrijblijvend karakter 
- belang van gemoedelijke sfeer 
- grotere diversiteit van leden biedt meer kansen tot invullen van bestuursopdrachten  
- trainer heeft vooral aandacht voor techniek, variatie en sfeer 
 
Competitie en recreatie 
- iedereen komt aan bod 
- aanbod voor alle leeftijden  
- ex-competitieleden kunnen nog terecht in de recreatie 
- meer leden, meer betrokkenen, meer supporters  
- aandacht voor evenwichtige financiële bijdrage van diverse leden 
- inspanningen voor beide doelgroepen> 
 
2.1.2. Tot wie richten we ons? 
 
Tot welke doelgroep(en) richten we ons? De doelgroepen kunnen ingedeeld worden op basis van 
leeftijd (bv. jongeren, volwassenen, senioren) of op basis van andere kenmerken (bv. personen met 
een handicap, mensen in armoede, mensen van ethnisch-cultureel diverse achtergrond). Een 
combinatie van beide soorten indelingen is ook mogelijk. 
 
Jongeren 



 85/116 5/10/2007 

- aandacht voor algemene motorische ontwikkeling als basis voor verdere sportieve en gezonde 
ontwikkeling 

- sport en beweging moeten op aangepaste, leeftijdsgebonden wijze worden aangebracht 
- belang van trainers die voeling hebben met de leefwereld van de jeugd 
- meestal minder interesse voor competitie en meer voor recreatie 
- individuele aandacht en opvolging van jongeren om drop-out tegen te gaan 
- belang van opvoedende waarden van competitiesport 
- ook minder getalenteerden tot levenslange (recreatie)sport brengen  
- is de sportvereniging ook kinderopvang (kansen, bedreigingen) 
 
Volwassenen 
- willen vrijblijvendheid, geen verplichtingen  
- vragen kwaliteitsvolle accommodatie, organisatie en begeleiding 
- het gezondheidsaspect en de algemene conditie zijn een belangrijke drijfveer 
- ook sociaal aspect is dikwijls de drijfveer tot deelname, nevenactiviteiten zijn belangrijk 
- willen sporten op momenten dat het past in drukke agenda’s, flexibele trainingsuren 
- trainer heeft aandacht voor individu 
- trainer heeft oog voor conditionele en technische progressie 
- aandacht voor senioren (ook overdag aanbod) 
- mannen en vrouwen sporten samen 
 
Andere doelgroepen 
- personen met een handicap (G-Sport)  
- mensen in armoede 
- mensen van ethnisch-cultureel diverse achtergrond> 
 
2.1.3. De deelnameprijs die we vragen 
 
- flexibele prijzen in functie van diverse deelnameformules, kortingen, promotieacties, 

doelgroepen, of vaste prijs voor gans seizoen? 
- democratische prijzen die niet kostendekkend zijn waardoor er engagementen worden gevraagd 

voor inzamelacties (belastend voor bestuur en leden) of kostendekkende prijzen die hoger liggen 
maar geen engagementen vragen van deelnemers? 

 
2.1.4. De activiteiten die we organiseren 
 
- enkel sportactiviteiten (zoals trainingen en wedstrijden) of ook nevenactiviteiten met de 

bedoeling om geld in te zamelen of de aantrekkelijkheid van de sportvereniging te verhogen? 
- één of meerdere sporttakken (bewegingsvormen) in het aanbod? 
- één of meerdere keren per week? 
- ’s avonds en/of overdag activiteiten aanbieden? 
- ook meerdaagse activiteiten (stages, kampen,…) organiseren? 
- inspelen op actuele en trendgevoelige bewegingsvormen? 
- samenwerken met andere sportverenigingen of organisaties zodat het sportaanbod uitgebreider 

wordt 
- aandacht voor afwisseling in aanbod, locatie, begeleiding, … 
- regelmatig promotieacties organiseren voor potentiële leden 
- activiteiten voor bestuursleden, vrijwilligers, sponsors, … 
 
2.1.5. De clubfilosofie 
 
- bepaalt het bestuur autonoom de beleidslijnen? 
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- staan we open voor nieuwe ideeën en zijn er diverse inspraakmogelijkheden voor leden en 
betrokkenen? 

- spelen we flexibel in op trends en evoluties? 
- richten we ons tot een bepaald publiek m.b.t. sportniveau, regio, inkomsten, afkomst, …? 
- staan we open voor iedereen? 
- is gezelligheid ons sterkste punt en moet iedereen zo veel mogelijk kunnen sporten? 
- …of zijn prestaties prioritair? 

 
<Voorbeeld! – ‘wat&hoe’-clubvisie 
Jongeren en volwassenen tot de leeftijd van 30 jaar kunnen in onze competitieafdeling terecht voor 
wedstrijden en trainingen. Aanwezigheid op trainingen en wedstrijden, inzet, teamspirit en talent 
zijn noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan de reguliere competitie. Deelname aan 
voorbereidende stages is verplicht. We verwachten tevens van onze competitiespelers dat ze 
meehelpen aan de organisatie van meerdere nevenactiviteiten om geld in te zamelen, waardoor we 
de lidgelden democratisch kunnen houden.  
Iedereen vanaf 8 jaar kan terecht in onze recreatieafdeling. Voor mensen met beperkingen wordt er 
speciale begeleiding voorzien. Leden kunnen kiezen uit meerdere trainingsmomenten per week. 
Vijf keer per jaar krijg je de gelegenheid om deel te nemen aan een recreantentornooi. Regelmatig 
worden er gezellige nevenactiviteiten georganiseerd waar aparte deelnamegelden voor gevraagd 
worden. Het lidgeld wordt berekend op basis van het aantal trainingen per week waar je op 
voorhand voor kiest.  
Wij hopen dat met jouw inbreng onze sportvereniging nog beter presteert en nog gezelliger wordt.> 
 
<Praktijkvoorbeeld!  
 
Schermclub X wil een leidende rol spelen in het democratisch aanbieden van de schermsport aan 
jong en oud. We willen onze leden de mogelijkheid geven om op recreatieve én competitieve 
manier onder begeleiding van onvervalste meesters de wapens te kruisen. Hiertoe voorzien we 
deskundige lesgevers die zich thuis voelen op het gebied van de drie wapens: degen, floret en sabel. 
Voor onze geduchte en ambitieuze leden verzetten we de wereld in hun streven naar nationale 
roem.> 
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2.1.6. Invulformulier: de ‘wat&hoe’-clubvisie 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Gegevens van en over de mensen waarmee we werken 
 
2.2.1. De leden 

 
De ledenlijst is een interessante bron van gegevens over de werking van de sportvereniging. 
Volgende gegevens bieden een goed inzicht in de werking van de sportvereniging: 
- verhouding man/vrouw 
- leeftijden 
- aansluitingsdatum/-periode: is dit toe te schrijven aan bepaalde promotieacties, gebeurtenissen, 

wervingsmomenten, bepaalde bestuursleden,…? 
- aansluitingsleeftijd: bereiken we onze doelgroep? 
- aansluitingsduur: wat is de gemiddelde lidmaatschapsduur, wat is de meest voorkomende drop-

outleeftijd? 
- adres: afkomst van leden (eigen gemeente, regio’s), recruteringsgebied 
- beroep (bij jeugd: van ouders) en opleidingsniveau 
- andere vrijetijdsbestedingen: je krijgt inzicht in de ‘vrijetijdsconcurrentie’, je kan hiermee 

rekening houden bij de tijdsplanning, je kan deze bij gelegenheid gebruiken of met andere 
vrijetijdsverenigingen samenwerken,… 

- reden van aansluiting: het kennen van de verwachtingen van de leden 
- … 
 

Vermeld per onderdeel de punten die op jouw sportvereniging betrekking hebben en vat 
ze samen in een ‘wat&hoe’-clubvisie. 
 

1. de sporttakvorm(en) 
- 
- 
- 
2. de doelgroepen 
- 
- 
- 
3. de deelnameprijs 
- 
- 
- 
4. de activiteiten 
- 
- 
- 
5. de clubfilosofie 
- 
- 
- 
De “wat&hoe” clubvisie: 
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Bij de aansluiting van een lid is het dus interessant om een infofiche te maken met meer gegevens 
dan louter de coördinaten van het lid. De sportvereniging kan deze gegevens dan verwerken in 
overzichtelijke tabellen en er in de werking rekening mee houden. Beschik je niet over deze 
gegevens, dan is het aangewezen een infofiche te ontwerpen voor nieuwe leden. Eventueel kan je 
nog gegevens verzamelen via een enquête bij de huidige leden. 
Hou bij het opvragen van persoonlijke gegevens rekening met de Wet op de privacy (Wet van 8 
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens). 
 
2.2.2. Invulformulier: onze leden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Maak een verhouding man/vrouw in percenten. 
- Maak een overzichtelijk diagram van de verschillende leeftijdscategorieën. 
- Maak een vergelijkend overzicht van de voornaamste aansluitingsmomenten per 

jaar en van de aansluitingsleeftijden. 
- Wat is de gemiddelde lidmaatschapsduur? 
- Wat is de meest voorkomende drop-outleeftijd? 
- Maak een overzicht van de afkomst van de leden (% per gemeente). 
- Maak een overzicht van het opleidingsniveau van de leden (of de ouders): 

beroepssecundair, technisch secundair, algemeen secundair, hoger, universitair 
onderwijs. 

- Welke andere vrijetijdsbestedingen hebben de leden nog? Op welke momenten? 
- Wat verwachten de leden vooral van de sportvereniging (reden van aansluiting)? 
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2.2.3. De bestuursleden 
 
Met het oog op het creëren van een bestuursvriendelijk klimaat zijn deze gegevens over de 
bestuursleden ook relevant. Waarom hebben ze gekozen voor een bestuursfunctie en wat zijn hun 
verwachtingen t.o.v. de sportvereniging? Wat zijn de specialisaties en voorkeuren van de 
bestuursleden, hoeveel tijd (aantal uren/week) willen ze investeren in de sportvereniging? 
Misschien ontdek je nog onbekende specialisaties die je kan benutten in de sportvereniging. 
Bijkomend is het leggen van de link tussen de bestuursfunctie en het beroep belangrijk in het kader 
Om tot een kwaliteitsvolle uitoefening van de bestuursfuncties te komen (‘de juiste man op de juiste 
plaats’) kan het ook belangrijk zijn het beroep van de bestuursleden te kennen. 
In een kleine bevraging kun je ook de mening vragen over de sterke en zwakke punten van het 
bestuur (aantal bestuursleden, functieverdeling, taakconcentraties, opdrachten, tijdsbesteding, 
kwaliteiten, …)? Een interne, objectief uitgevoerde evaluatie kan diverse pijnpunten onthullen, 
zodat je hierop tijdig kunt anticiperen. 
 
2.2.4. Invulformulier: onze bestuursleden 
 
 
 
2.1.Bestuursfuncties 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Welke zijn de sterktes en de zwaktes inzake 
- functieverdelingen 
- taakconcentraties 
- tijdsinvesteringen 
- aanwezige en gewenste specialisaties 
- bijscholingen 
 

Welke persoonlijke verwachtingen heeft men als bestuurslid van de sportverenigingen? 
 
Welke conclusies trekken we hieruit? 
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2.3. Structuur van de sportvereniging 
 
Een degelijk uitgebouwde structuur is de basis voor een goede werking. De juiste persoon op de 
juiste plaats, een goede taakverdeling, ondersteuning via werkgroepen, het toewijzen van 
opdrachten en verantwoordelijkheden, een logisch geheel met communicatie- en verbindingslijnen, 
alle neuzen die in dezelfde richting staan. Dat alles zorgt ervoor dat de club op een geoliede manier 
werkt.  
 
2.3.1. Functies en taken 
Het is belangrijk te beschikken over een duidelijke functie-, taak- en profielomschrijving van de 
diverse bestuursfuncties. Niet alleen kun je hiermee rekening houden in de werving, maar de 
betrokkenen weten dan ook wat er van hen verwacht wordt. Via vorming kan er eventueel nog 
bijgestuurd worden.  
Hieronder vind je een functieomschrijving en een aantal mogelijke taken van de voorzitter, de 
secretaris en de penningmeester, en ook van de ‘nieuwere’ functies van 
communicatieverantwoordelijke en ombudsman/-vrouw. 
 
De voorzitter 
 
Functie: 
De voorzitter geeft leiding aan een ploeg bestuurders. Hij coördineert de taken en waakt over de 
kwaliteit van de uitvoering. Hij stimuleert, inspireert en motiveert alle medewerkers en anticipeert 
bij problemen. Hij vertegenwoordigt de sportvereniging en is verantwoordelijk voor de goede gang 
van zaken. 
 
Taken: 
- leiding dagelijks bestuur 
- leiden van de vergaderingen van de raad van bestuur 
- externe representatie (sponsors, huldigingen, politiek, …)  
- interne representatie (activiteiten, infovergaderingen, …) 
- coördineren van de taken van de bestuursleden 
- algemeen toezicht op werking 
- begeleiden van bestuurders (motiveren, inspireren, stimuleren) 
 
Profiel: 
 
Kennis 
• kennis van managementtechnieken 
• kennis van de relevante wetgeving 
• algemene kennis van de sportwereld 
• kennis van klantgericht optreden 
 
Vaardigheden 
• kan leiding geven en delegeren 
• vlotte en diplomatische omgang met publiek, bestuurders, sporters, … 
• kan in teamverband werken 
• beschikt over organisatorische en coördinerende capaciteiten 
• klantvriendelijke houding t.a.v. een divers publiek 
• zeer behoorlijke mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid 
• kan medewerkers motiveren en inspireren 
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Attitudes 
• vlot aanspreekbaar 
• heeft voorbeeldfunctie 
• maakt correcte en duidelijke afspraken 
• voelt zich verantwoordelijk voor de gehele werking 
 
De secretaris 
 
Functie: 
Is verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van het secretariaat en derhalve de 
rechterhand van de voorzitter. Hij waakt over de opvolging van de administratieve richtlijnen 
inzake lidmaatschap, verzekeringen, vzw, statuten, activiteiten, vrijwilligers, … De secretaris kan 
zich laten bijstaan door derden voor de uitvoering van bepaalde administratieve opdrachten of voor 
gespecialiseerde administratieve taken. 
 
Taken: 
- verzorgt de administratie m.b.t. leden, verzekeringen, vzw, vrijwilligers, federatie, aanvraag 

subsidies, trainingen, wedstrijden, … 
- maakt verslag van de vergaderingen van de raad van bestuur 
- zorgt voor de verzendingen 
- houdt bestuursleden op de hoogte van relevante aangelegenheden 
- beheert archief 
 
Profiel: 
 
Kennis 
• kennis van secretariaatsbeheer 
• kennis van de relevante wetgeving 
• algemene kennis van de sportwereld 
• kennis van klantgericht optreden 
 
Vaardigheden 
• vlotte en diplomatische omgang met publiek, bestuurders, sporters, … 
• kan in teamverband werken 
• beschikt over organisatorische en coördinerende capaciteiten m.b.t. secretariaatswerk 
• klantvriendelijke houding t.a.v. een divers publiek 
• zeer behoorlijke schriftelijke vaardigheid 
• kan vlot met PC werken 
 
Attitudes 
• vlot aanspreekbaar 
• heeft voorbeeldfunctie 
• werkt correct en nauwkeurig 
• voelt zich verantwoordelijk voor het secretariaatswerk 
 
De penningmeester 
 
Functie: 
De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel management. Hij doet de boekhouding 
van de inkomsten en de uitgaven, volgt de financiële geldstroom van de sportvereniging op en 
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waakt over de correctheid van de inkomsten en de uitgaven. Hij maakt een realistische begroting op 
en waarschuwt tijdig voor mogelijke afwijkingen hierop. 
 
Taken: 
- voert boekhouding van inkomsten en uitgaven 
- ontvangt gelden en doet betalingen 
- stelt begroting en tussentijdse overzichten op 
- maakt financiële analyse en verslagen van projecten, … 
- waarschuwt tijdig voor financiële problemen 

 
Profiel: 
 
Kennis 
• kennis van boekhoudkundige regels 
• kennis van de relevante wetgeving 
• algemene kennis van de sportwereld 
 
Vaardigheden 
• kan in teamverband werken 
• kan kosten-batenanalyses maken 
• kan vlot met PC werken 
 
Attitudes 
• heeft voorbeeldfunctie 
• maakt correcte en duidelijke afspraken 
• is prijsbewust 
• houdt van stiptheid 
 
De communicatieverantwoordelijke 
 
Functie: 
Zorgt voor de interne communicatie zodat iedereen altijd op de hoogte is van de relevante 
beslissingen en gebeurtenissen. Zorgt tevens voor de externe promotie naar diverse doelgroepen 
zoals inwoners, media, … Gebruikt hiervoor de gepaste communicatiekanalen zoals website, 
nieuwsbrief, sms, infovergaderingen, … 
 
Taken: 
- verzamelt alle relevante info van commissies, bestuursvergaderingen, … 
- vertaalt deze info in duidelijke verstaanbare taal  
- houdt iedereen permanent op de hoogte via website, sms, nieuwsbrief, … 
- organiseert de jaarlijkse infovergadering 
- is verantwoordelijk voor de publiciteit van al de activiteiten 
 
Profiel: 
 
Kennis 
• kennis van communicatietechnieken  
• kennis van promotievoering en public relations 
• algemene kennis van de sportwereld 
• kennis van klantgericht optreden 
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Vaardigheden 
• vlotte en diplomatische omgang met publiek, bestuurders, sporters, … 
• kan in teamverband werken 
• zicht op totale werking 
• is creatief 
• beschikt over organisatorische en coördinerende capaciteiten 
• klantvriendelijke houding t.a.v. een divers publiek 
• zeer behoorlijke mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid 
• kan gemakkelijk contacten leggen en onderhouden 
 
Attitudes 
• vlot aanspreekbaar 
• heeft voorbeeldfunctie 
• maakt correcte en duidelijke afspraken 
• voelt zich verantwoordelijk voor de algehele werking 
 
De ombudsman/-vrouw 
 
Functie: 
Is de vertrouwenspersoon waar leden, bestuurders en vrijwilligers bij terechtkunnen met klachten en 
persoonlijke problemen. Organiseert de klachtenafhandelingsprocedure en volgt deze op. Geeft 
informatie op gepaste wijze door aan de raad van bestuur en de commissies en vertaalt zijn 
bevindingen in nieuwe aanbevelingen en bijsturingen. 
 
Taken: 
- stelt zich aanspreekbaar op 
- luistert naar klachten en problemen 
- handelt klachtenprocedures af 
- adviseert de raad van bestuur en commissies op basis van bevindingen 
- gaat vertrouwelijk met informatie om 
 
Profiel: 
 
Kennis 
• kennis van psychologie  
• kennis van klachtenafhandeling 
• algemene kennis van de sportwereld 
• kennis van klantgericht optreden 
 
Vaardigheden 
• vlotte en diplomatische omgang met publiek, bestuurders, sporters, … 
• kan in teamverband werken 
• zicht op totale werking 
• kan bevindingen omzetten in aanbevelingen 
• kan probleemoplossend werken 
• klantvriendelijke houding t.a.v. een divers publiek 
• zeer behoorlijke mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid 
• kan gemakkelijk contacten leggen en onderhouden 
 
Attitudes 
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• vlot aanspreekbaar 
• heeft voorbeeldfunctie 
• maakt correcte en duidelijke afspraken 
• voelt zich verantwoordelijk voor de algehele werking 
• kan vertrouwelijk omgaan met informatie 
 
2.3.2. Organogram 
 
De volgende stap bestaat erin al deze functies te kaderen in een logisch geheel.  
 
 
Voorbeeld clubstructuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De meest geuite kritiek op dit voorbeeld is dat er te weinig vrijwilligers zijn om zo’n uitgebouwde 
structuur vorm te geven. Een dergelijke structuur moet nochtans een streefdoel zijn. Het verdelen 
van verantwoordelijkheden over de bestuurders die zich op hun beurt laten bijstaan via 
werkgroepen, zorgt voor duidelijke verantwoordelijkheidsdomeinen. De betrokkenheid van de 
bestuurders zal vergroten. Ze zullen wervend optreden omdat hierdoor hun opdracht eenvoudiger 
wordt. De voorzitter van een commissie is tevens de afgevaardigde in de raad van bestuur. De 
commissievoorzitter zal de raad permanent op de hoogte houden en er verantwoording afleggen. 
Door de verdeling van de taken over meerdere hoofden kan er efficiënter en minder belastend 
worden gewerkt, wat meewerken aantrekkelijker maakt. Iedere werkgroep krijgt een duidelijke 
functieomschrijving en taakafbakening. 
 
In vele sportverenigingen bestaan deze structuren zonder dat men er zich van bewust is omdat ze 
niet zichtbaar zijn gemaakt en als dusdanig ook niet erkend zijn. Voor bepaalde opdrachten doe je 
immers steeds een beroep op dezelfde medewerkers. Er is sprake van informeel overleg. Dat 
overleg in verantwoordelijkheidsdomeinen gieten, leidt tot een praktisch werkbare en transparante 
structuur die duidelijkheid schept voor alle betrokkenen.  
 
Een volgende stap in het delegeren van verantwoordelijkheden is het toewijzen van budgetten aan 
commissies voor welbepaalde opdrachten. Eventueel kunnen hier ook inkomstenramingen aan 
worden gekoppeld. 
Wanneer je mensen met relevante kennis en ervaring vraagt om te zetelen in specifieke commissies 
zul je vlugger hun interesse kunnen wekken. Door van elkaar te leren en eventueel wat bijscholing 
te volgen in de specifieke materie kun je op termijn zeer professioneel werken. 

 
Raad van bestuur 

Dagelijks 
bestuur 

Sporttechnische 
commissie 

Jeugdcommissie 

Commissie bijzondere 
activiteiten 

Commissie sponsoring 
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<Praktijkvoorbeeld! 

> 
 
2.3.3. Commissies 
 
Voorbeeld: sporttechnische commissie 
 
Functie: 
De sporttechnische commissie waakt over de kwaliteit van trainingen en wedstrijden en zorgt voor 
een logische opbouw en onderlinge afstemming van de oefenstof. Ze volgt de didactische en 
sporttechnische evoluties op de voet, vertaalt deze naar de praktijk en zorgt voor een gepaste, 
leeftijdsgebonden aanpak met aandacht voor de sportfilosofie van de sportvereniging. 
 
Taken: 
- opmaak van trainingsprogramma’s per onderdeel, doelgroep, … 
- stroomlijnen van trainingsschema’s van de verschillende ploegen 
- evaluatie en progressierapporten van de sporters 
- selectiecriteria opstellen 
- opmaak programma van wedstrijden en tornooien 
- evaluatie van trainingen en wedstrijden 
- organiseren en volgen van bijscholingen en opleidingen 
- uitnodigen van gasttrainers 
- inhoudelijke organisatie van trainingsstages 
- zoeken van nieuwe trainers en begeleiders 
- vorming van juryleden, scheidsrechters,… 
 
Voorbeeld: jeugdcommissie 
 
Functie: 
De commissie behartigt alle aangelegenheden die met jeugdsport te maken hebben. Ze is 
samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende leeftijdscategorieën, jongeren of hun 
ouders, en waakt over een jeugdgerichte aanpak. De commissie regelt de praktische organisatie 
(vervoer, begeleiding, toezicht, …) en neemt initiatieven om jongeren aan te trekken en drop-out te 
voorkomen. 
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Taken: 
- is belast met de jeugdselecties en de jeugdcompetities op verschillende niveaus 
- organiseert jeugdsportkampen 
- werkt een wervingsstrategie voor jeugdtrainers uit 
- zorgt voor opleiding/bijscholing van de jeugdtrainers 
- voert promotie voor jeugdsport 
- zorgt voor materiaal en accommodatie op maat 
- houdt voeling met de leefwereld van de jongeren 
- probeert een antwoord te bieden op typische jeugdfenomenen zoals pesten, druggebruik, 

uitsluiting, … 
- zorgt voor een jeugdvriendelijk klimaat met een gepast aanbod en dito sfeer 
- regelt de praktische zaken zoals vervoer en begeleiding 
- betrekt de jongeren en hun ouders in het jeugdbeleid 
 
Voorbeeld: commissie sponsoring 
 
Functie: 
Het werven van extra financiële en logistieke middelen via sponsoring en reclamemogelijkheden 
voor bedrijven, zelfstandige ondernemers en privépersonen. 
 
Taken: 
- bepalen van de verschillende vormen van sponsoring die kunnen worden toegekend aan de 

sportvereniging (financiële sponsoring, mediasponsoring, accommodatie, diensten, materiaal, 
personeel, knowhow, …) 

- bepalen welk soort sponsoring de sportvereniging zoekt (structurele sponsoring via partnership, 
projectsponsoring, …) 

- uitzoeken wat de sportvereniging in ruil kan bieden (naamkoppeling via logovermelding op 
kleding, panelen, affiches, attributen, … ruimte ter beschikking voor de gasten van de sponsors, 
verkoopstand, vermelding in de media, gratis gebruik van accommodatie, gratis aansluiting, 
inspraak sponsor, ontwikkeling relaties en contacten, …) 

- opmaken van een plan voor het zoeken van potentiële sponsors (wie gaat zoeken, waar gaan we 
zoeken, welke relaties kunnen we inschakelen, hoe benaderen, …) 

- opmaken van een sponsordossier (voorstellen eigen organisatie, project, sponsorvoorstel 
uitwerken) 

- onderhouden van relaties met sponsors (wie, hoe, welke gelegenheden, wat bieden we aan onze 
sponsors) 

- praktische afspraken inzake aanmaak en onderhoud reclamepanelen, opslag panelen, … 
 
Voorbeeld: commissie bijzondere activiteiten 
 
Functie: 
De commissie is verantwoordelijk voor de praktische organisatie van de nevenactiviteiten, 
promotieacties, evenementen, stages, … Ze werkt in nauw overleg met (de vertegenwoordiging 
van) de commissie sponsoring, de sporttechnische commissie en de jeugdcommissie. De commissie 
ontwikkelt een netwerk van vrijwilligers en partners die logistieke ondersteuning geven op het 
terrein.  
 
Taken: 
- ontwikkelen van draaiboeken 
- organiseren en coördineren op het terrein 
- netwerk ontwikkelen van vrijwillige medewerkers 
- relaties onderhouden met partners (leveranciers, logistieke ondersteuners zoals gemeente, …) 
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- inhuren van diensten 
- opmaken financieel plan (i.s.m. penningmeester) 
- samenwerken met andere commissies voor sponsoring, publiciteit, … 
 
Deze commissie verzamelt een grote kennis van zaken en routine, wat ten goede komt aan de 
efficiëntie van de organisatie (jaarlijks terugkerende activiteiten, toepassen van ervaring op andere 
activiteiten, …). Zorg ervoor dat er duidelijke draaiboeken bestaan, zodat de de kennis en de 
ervaring die personen in de loop der jaren vergaren, niet samen met hen kan verdwijnen. 
 
 
Naast deze voorbeelden van commissies, namelijk sporttechnische commissie, jeugdcommissie, 
commissie sponsoring en commissie bijzondere activiteiten, kunnen uiteraard naargelang de 
behoeften van de sportvereniging andere commissies samengesteld worden, bv. financiële 
commissie, kwaliteitscommissie, scheidsrechter- of jurycommissie, … Ook voor deze commissies 
zal een functie- en taakomschrijving moeten opgesteld worden. 
 
In functie van de grootte van de sportvereniging, de praktische haalbaarheid en het belang dat je aan 
bepaalde opdrachten toekent, kun je opdrachten ook laten uitvoeren door één individu. Het is 
evident dat de opdracht dan beperkt moet zijn en de verwachtingen realistisch moeten zijn. Er kan 
een verantwoordelijke worden aangeduid die dan bijgestaan wordt door andere bestuurders van de 
sportvereniging. Zo kun je spreken van een pr-verantwoordelijke, een 
communicatieverantwoordelijke, een webmaster, een ombudsman, … (zie ook 2.3.1. functies en 
taken). 
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2.3.4. Invulformulier: structuur 
 
Teken een organogram van de clubstructuur  
 
 
 
 
 
 
Vermeld de leden van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur met hun respectieve functies 
 
       namen        functies 
raad van bestuur: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
dagelijks bestuur:  
- 
- 
- 
- 
 
Geef voor uw sportvereniging een specifieke functie- en taakomschrijving van de verschillende 
functies (voorzitter, secretaris, penningmeester, communicatieverantwoordelijke, …) 
 
Functie 1 ………………. 
Functieomschrijving 
 
 
Taken 
- 
- 
- 
- 
 
Functie 2 .…………….. 
Functieomschrijving 
 
 
Taken 
- 
- 
- 
- 
 
Functie 3 …………… 
Functieomschrijving 
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Taken 
- 
- 
- 
- 
 
 
Vermeld de diverse commissies die tijdelijk of permanent zijn opgericht 
 
Commissie 1 
Naam: …………………………………… 
Functieomschrijving 
 
 
Leden (eventueel per lid specifieke taken vermelden) 
- 
- 
- 
- 
 
Taken 
- 
- 
- 
- 
 
Commissie 2 
Naam: …………………………………… 
Functieomschrijving: 
 
 
Leden (eventueel per lid specifieke taken vermelden) 
- 
- 
- 
- 
 
Taken 
- 
- 
- 
- 
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2.4. Financiën 
 
De clubwerking staat of valt met de beschikbare financiële middelen. Het principe van de goede 
huisvader indachtig, moet er gezorgd worden voor een gezond financieel beleid. De penningmeester 
heeft hier zijn rol van adviseur, bewaker, beheerder, toezichter te vervullen. De nodige financiële 
middelen moeten voorhanden zijn om onze doelstellingen te kunnen bereiken. Iedere doelstelling 
moet dan ook worden vertaald in een budget.  
 
2.4.1. Inkomsten 
 
De voornaamste inkomstenbron is meestal het lidgeld. Hier worden we geconfronteerd met een 
strategisch probleem. De bepaling van de som van het lidgeld heeft ook consequenties voor onze 
doelgroep, de drempel tot aansluiting, het soort leden, de service en de kwaliteit die je verwacht, … 
Zijn we een eliteclub die door de hoge lidgelden een bepaald soort publiek aantrekt dat dan ook 
navenante verwachtingen kan koesteren? Of zijn we een modale sportvereniging waar in principe 
iedereen welkom is, en hanteren we daarom democratische tarieven? De interpretaties over 
democratische tarieven zijn nogal uiteenlopend. Het bestuur dient hierin een duidelijk standpunt in 
te nemen. Vragen we een verschillend lidgeld afhankelijk van leeftijden en doelgroepen? Willen we 
alle kosten laten dekken door het lidgeld (cf. commerciële sportverenigingen) of willen we een 
bepaald percentage laten dekken door andere inkomsten? Hoe groot is dit percentage en welke zijn 
de inspanningen die we dan zullen moeten leveren om die andere inkomsten te vergaren? Hier 
dienen we de geïnvesteerde tijd en energie af te wegen tegen de inkomsten die we kunnen 
verzamelen via sponsoring, de organisatie van activiteiten om geld te verzamelen, … Een goed 
uitgebouwde sportvereniging heeft heel wat mogelijkheden om extra inkomsten te vergaren. Een 
kleinere sportvereniging met weinig vrijwilligers zal de handen al vol hebben met de dagelijkse 
werking en de organisatie van sportactiviteiten. Het is aan te raden een duidelijk overzicht te hebben 
van al uw inkomstenbronnen. 
 
Hoeveel procent van de inkomsten halen we uit: 
- lidgelden; 
- sponsoring; 
- activiteiten (eventueel op te splitsen per activiteit of soort activiteit); 
- subsidies; 
- cafetaria (bij eigen accommodatie); 
- andere … 
 
Traditioneel is de boekhouding een gesloten boek dat enkel besproken wordt op 
bestuursvergaderingen. Door hierover een open communicatie te voeren (bv. op een algemene 
infovergadering) kunnen we begrip creëren voor de grootte van het lidgeld, de inspanningen die 
gevraagd worden om extra centen te verzamelen, … Wanneer we het gevraagde lidgeld vergelijken 
met andere vrijetijdsbestedingen en uitdrukken in kostprijs per uur (met inbegrip van de ter 
beschikking gestelde accommodatie en materialen) krijgen we meestal een totaal andere kijk op de 
zaak.  
 
<Voorbeeld! 
- lidgeld � 120 op jaarbasis 
- 2 trainingen per week van telkens 1,5 uur = 3 uur per week 
- 40 trainingsweken 
Geeft in totaal 120 trainingsuren op jaarbasis met als kostprijs � 1 per uur (accommodatie, 
gediplomeerde trainer, kleedkamer en douche inbegrepen).> 
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Omdat lidgelden meestal worden bepaald op jaarbasis en daarenboven in de maand september 
dienen betaald te worden, een maand waarin de leden al veel kosten hebben, kan dit voor sommige 
mensen moeilijk worden. Flexibele betalingsmogelijkheden (per trimester, per maand, per 10 
beurten,…) of uitstel van betaling zijn systemen waar men in andere sectoren al lang mee vertrouwd 
is.  
Tevens dienen we rekening te houden met de trend dat men zich tegenwoordig niet meer wil 
engageren voor allerlei activiteiten om gelden te verzamelen. Dit fenomeen heeft natuurlijk 
consequenties voor de omvang van het lidgeld. 
 
2.4.2. Uitgaven 
 
Een clubwerking uitbouwen kost geld. Het is belangrijk dat we op voorhand weten welke uitgaven 
we zullen doen. De penningmeester zal dus een realistische begroting moeten opstellen. Hij zal zich 
hiervoor vooral baseren op de uitgaven van het voorbije werkingsjaar. Ook hier is het belangrijk om 
een duidelijk zicht te hebben op de kostenstructuur.  
 
We dienen een procentueel overzicht te maken van de voornaamste uitgavenposten: 
- vergoeding trainers/begeleiders/vrijwilligers; 
- organisatie nevenactiviteiten (kampen, stages, kerstfeest, …); 
- promotieacties; 
- publiciteit; 
- lidgeld aan de federatie (incl. verzekeringen); 
- aankoop/onderhoud eigen materialen; 
- onderhoud eigen accommodaties (en andere vaste kosten); 
- huur accommodaties; 
- vergoedingen scheidsrechters/jury; 
- kilometervergoedingen vervoer sporters; 
- andere. 
 
Wanneer we de totale kost op jaarbasis kennen en delen door het aantal leden, bekomen we de 
kostprijs per lid. Op basis hiervan kunnen we ook het lidgeld bepalen. 
We kunnen ook de kostprijs per trainingsuur berekenen en becijferen in hoeverre we kostendekkend 
werken in functie van het lidgeld per uur (zie voorbeeld inkomsten) dat we ontvangen (rekening 
houdend met het aantal deelnemers per uur). 
 
<Voorbeeld!  
- kostprijs accommodatie: � 5 per uur 
- kostprijs trainer: � 12 per uur 
- totale nettokost: � 17 
Met 17 deelnemers volstaat theoretisch ons lidgeld van � 1 per uur (zie voorbeeld inkomsten) om 
kostendekkend te werken.> 
 
We dienen echter ook rekening te houden met andere vaste kosten, zoals lidgeld voor de federatie, 
eventuele extra verzekeringspolissen, aankoop van materialen, kosten van nevenactiviteiten, 
vervoer, … 
Wil je dus volledig kostendekkend werken, dan zul je deze kost ook moeten incalculeren. 
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2.4.3. Invulformulier: financiële structuur 
 
Duid inkomsten in procenten aan                           Duid uitgaven in procenten aan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
    Inzicht in kostendekking 
- kostprijs per lid:  
- lidgeld:  
- hoeveel procent van kost wordt gedekt door lidgeld:  
- kostprijs per trainingsuur (alle kosten meegerekend):  
- gemiddelde inkomst per trainingsuur: 
- procentuele dekking per trainingsuur: 
 
 
Financiële conclusies 
- Waar kan er op kosten bespaard worden? 
- Waar kunnen inkomsten vergroot worden? 
- Welke inspanningen moeten hiervoor geleverd worden en is dit verantwoord en haalbaar? 
 

- …% lidgelden 
- …% sponsoring 
- …% activiteiten (eventueel op te 

splitsen per activiteit of soort 
activiteit) 

- …% subsidies 
- …% cafetaria (bij eigen 

accommodatie) 
- …% andere 

- …% vergoeding 
trainers/begeleiders 

- …% organisatie nevenactiviteiten 
(kampen, stages, kerstfeest,…) 

- …% promotieacties  
- …% publiciteit 
- …% lidgeld aan de federatie (incl. 

verzekeringen) 
- …% aankoop/onderhoud eigen 

materialen 
- …% onderhoud eigen 

accommodaties (en andere vaste 
kosten) 

- …% huur accommodaties 
- …% vergoedingen 

scheidsrechters/jury 
- …% kilometervergoedingen 

vervoer sporters 
- andere 
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2.5. Communicatie 
 
Communiceren is inherent aan de mens. We zijn er permanent mee bezig, maar staan er eigenlijk 
niet bij stil. Dat is ook de reden waarom de meeste communicatie weinig effectief is. Het is dan ook 
zinvol enige structuur te brengen in onze communicatie. 
 
2.5.1. Communicatiedoelen 
We gaan uit van de doelstelling die we met onze communicatie willen bereiken. Er zijn drie 
mogelijkheden, namelijk: 

• kennis overbrengen: we willen dat mensen weten dat …; 
• houding veranderen: we willen dat mensen vinden dat …; 
• gedrag veranderen: we willen dat mensen iets gaan doen. 

 
Doelstellingen op kennisniveau zijn het gemakkelijkst te realiseren. Doelstellingen op 
gedragsniveau zijn veel moeilijker te realiseren en hiervoor is meer nodig dan alleen maar 
communicatie. In het laatste geval is communicatie een onderdeel van een actie om bijvoorbeeld:  
- mensen aan te zetten om lid te worden; 
- het aantal toeschouwers te verhogen; 
- nieuwe bestuursleden aan te trekken. 
 
2.5.2. Doelgroepen voor de communicatie 
 
Het is belangrijk dat we onze doelgroep kennen: tot wie richten we onze communicatie?  
Hier maken we een onderscheid tussen interne (binnen de sportvereniging) en externe (buiten de 
sportvereniging) communicatie. 
 
- interne communicatie: naar leden, ouders, trainers, bestuurders, begeleiders, ...; 
- externe communicatie: naar inwoners gemeente/regio, toeschouwers, media, politieke 

vertegenwoordigers, sportdienst, sponsors, (niet-georganiseerde) sporters van bepaalde leeftijd, 
potentiële bestuurders/vrijwilligers, …> 

 
Waar vinden we deze doelgroep, wat zijn de kenmerken ervan (wat is typisch voor deze mensen) en 
hoe (met welke communicatiemiddelen) kunnen we hen het best bereiken? 
 
Kenmerken doelgroep 
- Waar (via welke kanalen) kan ik hen bereiken? 
- Wat zijn hun interesses? 
- Aan welke waarden hecht men belang? 
- Wat is hun leeftijd en woonplaats? 
- Aan welke communicatiekanalen hecht men belang? 
- Voor welke argumenten is deze doelgroep gevoelig? 
- Welk imago heeft onze sportvereniging bij deze doelgroep? 
- Met welke weerstanden moeten we rekening houden? 
- Wie of wat kan hen beïnvloeden? 
- Wat zijn hun interesses of specifieke attitudes? 
- Wie neemt de beslissingen? 
- Wat zijn hun vrijetijdsbestedingen en interesses? 
- Met welke media komen ze regelmatig in contact? > 
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<Voorbeeld! 
Jongeren gaan we niet bereiken via advertenties in de krant, maar wel via de scholen. Ze zijn 
vertrouwd met communicatiemiddelen zoals sms, e-mail en internet.> 
 
 
2.5.3. Soort boodschappen 
 
Omdat gedragsverandering het moeilijkst te verwezenlijken is, gaan we hier iets dieper op in. Onze 
boodschap kan op verschillende manieren worden overgebracht. De boodschap die we willen 
meegeven, moet eenvoudig zijn en enkel de essentie bevatten. De kunst is de boodschap zo in te 
kleden dat de gewenste reactie wordt verkregen. 
Er zijn vier soorten boodschappen: 
- de ‘effectboodschap’ 
We duiden hier op het effect dat het aanbod op de betrokkene zal hebben. 
Voorbeeld: “Als u regelmatig jogt, voelt u zich fitter!” 
- de ‘associatieboodschap’ 
Hierbij wordt het aanbod geassocieerd met iets anders. 
Voorbeeld: “In onze tennisclub vind je je beste vrienden.” 
- de ‘explicatieboodschap’ 
Hierbij gaan we het aanbod volledig uitleggen. 
Voorbeeld: “Als je lid wordt dan krijg je 3 uren per week training, je ontvangt een trainingspak, 
maandelijks krijg je ons info-blad, …” 
- de ‘vergelijkingsboodschap’ 
Hierbij wordt het aanbod vergeleken met iets anders. 
Voorbeeld: “Volleybal spelen is elders ook gezond, maar bij ons krijgt u er een boel gezelligheid 
bij!” 
 
Welke boodschap je kiest hangt af van je communicatiedoelstelling.  
 
Een goed voorbereide en uitgevoerde communicatie kan je veel geld, energie en tijd besparen om 
het gewenste effect te bereiken. Maar je moet er wel even bij stilstaan. Daarom is het aangewezen 
om een communicatieverantwoordelijke aan te stellen, iemand met een natuurlijke feeling voor 
communicatie die zich nog verder kan verdiepen in deze materie (reclame, publiciteit, public 
relations, voorlichting, …). 
 
De communicatieverantwoordelijke zal ervoor zorgen dat iedereen binnen de sportvereniging steeds 
op de hoogte is van alle relevante zaken. Hij zal een positieve communicatie voeren die 
onrechtstreeks ook invloed zal hebben op de sfeer binnen de sportvereniging. Een goed voorbereide 
infovergadering, een sms-systeem om de sporters te verwittigen wanneer een training wordt 
geannuleerd, …, een up-to-date website die ook interactief is, een nieuwsflash die iedereen wakker 
houdt, … zijn enkele van de vele mogelijkheden die de kwaliteit van de organisatie aanzienlijk 
verhogen. 
 
Communicatie is geen eenrichtingsverkeer. Leden moeten de kans krijgen om te reageren, 
voorstellen te lanceren, relevante zaken mee te delen, … Het delen van deze informatie met 
iedereen verruimt de transparantie en creëert een open en betrokken sfeer.  
 
Wil je communicatie als een belangrijk onderdeel implementeren in je clubwerking, dan maak je 
best een communicatieplan om communicatie structureel in te bedden in de sportvereniging. 
Anderzijds kan je ook voor afzonderlijke projecten (doelstellingen) een communicatieplan 
opmaken.  
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2.5.4. Communicatieplan 
 
Een communicatieplan bevat: 

- de doelstelling, doelgroep en boodschap van de interne communicatie; 
- de doelstelling, doelgroep en boodschap van de externe communicatie; 
- het beschikbare budget; 
- de selectie van de media en communicatiekanalen; 
- het overzicht van de communicatiekanalen die je wenst te gebruiken; 
- het respectieve volume aan reclame, print, radio en tv; 
- de oplage en geografische spreiding van affiches, folders, …; 
- de persbenadering; 
- een timing. 

 
Algemene doelstellingen – enkele voorbeelden  
- structurele implementatie van communicatie in de dagelijkse werking met als doel een betere 

infodoorstroming naar al de betrokkenen, een interactieve communicatievoering waardoor de 
betrokkenheid van de leden en de begeleiders verhoogt en we een beter zicht krijgen op noden 
en wensen; 

- de clubwerking beter bekend maken bij potentiële doelgroepen; 
- het imago van de sportvereniging verbeteren in de gemeente; 
- een nieuw sportaanbod bekend maken bij potentieel geïnteresseerden; 
- werving van nieuwe leden/nieuwe bestuurders/vrijwillige medewerkers; 
- bekend maken van internationaal tornooi om publiek te trekken. 

 
Concrete doelstellingen – enkele voorbeelden 
- leden zijn binnen de 24 uur op de hoogte van relevante informatie; 
- de trainers krijgen minstens 2 maal per jaar een overzicht van de mogelijkheden tot opleiding en 

bijscholing; 
- er zullen 500 toeschouwers aanwezig zijn op ons internationaal tornooi; 
- 80% van de inwoners van onze gemeente vindt dat we een kwaliteitsvolle sportvereniging zijn 

met een divers en flexibel aanbod; 
- 80% van de 20 – 50 jarigen kent het aanbod van onze sportvereniging. 
 
Mogelijke doelgroepen: zie overzicht in 2.5.2. 
 
Budgettering 
Hier zijn er twee werkingsmogelijkheden. Je kunt op voorhand een budget vastleggen en het plan 
aanpassen binnen de budgettaire beperkingen, of je kunt een plan ontwerpen waaraan je dan later, 
per onderdeel, de budgettaire consequenties verbindt. Meestal zal het gehanteerde systeem een 
combinatie van beide zijn. Vertrekkend van een raambudget maak je een plan op waarna je, in 
functie van de noodzaak van sommige middelen, het budget nog kan bijsturen. Naast het financiële 
aspect is de investering in tijd en personeel ook belangrijk. 
 
Strategie 
- We stellen onszelf de vraag welke aanpassing willen we bewerkstelligen: kennisoverdracht, 

houdings- of gedragsaanpassing. 
- Op basis hiervan kiezen we onze boodschapsvorm (effect, explicatie, associatieboodschap of 

combinatievormen). 
- Afhankelijk van de boodschapsvorm kiezen we een of meer communicatiekanalen (website, e-

mail, sms, infofolder, infovergadering, tijdschrift, krant, mondeling, …). 
- We gaan na wat het bereik van deze kanalen is. 
- We bepalen kostprijs, frequentie en tijdstip van het gebruik van deze kanalen. 
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Al deze elementen vormen de basis van ons communicatieplan. Nu zullen we de uitvoering moeten 
plannen. 
 
Creatieve fase: 
- teksten schrijven, foto’s, beelden, PowerPoint-presentatie, website, … maken naargelang de 

doelgroep en het communicatiekanaal 
 
<Tips! 
Manier waarop u de boodschap vertelt: 

- prikkelen is aandacht trekken; 
- een lach op het gezicht van mensen doet wonderen; 
- woordspelingen; 
- spreken met beelden; 
- correct taalgebruik.> 

 
Uitvoeren 
- wie doet wat en wanneer? (planning maken) 
- rapporteren bij wie? (tijdens en na afloop) 
 
<Aandachtspunten! 
Contact met de pers: 

- hou steeds de nieuwswaarde van het persbericht in het achterhoofd; 
- hou een goede adressenlijst van persmedewerkers bij en bouw een persoonlijk contact met 

hen op; 
- een goed persbericht is: 

o geschreven alsof het een artikel is voor publicatie; 
o beperkt tot één onderwerp; 
o voorzien van alle praktische informatie; 
o niet groter dan één A4’tje; 
o voorzien van beeldmateriaal.> 

 
Evalueren 
- hoe resultaten meten? 
- wanneer meten, wie meet? 
- wat is goed, voldoende, onvoldoende? 
- conclusies trekken 
 
<Aandachtspunt! 
Hou er rekening mee dat de beste manier om een boodschap over te brengen erin bestaat de mensen 
zelf iets te laten ondervinden, gevolgd door de mond-tot-mondreclame. Het minst effectieve is de 
dagelijkse reclame zoals advertenties in kranten en tijdschriften.> 
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2.5.5. Invulformulier: communicatieplan 
 
Algemene doelstelling 
 
 
 
Concrete doelstelling 
 
 
 
Doelgroep(en) met respectieve kenmerken 
- Doelgroep: ……………………. 
Kenmerken: 
 
 
 
- Doelgroep: ……………………. 
Kenmerken: 
 
 
 
 
Budgettering: kostprijs vermelden per onderdeel 
 
 
 
 
 
Strategie 
Welke aanpassing willen we bewerkstelligen?  
- kennisoverdracht  
- houdingsoverdracht  
- gedragsaanpassing  
 
 
Welke boodschapsvorm kiezen we? 
- effect 
- explicatie  
- associatie 
- combinatievorm 
 
 
Welk(e) communicatiekana(a)l(en) kiezen we, met vermelding van tijdstip, frequentie, kostprijs en 
doelgroep? 
(website, e-mail, sms, infofolder, infovergadering, tijdschrift, krant,…) 
 
 
Wie doet wat? 
naam                                             opdracht                                                   wanneer 
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Hoe zullen we de resultaten meten? 
 
 
Wat zijn de conclusies?  
Wat was goed / minder goed tijdens de uitvoering (procesmatige evaluatie)? 
 
 
Was het resultaat goed / minder goed (productevaluatie)? 
 
 
Hoe kunnen we in de toekomst bijsturen? 
 
 
 
 
2.6. Klantvriendelijkheid 
 
Klantvriendelijkheid is een vorm van gastvrijheid. Je leden behandel je als gasten. Ze moeten 
voelen dat ze welkom zijn. Je houdt rekening met hun wensen, zorgt voor een optimale service en 
sfeer. Kortom, je zorgt ervoor dat je leden zich goed voelen in de sportvereniging.  
 
2.6.1. De wensen van de leden 
 
Klantvriendelijkheid komt in alle aspecten van de werking tot uiting. Het begint bij het kennen van 
de wensen van je leden. Wat zijn hun verwachtingen ten aanzien van de sportvereniging (op het 
vlak van de sportmogelijkheden, de begeleiding, de sporturen, het lidgeld, de service in verhouding 
tot het lidgeld, de sportaccommodatie, de nevenactiviteiten, …)? 
 
Deze informatie kun je op een formele manier verkrijgen via schriftelijke bevragingen, maar er 
bestaan ook andere manieren, zoals discussiegroepen op een algemene infovergadering of informele 
babbels met de leden. Er moet voldoende ruimte zijn voor suggesties en advies van de leden die 
graag dingen zouden zien veranderen. Een interactieve website, terugkoppeling naar de 
eerstelijnsmedewerkers (trainers en begeleiders) die hiervoor aandacht hebben, een (elektronische) 
ideeënbus, … zijn andere manieren om permanent voeling te houden met de leden. Deze werkwijze 
brengt automatisch een vernieuwende dynamiek teweeg. 
 
<Praktijkvoorbeeld 
Een sportvereniging zat met enkele bestuurlijke problemen (de voorzitter kon zijn engagement niet 
nakomen, enkele trainers stapten halverwege het seizoen op, …) en vreesde daardoor heel wat van 
haar leden, voornamelijk de jeugdleden, te verliezen. De vereniging zat in een impasse. Vanuit de 
volwassen leden en de ouders kwam het voorstel een enquête te houden bij de jeugd en de ouders 
om zo een basis te hebben bij het uitstippelen van het jongerenbeleid. 
 
Een greep uit de vragen die men stelde: 
 
Enquête voor de ouders: 
- Op welke manier ontvangt u informatie van de vereniging? 
- Wat vindt u van de website? 



 109/116 5/10/2007 

- Vindt u dat het aantal uren dat uw kind(eren) kan/kunnen trainen en de activiteiten die 
georganiseerd worden aansluiten bij de contributie? 

- Als de vereniging meer aan promotie zou gaan doen, zou u dan helpen? 
- Als de vereniging meer leden wil betrekken bij het jongerenbeleid, zou u dan helpen? 
- Als de vereniging meer leden wil betrekken bij het competitiegebeuren, zou u dan helpen? 
- Zou het u interesseren om met de sportvereniging deel te nemen aan activiteiten die niet 

noodzakelijk gerelateerd zijn aan de sporttak, maar dienen ter versterking van de teamgeest? 
Zou u bij dergelijke uitstappen mee willen helpen? 

- Wat vindt u een groot gemis in het jongerenbeleid? Wat kan nog beter? 
 
Enquête voor de jongeren: 
- Hoe lang ben je al lid? 
- Wat zijn je hobby’s naast [sporttak die de sportvereniging aanbiedt]? 
- Hoeveel tijd per week besteed je aan sport? 
- Waarom sport je? 
- Hoe vaak wil je trainen? 
- Vind je dat het aantal uren dat je kunt trainen en de activiteiten die georganiseerd worden 

voldoende? 
- Als we meer aan promotie zouden gaan doen, zou je dan helpen? 
- Wat vind je van de website? 
- Als jouw trainer vraagt of je wilt helpen bij de training/begeleiding van jonge kinderen, zou je 

dat dan doen? 
- Als de vereniging je wil betrekken bij het organiseren van activiteiten, zou je dan helpen? 
- Zou je het leuk/interessant vinden om eens op een andere locatie te trainen of op bezoek te gaan 

bij een andere sportvereniging? 
- Zou je het leuk vinden om eens met de sportvereniging op weekend te gaan, niet noodzakelijk 

om te [sporttak die de sportvereniging aanbiedt], maar om eens samen andere (sportieve) 
avonturen te beleven? 

- Heb je nog opmerkingen/suggesties?> 
 
2.6.2. Klachten 
 
Klachten, suggesties en ideeën van de leden moeten bespreekbaar zijn op de bestuursvergaderingen. 
Het is de kunst om klachten te voorkomen. Zijn er toch klachten, dan moeten de leden weten bij wie 
ze ermee terechtkunnen. Daarom is het interessant om een ombudsman/-vrouw aan te stellen die 
heel aanspreekbaar, sociaal voelend en diplomatisch is en snel reageert op geformuleerde klachten. 
De ombudsman/-vrouw zal deze klachten op zijn/haar beurt bespreken met de betrokkenen, zoeken 
naar mogelijke oplossingen, deze oplossingen voorstellen aan de betrokkenen, de ontwikkelingen 
verder opvolgen en regelmatig vragen naar tevredenheid. Deze klachtenafhandelingsprocedure moet 
bij alle bestuurders en begeleiders bekend zijn, zodat iedereen die procedure op zijn terrein en 
niveau kan toepassen.  
 
2.6.3. Opvangprocedure 
 
Een eerste indruk blijft lang bij en is erg bepalend voor het imago van de sportvereniging. Nieuwe 
leden moeten zich onmiddellijk thuis voelen in de sportvereniging. De opvang is dan ook van 
cruciaal belang. Zorg voor een degelijke opvangprocedure: 
- Duid een verantwoordelijke aan voor de opvang. 
- Zorg voor alle relevante informatie (folder met organogram, trainingsuren, adressen, website, 

…) en begeleid de nieuweling de eerste maal persoonlijk. Stel hem/haar voor aan medespelers, 
zorg dat de hij/zij weet welke plaats hij/zij inneemt en wat van hem/haar verwacht wordt. Zorg 
dat hij/zij voor vragen altijd bij iemand terecht kan. 
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- Medespelers zullen iemand vlugger integreren in de groep wanneer ze merken dat er in de 
sportvereniging belang wordt gehecht aan integratie. 

- Neem na de eerste kennismaking terug contact op en vraag of alles naar wens verlopen is. Volg 
de verdere integratie van het nieuwe lid daarna nog regelmatig op. 

 
2.6.4. Een bestuursvriendelijk klimaat 
 
Klantvriendelijkheid speelt tevens een belangrijke rol in het creëren van een bestuursvriendelijk 
klimaat. Het is de kunst om regelmatig nieuwe bestuurders aan te trekken en ze te houden. 
Potentiële bestuurders zul je veel gemakkelijker kunnen overhalen om bestuurstaken op zich te 
nemen wanneer er een echte groepssfeer heerst. Zorgen voor een stabiel bestuurskader is de 
volgende stap.  
Bestuurders zullen zich blijven inzetten als deze inzet wordt beloond met vriendschap, gezellige 
samenwerking, bijleren, … en vooral met waardering, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Wil je 
bestuurders gemotiveerd houden, zorg dan voor: 
- waardering: via attenties (verjaardagen, …), bedank hen (bij succesvolle activiteiten, …), huldig 

hen (aantal jaren bestuurder, tofste collega,…), …; 
- vormingsmogelijkheden: dat moet niet per se relevant zijn voor de sportieve werking van de 

vereniging, maar kan ook georganiseerd worden als beloning of om de groepsgeest aan te 
sterken (bv. gezamenlijke deelname aan kookcursus, …). Wanneer men er ook op persoonlijk 
vlak voordeel mee kan doen, ziet men dit ook als een compensatie voor het geleverde werk; 

- gezelligheid: maak het gezellig op vergaderingen, organiseer uitstapjes;  
- interesse: heb aandacht voor de vrijwilligers op activiteiten, voorzie bijvoorbeeld broodjes en 

drank, …; 
- een juiste verdeling van het werk: overbelasting zorgt voor drop-out. Vermijd taakconcentraties 

bij sommige mensen omdat dit op langere termijn nefast is; 
- betrokkenheid: delegeer naast opdrachten ook verantwoordelijkheden waardoor de 

betrokkenheid nog groter wordt.  
 
2.6.5. Werven van bestuursleden 
 
Omdat het werven van bestuursleden een heikel punt is in de meeste sportverenigingen, willen we 
hier ook even bij stilstaan. De generatie bestuurders die ‘voor het leven’ bestuurder zijn, is aan het 
uitsterven. Nieuwe bestuursleden willen zich nog wel engageren voor een sportvereniging, maar 
binnen welomlijnde taken die passen binnen hun werk en vrijetijdsbesteding. Afhankelijk van de 
opdrachten en taken zullen we dan ook heel gericht moeten zoeken naar mensen die relevante 
interesses en werkervaringen hebben. Volgende vragen dienen beantwoord te worden: 
- Voor welke functie zoeken we een bestuurder? 
- Welke zijn de gevraagde capaciteiten? 
- Hoe groot is de gevraagde tijdsbesteding voor die functie? 
- Waar kunnen we de vrijwilliger vinden (milieu, locatie, achtergrond, opleiding, …)? 
- Via welke kanalen en relaties kunnen we hen bereiken?  
- Wie zal de eerste contacten leggen, op welke wijze zullen we trachten hen te overhalen?  
- Wat kunnen we hen bieden?  
 
Dit alles moet goed voorbereid en deskundig uitgevoerd worden om kans op succes te hebben. Een 
persoonlijke aanpak, aandacht en interesse voor de leefwereld en werksituatie van de potentiële 
bestuurder is nodig. Dit kan niet iedereen. Probeer zo’n bestuursfunctie of taak zo goed mogelijk te 
verkopen en zorg dat er iets tegenover staat. Overval de betrokkene niet met bergen werk. Zorg ook 
dat hij het werk aankan, stel middelen ter beschikking en zorg voor begeleiding in de startfase. 
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2.6.6. Invulformulier: klantvriendelijkheid 
 
Wat zijn de verwachtingen en wensen van onze leden? 
 
 
 
Hoe spelen we hierop in? 
 
 
 
We zijn hiervan op de hoogte via: 
- schriftelijke bevraging 
- infoavond 
- begeleiders/trainers 
- ombudsman/vrouw 
- interactieve website 
- elektronische ideeënbox 
- regelmatige informele contacten 
- andere…………… 
 
 
Zijn klachten, suggesties en nieuwe ideeën bespreekbaar op de raad van bestuur? 
- Geeft dit aanleiding tot verdere brainstorming over serviceverbetering? 
- Wordt er gezorgd voor een snelle afhandeling van klachten? 
- Is er een ombudsman/vrouw? 
- Wordt een klachtenafhandelingsprocedure gevolgd? 
 
 
Wordt er een opvangprocedure toegepast? 
- Wie is verantwoordelijk? 
- Is er duidelijke info over de sportvereniging beschikbaar? 
- Wie volgt op en wanneer? 
 
 
Welke initiatieven nemen we om een bestuursvriendelijk klimaat te creëren? 
- waardering via attenties, … 
- vormingsmogelijkheden 
- gezellige vergaderingen 
- gezamenlijke acties (uitstapjes, …) 
- aandacht voor overbelasting van bestuurders 
- duidelijke verantwoordelijkheidstoewijzing 
    
 
Hebben we een wervingsplan voor nieuwe bestuursleden?     
- Wat is de taak? 
- Hoeveel tijd moet men hieraan besteden? 
- Wat zijn de vereiste capaciteiten? 
- Over welke achtergrond (interesses, hobby’s, werkervaringen,…) moet men beschikken? 
- Welke mogelijkheden en middelen kunnen we ter beschikking stellen? 
- Waar kunnen we potentiële bestuurders vinden? 
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- Welke relaties kunnen we hiervoor inschakelen? 
- Hoe pakken we dat aan? 
- Wie zal benaderen, opvolgen, begeleiden? 

 
 
2.7. Begeleiding van de leden 
 
In de dienstverlening van een sportvereniging is de begeleiding van de leden van primordiaal 
belang. De kennis en de ervaring van al degenen die met begeleiding bezig zijn, bijvoorbeeld 
trainers en ploegbegeleiders, vormt de basis van de geleverde kwaliteit.  
 
2.7.1. De trainers 
 
Elke sportvereniging moet ernaar streven dat haar trainers een sporttechnische en didactische 
opleiding genoten hebben. Dit kan gebeuren door het aantrekken van professioneel opgeleide 
trainers met een diploma lichamelijke opvoeding. De niet-gediplomeerde trainers (bijvoorbeeld 
gewezen spelers) moeten aangemoedigd worden om opleidingen (bv. VTS) te volgen. Gewezen 
spelers/competitieleden kunnen bijvoorbeeld starten als hulptrainer. Een trainer wiens ‘sportroots’ 
in dezelfde sportvereniging liggen zal vanwege zijn geschiedenis in de club een groot gevoel van 
betrokkenheid hebben en minder vlug de sportvereniging verlaten. 
 
In het trainerskorps kan enerzijds een onderscheid gemaakt worden tussen jeugdtrainers en 
volwassenentrainers en anderzijds tussen competitietrainers en recreatietrainers, en dus ook een 
combinatie van beide, bv. jeugdtrainer voor competitieleden en jeugdtrainer voor recreanten. 
Als jeugdtrainer moet je over een groot inlevingsvermogen beschikken. Je aanpak is verschillend 
per leeftijdscategorie. Sporttechnisch zal het aanbod aan oefenstof alsook de manier waarop je dit 
aanbrengt, sterk verschillen. Een juiste aanpak is de enige garantie op een snelle progressie en een 
ideale trainingssfeer. Vele sportverenigingen maken de fout om hun beste trainers te reserveren 
voor de volwassenen. Ook hier is kwaliteit een must, maar de begeleidingsfouten die hier eventueel 
gemaakt worden hebben minder grote consequenties dan bij de jeugdbegeleiding. 
Om het trainerskorps kwalitatief te ondersteunen en te coördineren is het aanstellen van een 
hoofdtrainer en desgevallend ook een hoofdjeugdtrainer van groot belang. 
Ook een sporttechnische commissie is van groot belang bij de uitbouw van de kwaliteit van het 
sporttechnisch kader. Onder punt 2.3.3., bij de structuur van de sportvereniging, werden de taken 
van de sporttechnische commissie reeds omschreven. Binnen de sporttechnische commissie kan er 
ook veel onderlinge kennis- en ervaringsuitwisseling gebeuren.  
De kwaliteit van het trainerskorps kan ook worden verbeterd door o.a. het organiseren van interne 
bijscholingen, het houden van intervisies en discussies, het gezamenlijk opmaken van oefen- en 
evaluatieschema’s, het uitnodigen van gasttrainers, het bijwonen van externe clubtrainingen, …  
Om het sporttechnisch kader uit te bouwen en up-to-date te houden, moeten strategieën worden 
uitgewerkt op het vlak van opleiding, interne en externe bijscholingen, doorstroming van speler 
naar trainer, selectie, motivering, beloning, … 
 
2.7.2. De ploegbegeleiders 
 
Vele sportverenigingen schakelen naast trainers ook ploegbegeleiders in. Zij staan in voor de 
praktische zaken zoals vervoer, inschrijvingen, EHBO, sportkledij, … Dikwijls fungeren zij ook als 
de vertrouwelingen van de spelers. Naast organisatorische capaciteiten moeten zij oog hebben voor 
teambuilding, groepsuitsluiting, pestgedrag, druggebruik, persoonlijke problemen, … 
Relevante bijscholingen en ervaringsuitwisselingen zijn voor deze begeleiders een bevestiging van 
het belang van hun taak.  
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2.7.3. Scheidsrechters/juryleden 
 
Naast de trainers en de ploegbegeleiders spelen ook de juryleden of scheidsrechters een belangrijke 
rol in de begeleiding van de leden. 
Hierbij dient de nadruk gelegd te worden op aandacht voor sportiviteit, fair play en respect. 
Gediplomeerde (jeugd)scheidsrechters en juryleden zijn essentieel voor een kwaliteitsvolle 
sportvereniging. 

 
 

2.7.4. Invulformulier: begeleiding leden 
 

Trainers 
- We richten een sporttechnische commissie op met een duidelijke functie en taak op 

vormingsvlak . 
� Omschrijf deze initiatieven.  

- We maken een overzicht van de opleidingen en bijscholingen van al onze trainers (wie heeft er 
wat gevolgd, waar en wanneer en hoe werd dit geëvalueerd?). 

- We maken een overzicht van de opleidings- en bijscholingsnoden per trainer. 
- We voeren een motiverend beleid om externe vormingen te volgen: terugbetaling cursuskosten, 

verplaatsingskosten, aangepaste vergoeding in functie van opleidingen en regelmatige 
bijscholingen. 
� Welke afspraken gelden hier? 

- We ontwikkelen regelmatig interne vormingsmomenten via intervisies (eventueel in 
samenwerking met andere sportverenigingen, sportfederatie, sportdienst), we volgen externe 
trainingen bij andere sportverenigingen, we nodigen gasttrainers uit, … 
� Geef een overzicht 

- We stellen een hoofdtrainer en/of hoofdjeugdtrainer aan die een coördinerende en stimulerende 
taak op vormingsvlak heeft.  
�Omschrijf zijn opdracht. 

- We hebben aandacht voor leden met trainersambities en stimuleren hen om door te stromen naar 
de functie van trainer. 
� Welke initiatieven nemen we hier? 

- We tekenen een individueel doorstromingstraject uit en begeleiden leden die trainersopleidingen 
volgen (organiseren van interne stages, maken van lesvoorbereidingen, aanstellen 
stagebegeleider, …). 

 
Ploegbegeleiders 
- Via intervisies zoeken we naar gemeenschappelijke probleempunten en we trachten hier via 

ervaringsuitwisselingen en vormingsmomenten op in te spelen.  
� Geef conclusies en geformuleerde aanbevelingen. 

- We officialiseren de functie van begeleider en zoeken naar gepaste waarderingsmogelijkheden 
(kostenvergoeding, huldigingen, uitnodigingen interessante wedstrijden, gezamenlijke 
uitstapjes, kledij, …). 
� Welke initiatieven nemen we? 

- … 
 
Scheidsrechters/juryleden 
- We richten een scheidsrechters- of juryledencommissie op met een duidelijke functie en taak 

� Omschrijf deze initiatieven.  
- We maken een overzicht van de opleidingen en bijscholingen van al onze 

scheidsrechters/juryleden (wie heeft er wat gevolgd, waar en wanneer en hoe werd dit 
geëvalueerd?). 
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- We maken een overzicht van de opleidings- en bijscholingsnoden per scheidsrechter/jurylid. 
- We voeren een motiverend beleid om externe vormingen te volgen: terugbetaling cursuskosten 

en/of verplaatsingskosten, aangepaste vergoeding in functie van opleidingen en regelmatige 
bijscholingen. 
� Welke afspraken gelden hier? 

- We ontwikkelen regelmatig interne vormingsmomenten (eventueel in samenwerking met andere 
sportverenigingen, sportfederatie, sportdienst). 
� Geef een overzicht. 

- … 
 
 
 
2.8. Activiteitenaanbod 
 
Vele sportverenigingen richten zich enkel op competitiegerichte sportbeoefening. Het organiseren 
van wedstrijden en trainingen vormen het hoofddoel van dit soort sportverenigingen.  
Andere combineren competitie en recreatie. De doelgroep is hier groter en ook de drop-out uit de 
competitieafdeling kan opgevangen worden.  
Een aantal sportverenigingen richten zich enkel naar recreatieleden. Er zijn geen echte 
verplichtingen, de sfeer is gemoedelijker, iedereen kan spelen, … 
Competitie en recreatie vullen elkaar aan en verruimen het aanbod naar diverse doelgroepen, 
waardoor sportievelingen maar ook minder getalenteerden aan bod komen. Nieuwe doelgroepen 
bieden zich aan: jongvolwassenen, senioren, een G-afdeling voor gehandicapten, … Dit vraagt om 
specifieke begeleiding, gepaste trainingsuren en extra service.  
Het activiteitenaanbod richt zich dus op competitie of recreatie of een combinatie van beide. 
Een sportvereniging kan hierbij één sporttak (unisportvereniging) of meerdere sporttakken 
(omnisportvereniging) aanbieden. 
 
Het uitbreiden van de sociale contacten is voor velen de aanleiding om aan te sluiten bij een 
sportvereniging. Vanuit dit oogpunt is de organisatie van nevenactiviteiten belangrijk. Niet om extra 
inkomsten te verwerven, maar om de aantrekkelijkheid van de sportvereniging te vergroten. Het 
zijn dikwijls dit soort activiteiten die het verschil maken tussen gelijkaardige sportverenigingen.  
 
Door samenwerking met externe organisatoren (sportdienst, Stichting Vlaamse Schoolsport, Bloso, 
…) krijgt een sportvereniging meer mogelijkheden, vooral op sportpromotioneel vlak. Zo vergroot 
de organisatie van nationale en internationale wedstrijden in samenwerking met de sportfederatie 
bijvoorbeeld de uitstraling van de sportvereniging. 
 
De dynamiek van een sportvereniging kun je o.a. meten aan de creativiteit en de diversiteit van het 
activiteitenaanbod. Meerdaagse stages, avonturenkampen, uitwisselingen met buitenlandse 
sportverenigingen, deelname aan tornooien, … maken van de sportvereniging een multifunctionele 
organisatie met heel wat extra mogelijkheden. 
 
Ook op het vlak van service kan het aanbod verruimd worden. Met de organisatie van 
kinderopvang, een gelijktijdig aanbod voor ouders, familiesporten, … verlaag je de 
aansluitingsdrempel en creëer je een totaalaanbod dat flexibel inspeelt op de hedendaagse context. 
 
2.8.1. Invulformulier: activiteitenaanbod 
 
Omschrijf de doelgroepen waar de sportvereniging zich op richt (jeugd, volwassenen, 
competitiespelers, recreanten, gehandicapten, …) 
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Wij bieden één sporttak (unisportvereniging) of meerdere sporttakken (omnisportvereniging) aan.  
�Benoem de sporttak(ken): 
 
 
Welk soort activiteiten bieden wij aan (trainingen, competitie, stages, tornooien, …)? 
 
 
Welke van deze activiteiten zijn het meest en het minst geliefd/succesvol bij de leden? 
 
 
Voldoet het huidige aanbod aan de actuele vraag van de leden? 
 
 
Is bijsturing of wijziging in het aanbod noodzakelijk/wenselijk en waarom? 
 
 
 
 
2.9. Praktisch 
 
Het opmaken van een sportverenigingsplan vergt een specifieke aanpak. Je kunt dit het best 
voorbereiden in een kleine werkgroep (eventueel het dagelijks bestuur) en dan per onderdeel 
bespreken in de raad van bestuur. Je maakt op voorhand best een keuze welke delen de 
sportvereniging aan bod wil laten komen. Alles tegelijk aanpakken is geen goede strategie. Je zult 
met prioriteiten moeten werken en een planning op langere termijn moeten opmaken. 
 
Het voeren van inhoudelijke discussies veroorzaakt een nieuwe dynamiek en vergroot de 
betrokkenheid van iedereen die rond de tafel zit. Zorg dat de conclusies onderschreven worden door 
alle betrokkenen en communiceer conclusies per thema naar al de leden.  
 
Door ervaringen uit te wisselen op algemene vergaderingen kunnen sportverenigingen elkaar 
inspireren en wordt elke vereniging zich beter bewust van haar eigen kwaliteiten. De sportdienst en 
sportraad zullen hier moeten ondersteunen, motiveren, inspireren en begeleiden.  
 
2.10. Nuttige informatie  
 
Algemeen 
 
P. De Knop; J. Van Hoecke; K. De Maertelaer; M. Theeboom; L. Van Heddegem; P. Wylleman, 

2000,  IKSport: Integrale kwaliteitszorg sportclubs, VUB, Bloso, Publicatiefonds voor 
L.O., 47p 
 

P. De Knop; J. Van Hoecke; K. De Maertelaer; M. Theeboom; L. Van Heddegem; P. Wylleman, 
2000, Kwaliteitszorg in de sportclub: jeugdwerking, VUB, Bloso, Publicatiefonds voor 
L.O., 199p. 

 
http://www.vub.ac.be/ikgym 
 
http://www.doublepass.com/ 
 
www.sportengemeenten.nl (klik door naar kennisplein) 
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http://www.vlaamsesportfederatie.be (klik door naar Sportac) 
 
 
Communicatie 
 
Goubin E,  

2002,  Tante Mariette en haar fiets: handboek overheids- en verenigingscommunicatie,  
Brugge: Vanden Broele, 300p. 

 
http://www.sport.nl/vereniging/bestuur/sponsoring/216550/ 
 
http://www2.sport.nl/boek.php3?hfdid=2361 
 
 
Ledenwerving 
 
http://www.sport.nl/vereniging/bestuur/ledenwerving/557067/  
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