
Reglement: Ondersteuning werking Ekerse
sportverenigingen
1. Definities

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis:

Sportvereniging: Een organisatie waarvan de reguliere werking bestaat uit het beoefenen van sportactiviteiten.
VTS: Sportkwalificaties van de Vlaamse Trainerschool
Specifiek aanbod: een gestructureerde werking die afgestemd is op de noden van de betrokken doelgroep (eigen sportmomenten,
eigen aansluitingsvoorwaarden...)
Districtsactiviteit: een openbare, samenhangende en resultaatsgerichte activiteit op initiatief en coördinatie van het district Ekeren.

2. Ingangsdatum

Dit reglement gaat in op 01/01/2022.

3. Einddatum

Dit reglement eindigt op 31/12/2025.

4. Doel van de ondersteuning

Het district Ekeren geeft Ekerse sportverenigingen een jaarlijkse ondersteuning voor hun reguliere werking.

5. Ondersteuningverstrekker

De ondersteuning wordt verstrekt door district Ekeren.

6. Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning

Om de ondersteuning aan te vragen moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:
Een erkende Antwerpse sportvereniging zijn conform het reglement over de erkenning van Antwerpse sportverenigingen uiterlijk op 31 maart
van het desbetreffende ondersteuningsjaar en die:

haar werking en activiteiten hoofdzakelijk binnen het district Ekeren organiseert;
haar infrastructuur (indien van toepassing) in het district Ekeren heeft;
actief haar werking in het district Ekeren promoot;
minimum een jaar actief is op 1 januari van het jaar dat de aanvraag wordt ingediend;
het bewijs levert van verzekerd te zijn voor haar activiteiten en leden ;
geen politieke kleur of achtergrond heeft;
de Nederlandse taal in haar dagelijkse werking gebruikt.

7. Wat ondersteunen we

De reguliere werking van Ekerse sportverenigingen. 

Elke sportvereniging die een volledige, correcte en tijdige aanvraag heeft ingediend, ontvangt een ondersteuning voor haar werking. De
ondersteuning bestaat uit een basisbedrag van 250 euro en een aanvullend bedrag.  
Een sportvereniging kan een aanvullend bedrag ontvangen indien ze voldoet aan volgende voorwaarden:

minstens 50 leden tellen op de ledenlijst afgeleverd door de federatie – een sportvereniging die hoofdzakelijk werkt met personen met
een beperking moet over minstens 25 leden beschikken op de ledenlijst afgeleverd door de federatie;
aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

8. Aanvraag

De ondersteuningsaanvraag moet ten laatste ingediend worden op
31 maart van het jaar dat aansluit op het werkingsjaar waarop de ondersteuning betrekking heeft.
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Aanvragen voor de ondersteuning kunnen enkel digitaal gebeuren via de daartoe bestemde verenigingendatabank. De aanvraagprocedure
en de link naar het aanvraagformulier staan vermeld op de website van het district Ekeren.  

De ontvangst en de volledigheid van de ondersteuningsaanvraag wordt bevestigd binnen een termijn van 14 kalenderdagen met een
ontvangstmelding.

Wanneer de ondersteuningsaanvraag onvolledig is, stuurt de stad of het district aan de aanvrager een melding waarin wordt meegedeeld
dat de aanvraag onvolledig is en dat de nodige aanvullende informatie moet worden overgemaakt binnen een termijn van 14 kalenderdagen.

Als het dossier niet binnen de opgelegde termijn vervolledigd wordt zal de aanvraag geweigerd worden.

9. Beslissing

Het district Ekeren berekent voor alle ontvankelijke dossiers de toe te kennen bedragen op basis van de in dit reglement vastgelegde
voorwaarden en criteria en legt dit voor aan het bevoegde orgaan die beslist over de vastlegging en uitbetaling voor 30 juni van het jaar
waarin de aanvraag wordt ingediend. De beslissing wordt binnen de 15 werkdagen meegedeeld aan de aanvrager.

10. Financiële ondersteuning

De ondersteuning wordt vastgesteld op basis van de volgende berekening:
Een basisbedrag van 250 euro.
Een aanvullend bedrag dat wordt bepaald door het beschikbare budget, na aftrek van het totaal van alle basisbedragen, te verdelen tussen
de sportverenigingen op basis van een puntenverdeling. Een sportvereniging kan maximum 30% van het beschikbare budget toegekend
krijgen. Als er een aftopping plaatsvindt dan wordt het bedrag dat overblijft na de aftopping pro rata verdeeld onder de andere
sportverenigingen. 

Puntenverdeling voor aanvullend bedrag:  
Volgende criteria en wegingscoëfficiënten worden gehanteerd voor de berekening van het aanvullend bedrag:

het aantal leden – dit zijn alle personen die:
lid zijn van de sportclub in het betrokken subsidiejaar;
vermeld worden op de federatielijst;

het aantal VTS-gekwalificeerde trainers/begeleiders – dit zijn alle personen die:
in het bezit zijn van een VTS-diploma dat voorkomt op de recentste Referentietabel VTS;
of in het bezit zijn van een diploma of getuigschrift dat op basis van de meest recente VTS-assimilatietabel gelijkgesteld werd
met één van de diploma’s vermeld op de Referentietabel VTS mits zij in de sportvereniging minstens tweewekelijks gedurende
30 weken effectief training geven waarvoor de leden geen extra financiële bijdrage moeten leveren;

het aantal bijscholingen:
de uren relevante bijscholing, georganiseerd door een erkend instituut of orgaan, die trainers/begeleiders tijdens het betrokken
subsidiejaar in de betrokken sporttak hebben gevolgd;
de uren relevante bijscholing voor EHBO of hulpverlener, georganiseerd door een erkend instituut of orgaan, die
trainers/begeleiders tijdens het betrokken subsidiejaar hebben gevolgd.

voor sportverenigingen die een specifiek aanbod hebben voor een van de hieronder genoemde doelgroepen gelden de volgende
doelgroepgerichte criteria:

voor jeugd
de sportvereniging moet een gestructureerde en duurzame jeugdwerking hebben, met een eigen gescheiden aanbod voor
de min 19-jarige sportende leden (of jonger indien de betrokken sporttak andere jeugdcategorieën hanteert);
aantal jeugdleden die lid zijn van de sportvereniging, deelgenomen hebben aan de sportieve werking in het betrokken
subsidiejaar, vermeld staan op de ledenlijst afgeleverd door de federatie en op het ogenblik van de uiterste indiendatum
voor het betrokken subsidiejaar jonger dan 19 jaar zijn;
aantal pedagogisch gekwalificeerde jeugdbegeleiders, met uitzondering van de VTS-gekwalificeerde jeugdbegeleiders, die
in het bezit zijn van een bewijs van pedagogische bekwaamheid (diploma van leraar, aggregatie of de specifieke
lerarenopleiding) en die in de sportvereniging minstens tweewekelijks gedurende 30 weken effectief begeleiding geven
binnen de gestructureerde en duurzame jeugdwerking en waarvoor de leden geen extra financiële bijdrage moeten leveren;
de aanwezigheid van een gekwalificeerd jeugdsportcoördinator, namelijk maximum twee personen die effectief de taak van
jeugdsportcoördinator uitoefenen in het betrokken subsidiejaar en die in het bezit zijn van het attest “instapmodule
jeugdsportcoördinator” of diploma jeugdsportcoördinator;
de ondertekening en de naleving van het Charter “Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport”; het aantal uren
relevante niet-sporttechnische bijscholingen georganiseerd door een erkend instituut of orgaan, die begeleiders tijdens het
betrokken subsidiejaar hebben gevolgd.

voor senioren
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de sportvereniging moet een gestructureerde en duurzame sportieve werking voor senioren (+65 jaar) aanbieden, met een
gescheiden aanbod voor 65-plussers in de betrokken sporttak;
het aantal leden die lid zijn van de sportvereniging, die deelgenomen hebben aan de sportieve werking in het betrokken
subsidiejaar, die vermeld staan op de ledenlijst afgeleverd door de federatie en die op het ogenblik van de uiterste
indiendatum voor het betrokken subsidiejaar ouder dan 65 jaar zijn;
het aantal gekwalificeerde trainers/begeleiders met een specialisatie “begeleiden van sportende senioren”;
het aantal uur relevante bijscholingen georganiseerd door een erkend instituut of orgaan, die trainers/begeleiders tijdens
het betrokken subsidiejaar hebben gevolgd.

Voor personen met een handicap of beperking
de sportvereniging moet een gestructureerde en duurzame werking voor personen met een handicap of beperking
aanbieden, hetzij gescheiden in tijd en ruimte, hetzij gescheiden in begeleiding
het aantal sportende leden met een handicap of beperking die lid zijn van de sportvereniging in het betrokken subsidiejaar;
die vermeld staan op de ledenlijst afgeleverd door de federatie;
het aantal gekwalificeerde trainers/begeleiders met een specialisatie “begeleiden van sporters met een handicap of
beperking” of met een relevante paramedische kwalificatie;
het aantal uur relevante bijscholingen georganiseerd door een erkend instituut of orgaan die trainers/begeleiders tijdens het
betrokken subsidiejaar hebben gevolgd

voor kansarmen
het aantal leden die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg. 

Wegingscoëfficiënten voor de algemene criteria:
Aantal Ekerse leden: 1 punt per lid
Aantal niet-Ekerse leden: 0,5 punt per lid
aantal gekwalificeerde trainers/begeleiders: 20 punten per trainer/begeleider
relevante sportgerelateerde of algemene EHBO bijscholing voor trainers/begeleiders: 5 punten per uur bijscholing
actieve deelname aan een districtsactiviteit 20 punten

Wegingscoëfficiënten voor de doelgroepgerichte criteria:

Jeugd
aantal Ekerse jeugdleden: 1 punt per lid
pedagogisch gekwalificeerde jeugdbegeleiders: 20 punten per trainer/begeleider
een gekwalificeerde jeugdsportcoördinator: 40 punten per coördinator
ondertekening en naleving charter Panathlon: 10 punten
relevante bijscholing (specifiek voor jeugd): 5 punten per uur bijscholing

Senioren
aantal Ekerse senioren 65+ : 5 punten per lid
gekwalificeerde seniorenbegeleiders of - trainers: 20 punten per trainer/begeleider
relevante bijscholing (specifiek voor senioren): 5 punten per uur bijscholing

Personen met een handicap of beperking
gestructureerde werking voor personen met een handicap of beperking: 200 punten
aantal sportende leden met een handicap of beperking: 10 punten per lid
relevant gekwalificeerde trainers/begeleiders: 40 punten per lid
relevante bijscholing (specifiek voor mensen met een beperking): 5 punten per uur bijscholing

11. Termijnen voor uitbetaling

De ondersteuning zal binnen een termijn van 21 werkdagen na goedkeuring van het bevoegde orgaan worden uitbetaald.  

12. Rapportage

Alle nodige stavingsstukken, die als basis dienen voor de berekening, dienen ingediend te worden bij de aanvraag. 

13. Vervanging
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14. Toepasselijke bepalingen

De wet van 14 november 1983 ‘betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen’ is van toepassing,
evenals alle andere toepasselijke wettelijke regels.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).
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