
 

 

Ondersteuningsreglement Topsport  

1. Ingangsdatum 

Dit reglement gaat in op 1 maart 2021. 

 

2. Toepasselijke wetgeving 

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 26 oktober 2020  (jaarnummer 595). 

 

3. Ondersteuningsverstrekker 

De ondersteuning wordt verstrekt door stad Antwerpen. 

 

4. Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning 

Om de ondersteuning aan te vragen moet de ontvanger aan de volgende voorwaarden 

voldoen:  

ANTWERPSE TOPSPORTCLUBS 

Voorwaarden: 

 Rechtspersoonlijkheid hebben; 

 Een sporttak beoefenen die vermeld staat op de Vlaamse sporttakkenlijst of die 

wordt beoefend op de Olympische Spelen of de Wereldspelen; 

 Deelnemen aan de hoogste nationale competitie;  

 Indien er in een bepaalde sporttak geen Antwerpse sportclub actief is in de hoogste 

nationale competitie, kan uitzonderlijk een club uit een lagere competitie ondersteund 

worden met als doel om door te groeien richting de hoogste nationale competitie 

(topsportontwikkeling); 

 De topsportwerking uitoefenen op het grondgebied van de stad Antwerpen; 

 Over een jeugdopleiding met doorstroming naar het topniveau beschikken; 

 Een topsportscore behalen van minstens 50 punten. 

SAMENWERKINGSVERBANDEN TUSSEN (TOP)SPORTCLUBS 

Voorwaarden: 

 Rechtspersoonlijkheid hebben of een formeel samenwerkingsverband hebben; 



 

 

 Minstens één van de clubs uit het samenwerkingsverband oefent een 

topsportwerking uit op het grondgebied van de stad Antwerpen; 

 Een duidelijke afbakening van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van 

elke partij is vastgelegd; 

 Een sporttak beoefenen die vermeld staat op de Vlaamse sporttakkenlijst of die 

wordt beoefend op de Olympische Spelen of de Wereldspelen; 

 Deelnemen aan de hoogste nationale competitie; 

 Indien er in een bepaalde sporttak geen Antwerpse sportclub actief is in de hoogste 

nationale competitie, kan uitzonderlijk een samenwerkingsverband met een ploeg uit 

een lagere competitie ondersteund worden met als doel om door te groeien richting 

de hoogste nationale competitie (topsportontwikkeling); 

 Over een jeugdopleiding met doorstroming naar het topniveau beschikken; 

 Een topsportscore behalen van minstens 50 punten. 

INDIVIDUELE ANTWERPSE TOPSPORTATLETEN 

Voorwaarden: 

 Een individuele sporttak beoefenen die vermeld staat op de Vlaamse sporttakkenlijst 

of die wordt beoefend op de Olympische Spelen of de wereldspelen; 

 Deelnemen aan de hoogste nationale of internationale competitie. Dit is 

sporttakafhankelijk (bvb aantal beoefenaars in die sporttak of -dicipline in België, 

niveau in België in de betreffende sporttak of -discipline ten opzichte van het 

internationale niveau, …) en wordt beoordeeld door de beoordelingscommissie; 

 Over een aantoonbare band met de stad Antwerpen beschikken: de atleet is geboren 

of woont in de stad Antwerpen of studeert in Antwerpen of is aangesloten bij een 

Antwerpse sportclub of oefent zijn topsportactiviteiten uit op grondgebied van de stad 

Antwerpen; 

 Een topsportscore behalen van minstens 50 punten. 

 

Atleten die aangesloten zijn bij een erkende Antwerpse topsportclub of bij een erkend 

samenwerkingsverband tussen (top)sportclubs komen niet in aanmerking voor een 

ondersteuning als Individuele Antwerpse Topsportatleet 

 

 

5. Wanneer komt een aanvraag in aanmerking voor 

ondersteuning 

Om een ondersteuning te kunnen ontvangen moet de aanvraag een ‘topsportscore’ behalen 

van minstens 50 punten. Aanvragen die een topsportscore behalen van 49 punten of minder 

komen niet in aanmerking voor ondersteuning.   

De topsportscore wordt als volgt bepaald: 

 



 

 

ANTWERPSE TOPSPORTCLUBS EN SAMENWERKINGSVERBANDEN TUSSEN 

(TOP)SPORTCLUBS 

 

De aanvraag wordt beoordeeld en krijgt een topsportscore op basis van 5 thema’s: 

Omkadering op topsportniveau 

De sporttechnische, medische omkadering en dergelijke is innovatief en op topniveau 
dat binnen de betreffende sporttak gangbaar is. Volgende zaken kunnen ondermeer in 
overweging genomen worden: 

 Sporttechnisch diploma en ervaring trainer; 

 medische en paramedische opvolging en begeleiding door bvb arts, kine, diëtist, 
sportpsycholoog;  

 Innovatieve trainingsmethodes;  

 Sporttechnisch diploma topsportcoördinator en jeugdsportcoördinator; 

 Opleidingsprogramma voor beloftevolle jongeren en doorstroom van eigen 
jongeren naar hoogste niveau 

10 punten 

Organisatie en structuur: 

De club of het samenwerkingsverband beschikt over een duidelijke, heldere en 
professionele organisatiestructuur. Volgende zaken kunnen ondermeer in overweging 
genomen worden: 

 Missie en visie van de club; 

 Meerjarenplan met duidelijke doelstellingen en actieplan; 

 Organogram van de club met duidelijke taakomschrijving van de verschillende 
rollen zoals voorzitter, commercieel verantwoordelijke, 
communicatieverantwoordelijke, community manager, aanspreekpersoon 
integriteit, topsportcoördinator, jeugdsportcoördinator, … 

10 punten 

Financieel beheer:  

De club of het samenwerkingsverband is financieel gezond en het financieel beheer 
wordt professioneel opgenomen. Volgende zaken kunnen ondermeer in overweging 
genomen worden: 

 Financiële situatie van de club (liquiditeit, solvabiliteit, rendabiliteit); 

 Goedgekeurde jaarrekening; 

 Gedetailleerde en realistische begroting; 

 Aandeel topsportondersteuning ten opzichte van totale inkomsten; 

 Samenwerking met externe boekhouder/financieel adviseur 

10 punten 

Fanbase en community werking:  

De club of het samenwerkingsverband heeft een sterke binding met haar supporters en 
zet in op het creëren van een maatschappelijk meerwaarde voor de buurt en de stad. 
Volgende zaken kunnen ondermeer in overweging genomen worden: 

 Gemiddeld aantal toeschouwers per wedstrijd; 

 Ondernomen en geplande acties voor en met supporters; 

 Gebruik van de verschillende mediakanalen en media bereik;  

30 punten 



 

 

 Inspraak en betrokkenheid van supporters bij de club; 

 Ondernomen en geplande acties ondernomen in kader van community werking 
zoals bijvoorbeeld band/samenwerking met de buurt, verbeteren mobiliteit en 
parkeerdruk, betrekken van mensen met een beperking, samenwerking met 
scholen, samenwerking met armoedeorganisaties, aanbieden van stageplaatsen 
en tewerkstellingskansen, samenwerking met recreatieve sportclubs uit 
dezelfde sporttak, … 

Return en topsportuitstraling voor de stad:  

De club of het samenwerkingsverband draagt bij aan de sportieve en positieve uitstraling 
van de stad en er wordt meegewerkt aan de stedelijke beleidsdoelstellingen. Volgende 
zaken kunnen ondermeer in overweging genomen worden: 

 Populariteit van de sport in Antwerpen; 

 Populariteit en uitstraling van de club in Antwerpen; 

 De mate waarin de club meewerkt aan de promotie van de stad en de stedelijke 
doelstellingen; 

 Samenwerking met de stad voor sport promotionele activiteiten; 

 Hospitality-plan 

40 punten 

Op basis van de topsportscore wordt de aanvraag ingedeeld in een bepaalde categorie: 

Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Categorie 4 

≥ 90 punten 89 – 80 punten 79 – 65 punten 64 – 50 punten  

 

INDIVIDUELE ANTWERPSE TOPSPORTATLETEN 

De aanvraag wordt beoordeeld en krijgt een topsportscore op basis van 4 thema’s: 

 

Topsportprestatie  20 punten 

Logistieke, sporttechnische en medische omkadering 20 punten 

Financieel plan 

Volgende zaken kunnen ondermeer in overweging genomen worden: 

 Omschrijving van acties en kosten waarvoor de ondersteuning gebruikt zal 
worden 

20 punten 

Return voor de stad:  40 punten 



 

 

Volgende zaken kunnen ondermeer in overweging genomen worden: 

 Populariteit van de sport en de sporter in Antwerpen; 

 Mediabereik; 

 Bijdrage aan stedelijke doelstellingen en samenwerking met de stad voor sport 
promotionele activiteiten 

Op basis van de topsportscore wordt de atleet wel of niet ondersteund: 

- ≥ 50 punten: wel ondersteuning 

- ≤ 49 punten: geen ondersteuning 

 

6. Aanvraag 

De aanvraag moet worden ingediend voor 15 april. 

Digitaal ingediende aanvragen ontvangen meteen een automatische, digitale bevestiging 

van ontvangst. Deze betekent alleen dat de aanvraag goed werd ontvangen, zonder de 

volledigheid van het dossier al te controleren. 

Wanneer de ondersteuningsaanvraag onvolledig is, stuurt de stad 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 10 

kalenderdagen. 

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

geweigerd worden. 

In de aanvraag moeten minstens de volgende gegevens en/of documenten worden 

opgenomen: 

Antwerpse topsportclubs en samenwerkingsverbanden tussen (top)sportclubs: 

 een duidelijke omschrijving van de huidige stand van zaken over de verschillende 
gevraagde onderdelen zoals vermeld in artikel 5; 

 een duidelijke omschrijving van het doel waarvoor de ondersteuning zal worden 
aangewend met bijhorende begroting. 

 

Verder dient de volgende informatie over de aanvrager te worden bijgevoegd 

 het bankrekeningnummer van de aanvrager; 

 een bankattest. 
 
Voor zover de volgende documenten nog niet in het bezit zijn van de stad worden ze ter 
beschikking gesteld: 
 



 

 

 het laatst goedgekeurde jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, toelichting bij 
de rekeningen en een activiteitenverslag; 

 de laatst goedgekeurde begroting. 
 
Indien de aanvraag wordt ingediend door een samenwerkingsverband houdt elk lid van het 
samenwerkingsverband deze documenten ter beschikking van de stad. 

Individuele Antwerpse topsportatleten: 

In de aanvraag moeten minstens de volgende gegevens en/of documenten worden 

opgenomen: 

 

 een duidelijke omschrijving van de huidige stand van zaken over de verschillende 
gevraagde onderdelen zoals vermeld in artikel 5; 

 een duidelijke omschrijving van het doel en de kosten waarvoor de ondersteuning zal 
worden aangewend. 

Verder dient de volgende informatie over de aanvrager te worden bijgevoegd (of ter 

beschikking gesteld worden):  

 

 het bankrekeningnummer van de aanvrager; 

 het bewijs dat de rekeningnummer op naam van de aanvrager staat. 
 

7. Beslissing 

Een door het college van burgemeester en schepenen aangestelde beoordelingscommissie 

brengt over de aanvragen een gemotiveerd advies uit.  

Het advies van de beoordelingscommissie bestaat uit een gemotiveerd voorstel over de 

behaalde topsportscore en een voorstel van toelagebedrag. 

De beoordelingscommissie brengt een gemotiveerd advies uit over de ingediende 

aanvragen binnen een termijn van 100 dagen na ontvangst van de volledige aanvraag.  

De beoordelingscommissie is samengesteld uit: 

 Bedrijfsdirecteur van de bedrijfseenheid verantwoordelijk voor het beleidsdomein 

sport (voorzitter) 

 Directeur stedelijke sportdienst  

 Maximaal 3 extra medewerkers stedelijke sportdienst 

 Maximaal 3 externe deskundigen 

 Een afgevaardigde van het kabinet Sport als waarnemer zonder stemrecht 

Het bevoegde orgaan beslist ten laatste 130 kalenderdagen na ontvangst van de volledige 

aanvraag.  



 

 

8. Financiële ondersteuning 

Antwerpse Topsportclubs en samenwerkingsverbanden tussen (top)sportclubs: 

 De minimale ondersteuning bedraagt 10.000 EUR per jaar. 

 De maximale ondersteuning bedraagt 250.000 EUR per jaar. 

 De ondersteuning is afhankelijk van de categorie waarin de sportclub of het 

samenwerkingsverband op basis van artikel 5 wordt ingedeeld. Mits motivering 

kunnen binnen dezelfde categorie verschillende bedragen worden toegekend. 

 Voor topsportclubs die op basis van hun topsportscore in categorie 1 en 2 worden 

ingedeeld wordt in principe een 3-jarige ondersteuning voorzien.  Deze 3-jarige 

ondersteuning kan stopgezet worden indien er grote wijzigingen ontstaan binnen de 

club of het samenwerkingsverband die een negatief effect hebben op de 

topsportscore (topsportscore < 80) of waardoor er niet meer voldaan wordt aan de 

voorwaarden uit artikel 4 van dit reglement. 

 De ondersteuning bedraagt maximaal 33% van de totale begroting van de 

sportclub/het samenwerkingsverband. 

 Een Antwerpse topsportclub, een samenwerkinsgverband tussen (top)sportclubs en 

elk lid van het samenwerkinsgverband kan steeds maar één toelage onder dit 

reglement toegekend krijgen 

 

Individuele Antwerpse topsportatleten: 

 De ondersteuning per atleet is afhankelijk van het aantal atleten dat in aanmerking 

komt voor ondersteuning (topsportscore ≥ 50 punten). Het totale beschikbare budget 

voor de ondersteuning van individuele Antwerpse topsportatleten wordt gedeeld door 

het aantal atleten dat in aanmerking komt voor ondersteuning om zo het bedrag per 

atleet te bekomen.  

 De ondersteuning voor individuele topsportatleten kan echter maximaal 5.000 EUR 

zijn. De ondersteuning voor individuele G-topsporters kan maximaal 7.500,00 EUR 

zijn. 

 

9. Termijnen voor uitbetaling 

De ondersteuning wordt als volgt uitbetaald: 

De uitbetaling gebeurt in twee schijven: 

 Een eerste schijf van 50% van het toegekende bedrag als voorschot na goedkeuring 

door het bevoegde orgaan. 

 Een tweede schijf van 50% van het toegekende bedrag wanneer 

verantwoordingsstukken werden binnen gebracht om het volledige voorschot te 

verantwoorden. 



 

 

De uitbetaling voor topsportclubs en samenwerkingsverbanden waarvoor een driejarige 

ondersteuning werd toegekend verloopt als volgt: 

 Een eerste schijf van 50% van het toegekende bedrag voor het eerste jaar als 

voorschot na goedkeuring van de ondersteuning door het bevoegde orgaan 

 Een tweede schijf van 50% van het toegekende bedrag voor het eerste jaar na 

goedkeuring van de financiële rapportage voor dat jaar zoals voorzien in artikel 11 

 Een eerste schijf van 50% van het toegekende bedrag voor het tweede jaar als 

voorschot na goedkeuring van de inhoudelijke rapportage met betrekking tot het 

eerste jaar door het bevoegde orgaan. 

 Een tweede schijf van 50% van het toegekende bedrag voor het tweede jaar 

na goedkeuring van de financiële rapportage voor dat jaar zoals voorzien in artikel 

11. 

 Een eerste schijf van 50% van het toegekende bedrag voor het derde jaar als 

voorschot na goedkeuring van de inhoudelijke rapportage met betrekking tot het 

tweede jaar door het bevoegde orgaan. 

 Een tweede schijf van 50% van het toegekende bedrag voor het derde jaar na 

goedkeuring van de financiële rapportage voor dat jaar zoals voorzien in artikel 11 

 

10. Inhoudelijke rapportage 

Binnen 30 kalenderdagen na afloop van de periode waarvoor de ondersteuning werd 

toegekend bezorgt de ontvanger een verantwoordingsdocument met een toelichting over het 

al dan niet behalen van de vooropgestelde doelstellingen aan de ondersteuner.  

De inhoudelijke rapportage van topsportclubs en samenwerkingsverbanden waarvoor een 

driejarige ondersteuning werd toegekend verloopt als volgt: 

 Uiterlijk 15 april wordt een actieplan voor het volgende sportjaar ingediend; 

 Uiterlijk 30 kalenderdagen na afloop van elk sportjaar van de betrokken sporttak 

wordt een verantwoordingsdocument over het voorbije sportjaar ingediend.   

 

11. Financiële rapportage 

Binnen 30 kalenderdagen na afloop van de periode waarvoor de ondersteuning werd 

toegekend bezorgt de ontvanger een financieel rapport met de financiële 

verantwoordingsstukken.  

De financiële rapportage van topsportclubs en samenwerkingsverbanden waarvoor een 

driejarige ondersteuning werd toegekend verloopt als volgt: 

 Uiterlijk 30 kalenderdagen na afloop van elk sportjaar van de betrokken sporttak 

bezorgt de ontvanger een financieel rapport met de financiële 

verantwoordingsstukken. 



 

 

12. Vervanging 

Dit ondersteuningsreglement vervangt het reglement ‘Reglement voor erkenning en 

subsidiëring voor topsport’ goedgekeurd op 26/01/2015 met het besluit van 2015_GR_00043 

Topsportfonds - Erkenning en subsidiëring topsport. Reglement is van toepassing vanaf de 

aanvragen met betrekking tot ondersteuning voor het jaar 2021. 
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