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districtsraad Berchem
Zitting van 22 oktober 2019
Besluit GOEDGEKEURD
A-punt District Berchem

Samenstelling
mevrouw Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
de heer Ronny De Bie, districtsraadslid; de heer Arnold Peeters, districtsraadslid; mevrouw Ria Vermeulen, 
districtsraadslid; mevrouw Ilse Jacques, districtsraadslid; de heer Peter Raats, districtsraadslid; mevrouw Evi 
Van der Planken, districtsburgemeester; de heer Erkan Ozturk, districtsraadslid; de heer Bruno De Saegher, 
districtsschepen; de heer Geert Brouwers, districtsraadslid; de heer Edwin De Cleyn, districtsschepen; de heer 
Jan Poppe, districtsraadslid; de heer Kris Gysels, districtsschepen; de heer Peter Waeterschoot, districtsraadslid; 
mevrouw Buket Karaca, districtsraadslid; mevrouw Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; de heer Luc Van de 
Weyer, districtsraadslid; de heer Janick Doré, districtsschepen; de heer Willem-Frederik Schiltz, 
districtsraadslid; de heer David Danssaert, districtsraadslid; mevrouw Clara Willemse, districtsraadslid; de heer 
Jan Dedecker, districtsraadslid; de heer Henri Van Herpen, districtsraadslid; mevrouw Conny Budts, 
districtsraadslid; mevrouw Ester Torres Falcato Simões, districtsraadslid
mevrouw Ann De Potter, districtssecretaris; mevrouw Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Zijn verontschuldigd:
de heer Luc Van de Weyer, districtsraadslid; mevrouw Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

4 2019_DRBE_00071 Sport - Reglement sporttoelagen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2013_DRBE_00101 - Subsidiereglement  - Sportieve manifestatie - Goedkeuring
 2013_DRBE_00065 - Sport - Reglement toelage opleiding jeugdtrainers. Wijziging - Goedkeuring
 2017_GR_00300 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Delegatie bevoegdheden: gemeenteraad - 

districtsraden - Goedkeuring
 2018_DCBE_00091 - Sport - Reglement sportsubsidies - Goedkeuring
 2013_DRBE_00082 - Adviesraden en inspraak - Vernieuwd werkkader inspraak en adviesraden cultuur, 

sport, jeugd en senioren. Advies - Goedkeuring

Aanleiding en context
Op 29 mei 2017 (jaarnummer 300) besliste de gemeenteraad om de bevoegdheden voor sport over te dragen aan 
de districtsraden,  meer bepaald het budget voor aanleg, heraanleg en onderhoud van lokale pleinen met 
sportaccommodatie en het reglement lokale sportsubsidies. Deze nieuwe bevoegdheden voor het district gingen 
in op 1 januari 2019.

Bij beslissingen met betrekking tot sportbeleid wordt de sportraad om advies gevraagd. Hun adviesbevoegdheid 
is vastgelegd door de districtsraad op 26 september 2013 (jaarnummer 82).

Om de continuïteit voor sportverenigingen te behouden in het eerste jaar van de nieuwe legislatuur en hen de 
mogelijkheid te bieden om ook in 2019 subsidies te kunnen aanvragen, werd 2019 als een overgangsjaar 
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beschouwd en werd er een tussentijds districtsreglement opgesteld voor 2019. Het toen geldige stedelijke 
reglement werd als basis genomen voor dit tijdelijke reglement. Op 28 maart 2018 (jaarnummer 91) keurde de 
districtsraad Berchem het reglement sportsubsidies 2019 goed. Dit was tevens de opstap naar een inhoudelijk 
nieuw districtsreglement voor 2020.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 3 van het besluit van de gemeenteraad van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) bepaalt dat de districtsraad 
bevoegd is voor de reglementen lokale sportsubsidies.

Argumentatie
Bij de creatie van een nieuw districtsreglement voor 2020 werden het (overgangs)reglement sportsubsidies, het 
subsidiereglement sportieve manifestatie en het reglement toelage opleiding jeugdtrainers als basis gebruikt.

Het reglement sportsubsidies en het reglement sportieve manifestaties werden als positief ervaren. Beide 
reglementen worden samengevoegd tot één reglement met een uniforme aanvraag, voorwaarden, criteria en 
verwerking. Zowel de administratieve vereenvoudiging als de gebruiksvriendelijkheid neemt hierdoor 
aanzienlijk toe voor de sportverenigingen. Door gebruik te maken van wegingscoëfficiënten wordt het voorziene 
budget optimaal besteed.

Het reglement toelage opleiding jeugdtrainers wordt in gewijzigde vorm mee opgenomen in dit nieuwe 
reglement. Jeugdtrainers worden niet meer zelf rechtstreeks betoelaagd. De sportverenigingen ontvangen nu de 
toelage. Hierdoor wordt vermeden dat trainers als het ware "shoppen" voor toelagen bij het district en nadien 
aansluiten bij een vereniging in een ander district.

De sportraad van Berchem besprak het voorgestelde reglement op 29 april 2019 en 17 juni 2019 en vroeg twee 
aanpassingen: een onderscheid bij de sportprojecttoelage tussen een klein en groot project en de beoordeling van 
de aanvragen dient te gebeuren door onafhankelijke personen. Beide aanpassingen werden doorgevoerd. Op 
woensdag 2 oktober 2019 gaf de sportraad haar digitaal positief advies.

Het voorgestelde sporttoelagereglement bestaat uit drie onderdelen:

1. sportbasistoelage;
2. sportprojecttoelage;
3. sportparticipatietoelage.

Financiële gevolgen
Nee

Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:
 5 - Bruisende stad

 1SBE06 - Een warm Berchem is waar bezoekers en bewoners graag komen en zich goed voelen
 1SBE0607 - Meer Berchemaren sporten of bewegen. De mentale en fysieke gezondheid, de 

individuele ontplooiing en de samenhorigheid van de Berchemnaren worden hierdoor bevorderd
 1SBE060703 - Door gerichte ondersteuning worden sportverenigingen vitaler

Adviezen
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sportraad district Berchem

Advies: Gunstig advies

Motivering:

Bijlagen:  Sportraad_advies_20191002.pdf

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De districtsraad van Berchem keurt het reglement sporttoelagen goed.

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. Reglement_sporttoelagen_Berchem_bijlage_collegepunt.pdf
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REGLEMENT SPORTTOELAGEN BERCHEM 
 
Het reglement sporttoelagen heeft betrekking op drie soorten toelagen die in het kader van sport 
kunnen toegekend worden: 
 

 Sportbasistoelage; 
 Sportprojecttoelage; 
 Sportparticipatietoelage. 

 
De sportbasistoelage is een ondersteuning voor Berchemse sportverenigingen die voldoen aan een 
aantal minimale basisvoorwaarden. De sportprojecttoelage ondersteunt Berchemse 
sportverenigingen die een sportproject of –evenement organiseren op Berchems grondgebied. De 
sportparticipatietoelage is een bijkomende ondersteuning voor Berchemse sportverenigingen die 
voldoen aan bijkomende kwalitatieve en kwantitatieve sportcriteria. 
 
HOOFDSTUK 1: DOELGROEP EN AANVRAAG 
 
Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op de drie soorten sporttoelagen zoals die hieronder 
verder worden uitgewerkt. 
 
Artikel 1 - Te betoelagen periode 
 
De gevraagde sporttoelage kan enkel betrekking hebben op de periode van 1 mei tot en met 30 april 
voorafgaand aan de toelageaanvraag. 
 
Artikel 2 - Doelgroep 
 
Een sportvereniging komt in aanmerking voor sporttoelagen wanneer zij voldoet aan volgende 
cumulatieve voorwaarden: 
 
 Uiterlijk op 30 april van het betrokken toelagejaar een erkende Antwerpse sportvereniging zijn 

conform het reglement Erkenning Antwerpse Sportverenigingen van 14 december 2015 met 
jaarnummer 694; 

 Een actieve werking hebben in het toekomstige toelagejaar. Hieronder wordt verstaan het 
hebben van een structureel en duurzaam aanbod voor elk lid; 

 Toegewezen zijn aan het district Berchem. 
Een vereniging wordt toegewezen aan het district Berchem indien wordt voldaan aan één van 
volgende voorwaarden: 
 Wanneer het hoogste percentage van het totaal aantal Antwerpse leden van de vereniging 

woonachtig is in het district Berchem en wanneer het grootste deel van de sportieve werking 
plaats vindt in het district Berchem; 

 Een duidelijke verankering hebben met het district Berchem.  
Indien geen van beide bovenstaande voorwaarden uitsluitsel biedt dan zal de toewijzing 
gebeuren door overleg tussen de betrokken districten. Een vereniging kan slechts toegewezen 
worden aan één district. 
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Artikel 3 - Aanvraag 
 
De vereniging dient voor de betrokken sporttoelage(n) uit dit reglement één gezamenlijke aanvraag 
in op uiterlijk 30 april van het betrokken toelagejaar. De aanvraag gebeurt uitsluitend digitaal via de 
website. Er kan slechts één aanvraag per vereniging per betrokken toelagejaar worden ingediend. De 
aanvraag kan maar in één district plaatsvinden. Aanvragen bij andere subsidiekanalen moeten 
expliciet vermeld worden bij de aanvraag. De toelage van het district kan aanvullend zijn op een 
toelage van een andere overheid of instelling. Het kan in geen geval gaan om een dubbele 
subsidiëring. Laattijdige aanvragen worden onder geen beding aanvaard. 
 
Welke informatie en/of documenten bij de aanvraag toegevoegd moeten worden, wordt verder 
vermeld in Hoofdstuk 3 (bijlagen bij de toelageaanvraag). 
 
HOOFDSTUK 2: SOORTEN TOELAGEN 
 
2.1   SPORTBASISTOELAGE 
 
Artikel 4 - Bedrag en verrekening sportbasistoelage 
 
Het bedrag van de sportbasistoelage bedraagt 250,00 EUR, indien het daartoe voorziene budget 
toereikend is. 
 
Wanneer het voorziene budget ontoereikend zou zijn wordt de toe te kennen sportbasistoelage 
procentueel verrekend volgens volgende verdeelsleutel: 
 
“Toe te kennen sportbasistoelage per vereniging = (voorziene budget / aantal conforme aanvragen)” 
 
In voorkomend geval van een ontoereikend budget voor de sportbasistoelagen worden er geen 
sportprojecttoelagen of sportparticipatietoelagen toegekend. 
 
2.2.   SPORTPROJECTTOELAGE 
 
Artikel 5 - Voorwaarden sportprojecttoelage 
 
Sportprojecttoelagen kunnen worden aangevraagd voor projecten waarbij een denkspel, een 
volksspel, een fysieke sportactiviteit of het aanzetten van anderen tot beweging centraal staat. Het 
project moet voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden: 
 
 Ingericht op het grondgebied van het district Berchem; 
 Afgebakend in tijd; 
 Publiek toegankelijk; 
 Behoort niet tot de reguliere werking van de vereniging (de reguliere werking zijn de normale en 

bestaande regelmatig terugkerende werkingsactiviteiten zoals trainingen, wedstrijden, …). 
 
Niet-limitatieve voorbeelden die in aanmerking komen voor een sportprojecttoelage zijn een jaarlijks 
jeugdtornooi, tennis- en voetbalvereniging organiseren samen een uitwisselingsmoment voor 
mekaars leden, organisatie van een benefiet voor een goed doel, ledenwervingsdag … 
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De vereniging kan maximum één project per toelagejaar indienen. Het project dient te hebben 
plaatsgevonden in de periode van 1 mei tot en met 30 april voorafgaand aan de toelageaanvraag. 
 
Er kan een toelage worden toegekend voor een klein of een groot project. Voor deze toekenning 
wordt rekening gehouden met het aantal deelnemers en toeschouwers, de duurtijd, doelstelling en 
uitstraling van het project. De toegekende toelage mag de werkelijke kost van het project niet 
overschrijden. 
 
De sportprojecttoelage wordt berekend en toegekend op basis van wegingscoëfficiënten (artikel 
 6 en 7). De aan te leveren informatie en/of documenten wordt per onderdeel uitgewerkt onder 
artikel 14. 
 
Artikel 6 - Wegingscoëfficiënten sportprojecttoelage 
 
Klein project 250 punten 
Groot project 500 punten 
 
Artikel 7 - Verrekening sportprojecttoelage 
 
De bovenvermelde wegingscoëfficiënten (artikel 6) vertegenwoordigen een puntenwaarde in euro 
die wordt bepaald door een berekeningscoëfficiënt. Deze coëfficiënt wordt vastgelegd aan de hand 
van de verhouding tussen enerzijds het beschikbare budget en anderzijds het totaal aantal punten 
van de goedgekeurde aanvragen voor sportprojecttoelagen én goedgekeurde aanvragen voor 
sportparticipatietoelagen, tot uitputting van het voorziene budget. 
 
2.3.   SPORTPARTICIPATIETOELAGE 
 
Artikel 8 - Voorwaarden sportparticipatietoelage 
 
Een sportvereniging dient te voldoen aan volgende bijkomende cumulatieve voorwaarden: 
 
 Aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie. Onder een sportfederatie verstaan we 

een koepelstructuur waarbij verschillende sportclubs en hun leden zijn aangesloten. De 
federaties ondersteunen hun sportclubs op sporttechnisch en/of bestuurlijk vlak; 

 Minstens over 50 leden beschikken op de ledenlijst afgeleverd door de betrokken sportfederatie. 
Een vereniging die hoofdzakelijk werkt met personen met een handicap of beperking moet over 
minstens 25 leden beschikken op de ledenlijst afgeleverd door de betrokken sportfederatie; 

 Uiterlijk op 30 juni van het betrokken toelagejaar de vorm van een vereniging zonder 
winstoogmerk (vzw) hebben. 

 
De sportparticipatietoelagen worden berekend en toegekend op basis van criteria (artikel 9 en 11) en 
daarbijhorende wegingscoëfficiënten (artikel 10 en 12). De aan te leveren informatie en/of 
documenten wordt per onderdeel uitgewerkt onder artikel 14. 
 
Artikel 9 - Algemene criteria sportparticipatietoelage 
 

6 / 17

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be



 

Reglement sporttoelagen Berchem  4 / 12 

9.1. Aantal Berchemse leden:  
Hiervoor komen alle personen in aanmerking die: 
 lid zijn van de vereniging in het betrokken toelagejaar; 
 en vermeld worden op de federatielijst; 
 en woonachtig zijn op het grondgebied van het district Berchem. 

 
9.2. Aantal VTS-gekwalificeerde trainers/begeleiders:  

Hiervoor komen alle personen in aanmerking die: 
 in het bezit zijn van een VTS-diploma dat voorkomt op de recentste Referentietabel voor 

sportkwalificaties van de Vlaamse Trainersschool (verder afgekort 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. 

Hiervoor komen enkel de personen in aanmerking die in de vereniging minstens twee maal per 
week gedurende minstens 30 weken effectief training geven, waarvoor de leden geen extra 
financiële bijdrage moeten leveren. 
 

9.3. Bijscholingen: 
Hiervoor komt het volgende in aanmerking: 
 de uren relevante bijscholing, georganiseerd door een erkend instituut of orgaan, die 

trainers/begeleiders tijdens het betrokken toelagejaar in de betrokken sporttak hebben 
gevolgd; 

 de uren relevante bijscholing, georganiseerd door een erkend instituut of orgaan, die leden, 
geregistreerd op de federatielijst met een relevante functie binnen de sportvereniging, 
tijdens het betrokken toelagejaar hebben gevolgd. Per bijscholing worden maximum 10 uren 
per toelagejaar in aanmerking genomen. 

 
Artikel 10 - Wegingscoëfficiënten algemene criteria sportparticipatietoelage 
 
De toelagen worden toegekend op basis van volgende wegingscoëfficiënten: 
 
Aantal Berchemse leden 1 punt per lid 
Gekwalificeerde trainers/begeleiders 20 punten per trainer/begeleider 
Relevante bijscholing gevolgd door 
trainers/begeleiders 

5 punten per uur bijscholing (max. 10u 
bijscholing) 

Relevante bijscholing gevolgd door leden met 
relevante functie 

5 punten per uur bijscholing (max. 10u 
bijscholing) 

 
Artikel 11 - Doelgroepgerichte criteria sportparticipatietoelage 
 
Indien de vereniging een specifiek aanbod of specifieke aandacht heeft voor een van volgende 
doelgroepen, dan kunnen op basis van onderstaande criteria toelagen worden toegekend. Met een 
specifiek aanbod wordt een gestructureerde werking bedoeld die afgestemd is op de noden van 
betrokken doelgroep (eigen sportmomenten, eigen aansluitingsvoorwaarden, …). 
 
11.1. Jeugd: 

De vereniging kan voor onderstaande criteria in aanmerking komen indien er een 
gestructureerde en duurzame jeugdwerking aanwezig is. Hieronder wordt het hebben van 
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een eigen gescheiden aanbod voor de -19 jarige sportende leden, of jonger indien de 
betrokken sporttak andere jeugdcategorieën hanteert, verstaan. 
 Aantal Berchemse jeugdleden: 

Hiervoor komen alle personen in aanmerking die: 
o lid zijn van de sportvereniging, deelgenomen hebben aan de sportieve werking in het 

betrokken toelagejaar; 
o en vermeld staan op de ledenlijst afgeleverd door de federatie; 
o en woonachtig zijn op het grondgebied van het district Berchem; 
o en op het ogenblik van de uiterste indiendatum (30 april) van het betrokken 

toelagejaar jonger dan 19 jaar zijn. 
 Aantal pedagogisch gekwalificeerde jeugdbegeleiders, met uitzondering van de VTS-

gekwalificeerde jeugdbegeleiders: 
Dit zijn alle personen die: 
o in het bezit zijn van een bewijs van pedagogische bekwaamheid (diploma van leraar, 

aggregatie of de specifieke lerarenopleiding); 
o in de sportvereniging minstens 2 maal per week gedurende minstens 30 weken 

effectief begeleiding geven binnen de gestructureerde en duurzame jeugdwerking en 
waarvoor de leden geen extra financiële bijdrage moeten leveren. 

 Aanwezigheid van een gekwalificeerd jeugdsportcoördinator: 
Hiervoor komen maximum twee personen in aanmerking die: 
o effectief de taak van jeugdsportcoördinator uitoefenen in het betrokken toelagejaar; 
o in het bezit zijn van het attest “instapmodule jeugdsportcoördinator” of diploma 

jeugdsportcoördinator. 
 Ondertekening en naleving Charter “Panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport”. 
 Aantal uren relevante niet-sporttechnische bijscholingen georganiseerd door een erkend 

instituut of orgaan, die begeleiders tijdens het betrokken toelagejaar hebben gevolgd. 
 

11.2. Senioren: 
De vereniging kan voor onderstaande criteria in aanmerking komen indien er een 
gestructureerde en duurzame sportieve werking voor senioren (+55 jaar) aanwezig is. 
Hieronder wordt het hebben van een gescheiden aanbod voor 55-plussers in de betrokken 
sporttak verstaan. 
 Aantal Berchemse leden +55 jaar: 

Hiervoor komen alle personen in aanmerking die: 
o lid zijn van de sportvereniging, deelgenomen hebben aan de sportieve werking in het 

betrokken toelagejaar; 
o en vermeld staan op de ledenlijst afgeleverd door de federatie; 
o en woonachtig zijn op het grondgebied van het district Berchem; 
o en op het ogenblik van de uiterste indiendatum (30 april) van het betrokken 

toelagejaar ouder dan 55 jaar zijn. 
 Aantal gekwalificeerde trainers/-begeleiders met een specialisatie “begeleiden van 

sportende senioren”. 
 Aantal uren relevante bijscholingen georganiseerd door een erkend instituut of orgaan, 

die trainers/begeleiders tijdens het betrokken toelagejaar hebben gevolgd. 
 

11.3. Personen met een handicap of beperking: 
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De aanwezigheid van een gescheiden gestructureerde en duurzame werking voor personen 
met een handicap of beperking. Hetzij gescheiden in tijd en ruimte, hetzij gescheiden in 
begeleiding. 
 Aantal sportende leden met een handicap of beperking: 

Hiervoor komen alle personen in aanmerking die: 
o lid zijn van de sportvereniging in het betrokken toelagejaar; 
o en vermeld staan op de ledenlijst afgeleverd door de federatie; 
o en een handicap of beperking hebben. 

 Aantal gekwalificeerde trainers/-begeleiders met een specialisatie “begeleiden van 
sporters met een handicap” of met een relevante paramedische kwalificatie. 

 Aantal uren relevante bijscholingen georganiseerd door een erkend instituut of orgaan 
die trainers/begeleiders tijdens het betrokken toelagejaar hebben gevolgd. 

 
11.4. Kansarmen: 

 Structureel werk maken van een kansarmenbeleid binnen de vereniging. Hieronder 
wordt onder andere verstaan: het actief communiceren en aanbieden van 
afbetalingsplannen en kortingen op het lidgeld, het nemen van drempelverlagende 
initiatieven, gerichte promotie of wervingsactiviteiten. 

 Aantal leden die recht hebben op een verhoogde tegemoetkomping in de 
gezondheidszorg. 

 Aantal uren relevante bijscholingen georganiseerd door een erkend instituut of orgaan 
die door leden van de vereniging met een relevante functie, tijdens het betrokken 
toelagejaar werden gevolgd. 
 

Artikel 12 - Wegingscoëfficiënten doelgroepgerichte criteria sportparticipatietoelage 
 
De toelagen worden toegekend op basis van volgende wegingscoëfficiënten: 
 
Jeugd 
 
Aantal Berchemse jeugdleden 1 punt per lid 
Pedagogische gekwalificeerde jeugdbegeleiders 20 punten per jeugdbegeleider 
Gekwalificeerd jeugdsportcoördinator (max. 2 
personen) 

50 punten per jeugdsportcoördinator 

Ondertekening en naleving charter Panathlon 10 punten 
Relevante bijscholing begeleiders 5 punten per uur bijscholing 
 
Senioren 
 
Aantal Berchemse leden + 55jaar 5 punten per lid 
Gekwalificeerde trainers/begeleiders met 
specialisatie “begeleiden van sportende 
senioren” 

40 punten per trainer/-begeleider 

Relevante bijscholing trainers/begeleiders 10 punten per uur bijscholing 
 
Personen met een handicap of beperking 
 
Gestructureerde werking voor personen met een 200 punten 
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handicap of beperking 
Aantal sportende leden met een handicap of 
beperking 

10 punten per lid 

Relevant gekwalificeerde trainers/begeleiders 40 punten per trainer/begeleider 
Relevante bijscholing trainers/begeleiders 10 punten per uur bijscholing 
 
Kansarmen 
 
Structureel werken maken van kansarmenbeleid 200 punten 
Aantal leden met recht op een verhoogde 
tegemoetkoming in de gezondheidszorg 

20 punten per lid 

Relevante bijscholing door leden van de 
vereniging met een relevante functie 

10 punten per uur bijscholing 

 
Artikel 13 - Verrekening sportparticipatietoelage 
 
De bovenvermelde wegingscoëfficiënten (artikel 10 en 12) vertegenwoordigen een puntenwaarde in 
euro die wordt bepaald door een berekeningscoëfficiënt. Deze coëfficiënt wordt vastgelegd aan de 
hand van de verhouding tussen enerzijds het beschikbare budget en anderzijds het totaal aantal 
punten van de goedgekeurde aanvragen voor sportprojecttoelagen én goedgekeurde aanvragen voor 
sportparticipatietoelagen, tot uitputting van het voorziene budget. 
 
HOOFDSTUK 3: BIJLAGEN BIJ DE TOELAGEAANVRAAG 
 
Artikel 14 - Bijlagen voor sportbasistoelage, sportprojecttoelage en 
sportparticipatietoelage 
 
Ter staving moet de hierna volgende informatie en/of documenten toegevoegd worden aan de 
aanvraag. 
 
14.1. Bijlagen sportbasistoelage: 
 

De meest recente ledenlijst afgeleverd door de federatie met daarop minstens de vermelding 
van naam, geboortedatum, postcode en woonplaats. 
 

14.2. Bijlagen sportprojecttoelage: 
 

 Omschrijving en toelichting van het project; 
 Doel van het evenement; 
 Data van het evenement; 
 Locatie van het evenement; 
 Doelgroep van het evenement; 
 Aantal deelnemers en toeschouwers van het evenement; 
 Afrekening van het evenement. 
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14.3. Bijlagen sportparticipatietoelage: 
 

Algemene criteria 
 
 De meest recente ledenlijst afgeleverd door de federatie met per lid de vermelding van: 

naam, geboortedatum, postcode, woonplaats, aansluitingsnummer bij de federatie en 
statuut binnen de vereniging (sporters, vrijwilliger, bestuurder, trainer,..); 

 Trainers/Begeleiderslijst met vermelding van naam, geboortedatum, aanduiding van de 
kwalificatie en aanduiding van begeleiding binnen de verschillende doelgroepen; 

 Kopie van het trainersdiploma of een bewijsstuk van de gevolgde opleiding van de 
opgegeven gekwalificeerde trainers/begeleiders; 

 Aanwezigheids- of deelnameattest van de opgegeven bijscholingen met duidelijke 
vermelding: 
 wie de bijscholing heeft gevolgd; 
 welke bijscholing werd gevolgd; 
 uit hoeveel uren de bijscholing bestond; 
 op welke data de bijscholing werd gevolgd. 

 
Doelgroepgerichte criteria 
 
Jeugd: 
 Ledenlijst met uitsluitend vermelding van leden die geen 19 jaar oud zijn of een 

aanduiding van deze leden op de volledige ledenlijst indien in een Excel-bestand 
aangeleverd. De lijst bevat per lid de vermelding van: naam, geboortedatum, postcode, 
woonplaats, aansluitingsnummer bij de federatie en statuut binnen de vereniging. De 
sportvereniging levert de lijst steeds genummerd en gesorteerd per postcode aan; 

 Trainers/Begeleiderslijst met vermelding van naam, geboortedatum, aanduiding of de 
trainer/begeleider al dan niet gekwalificeerd is en aanduiding of hij/zij ook 
training/begeleiding geeft binnen de gestructureerde jeugdwerking; 

 Kopie van het diploma van de opgegeven pedagogisch gekwalificeerde jeugdbegeleiders; 
 Taak- en functieomschrijving van de opgegeven gekwalificeerde 

jeugdsportcoördinator(en); 
 Kopie van het attest of diploma van de opgegeven gekwalificeerde 

jeugdsportcoördinator(en); 
 Bewijs dat de sportvereniging het charter “Panathlon verklaring over ethiek in de 

jeugdsport” heeft ondertekend. 
 Aanwezigheids- of deelnameattest van de opgegeven bijscholingen met duidelijke 

vermelding: 
 wie de bijscholing heeft gevolgd; 
 welke bijscholing werd gevolgd; 
 uit hoeveel uren de bijscholing bestond; 
 op welke data de bijscholing werd gevolgd. 

 
Senioren: 
 Ledenlijst met uitsluitend vermelding van leden die ouder zijn dan 55 jaar of een 

aanduiding van deze leden op de volledige ledenlijst indien in een Excel-bestand 
aangeleverd. De lijst bevat per lid de vermelding van: naam, geboortedatum, postcode, 
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woonplaats, aansluitingsnummer bij de federatie en statuut binnen de vereniging. De 
sportvereniging levert de lijst steeds genummerd en gesorteerd per postcode aan; 

 Trainers/Begeleiderslijst met vermelding van naam, geboortedatum, aanduiding of de 
trainer/begeleider al dan niet gekwalificeerd is en aanduiding of hij/zij ook 
training/begeleiding geeft binnen de sportieve seniorenwerking; 

 Kopie van het diploma of een bewijsstuk van de gevolgde opleiding van de opgegeven 
gekwalificeerde trainers/begeleiders; 

 Aanwezigheids- of deelnameattest van de opgegeven bijscholingen met duidelijke 
vermelding: 
 wie de bijscholing heeft gevolgd; 
 welke bijscholing werd gevolgd; 
 uit hoeveel uren de bijscholing bestond; 
 op welke data de bijscholing werd gevolgd. 
 

Personen met een handicap of beperking: 
 Omschrijving op welke wijze een gescheiden gestructureerde en duurzame werking voor 

personen met een handicap of beperking aanwezig is of georganiseerd wordt; 
 Ledenlijst met uitsluitend vermelding van de leden met een handicap of beperking of een 

aanduiding van deze leden op de volledige ledenlijst indien in een Excel-bestand 
aangeleverd. De lijst bevat per lid de vermelding van: naam, geboortedatum, postcode, 
woonplaats, aansluitingsnummer bij de federatie en statuut binnen de vereniging. De 
sportvereniging levert de lijst steeds genummerd en gesorteerd per postcode aan.  
Per lid dient eveneens een bewijsstuk van de handicap of beperking te worden 
toegevoegd. Sportverenigingen die uitsluitend gehandicaptensport beoefenen moeten 
geen bewijsstukken van de handicap aanleveren; 

 Trainers/Begeleiderslijst met vermelding van naam, geboortedatum, aanduiding of de 
trainer/begeleider al dan niet gekwalificeerd is en aanduiding of hij/zij ook 
training/begeleiding geeft aan sporters met een handicap; 

 Kopie van het diploma of een bewijsstuk van de gevolgde opleiding van de opgegeven 
gekwalificeerde trainers/begeleiders; 

 Aanwezigheids- of deelnameattest van de opgegeven bijscholingen met duidelijke 
vermelding: 
 wie de bijscholing heeft gevolgd; 
 welke bijscholing werd gevolgd; 
 uit hoeveel uren de bijscholing bestond; 
 op welke data de bijscholing werd gevolgd. 
 

Kansarmen: 
 Nota waarin wordt aangetoond op welke manier de vereniging structureel werk maakt 

van een kansarmenbeleid. Onder een kansarmenbeleid wordt onder andere verstaan: 
het actief communiceren en aanbieden van afbetalingsplannen en kortingen op het 
lidgeld, het nemen van drempelverlagende initiatieven, gerichte promotie of 
wervingsactiviteiten, … 

 Ledenlijst met uitsluitend vermelding van de leden met recht op een verhoogde 
tegemoetkoming in de gezondheidszorg of een aanduiding van deze leden op de 
volledige ledenlijst indien in een Excel-bestand aangeleverd. De lijst bevat per lid de 
vermelding van: naam, geboortedatum, postcode, woonplaats, aansluitingsnummer bij 
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de federatie en statuut binnen de vereniging. De sportvereniging levert de lijst steeds 
genummerd en gesorteerd per postcode aan; 

 De vereniging houdt de bewijsstukken (klever van de mutualiteit) per opgegeven lid in 
deze categorie ter beschikking van de administratie; 

 Aanwezigheids- of deelnameattest van de opgegeven bijscholingen met duidelijke 
vermelding: 
 wie de bijscholing heeft gevolgd; 
 welke bijscholing werd gevolgd; 
 uit hoeveel uren de bijscholing bestond; 
 op welke data de bijscholing werd gevolgd. 
 

Artikel 15 - Ontbrekende documenten 
 
Elke vereniging ontvangt na het indienen van haar aanvraag uiterlijk op 15 juni een bericht met de 
vermelding welke documenten in het aangeleverde toelagedossier al dan niet ontbreken conform 
het betrokken reglement. Deze mededeling betekent geenszins een eventuele goedkeuring van het 
dossier, maar wordt louter informatief als een extra service naar de verenigingen toe medegedeeld. 
 
De vereniging heeft tot uiterlijk 30 juni de tijd om eventuele ontbrekende documenten aan te 
leveren. Deze dienen op net dezelfde wijze bezorgd te worden zoals beschreven in artikel 3. 
 
Bij het niet ontvangen van de betrokken documenten zal de vereniging geen aanspraak kunnen 
maken op toelagen. 
 
HOOFDSTUK 4: ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 16 - Werkingsjaar 
 
Het werkingsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april. De aangevraagde sporttoelagen mogen enkel 
betrekking hebben op het afgelopen werkingsjaar. 
 
Artikel 17 - Beslissingsbevoegdheid 
 
Het bevoegde orgaan beslist over de al dan niet toekenning van de toelageaanvraag binnen een 
termijn van zes maanden na de uiterlijke indiendatum van 30 april. Zodra het bevoegde orgaan een 
beslissing neemt, wordt de vereniging hiervan op de hoogte gebracht. 
 
Artikel 18 - Betaling 
 
Na goedkeuring van de toelageaanvraag zal het bevoegde orgaan de toelage uitbetalen. 
 
De uitbetaling van een toelage kan niet gebeuren indien de sportvereniging op het moment van 
uitbetaling nog openstaande vervallen schulden heeft ten opzichte van de stad Antwerpen en/of het 
district Berchem. Na aanzuivering van deze schulden kan de toelage alsnog vrijgegeven worden. 
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Artikel 19 - Controle en gevolgen niet naleven voorwaarden 
 
Door een aanvraag te doen aanvaardt de vereniging elke mogelijke controle van de stad Antwerpen 
of het district Berchem, noodzakelijk voor de toepassing van dit reglement. De stad Antwerpen of het 
district Berchem hebben steeds de mogelijkheid om steekproefsgewijs of gericht controle uit te 
voeren. 
 
Het district kan de al betaalde toelagen terugvorderen of de uitbetaling ervan tegenhouden als: 
 de aangeleverde informatie niet strookt met de werkelijkheid; 
 de vereniging meer middelen ontvangen heeft dan waar zij recht op heeft; 
 de vereniging de gevraagde bewijsstukken niet of niet correct voorlegt; 
 de vereniging zich verzet tegen een controle ter plaatse; 
 de vereniging een onregelmatig beheer voert en het district dit vaststelt of ervan op de hoogte 

wordt gebracht. 
 
Het district kan ook om andere redenen gemotiveerd beslissen dat de vereniging (een deel van) de 
toelage moet terugbetalen of dat deze niet verder wordt uitbetaald. 
 
Artikel 20 - Vrijwaringsprincipe 
 
Ieder die een toelage van de stad Antwerpen of het district Berchem ontvangt of rechtstreeks of 
onrechtstreeks gebruik maakt van stedelijke infrastructuur, neemt het engagement op zich om op 
een constructieve manier mee te werken aan de opbouw van een stad waarin burgers zonder 
onderscheid, met respect voor elkaar, harmonieus samen leven. Uiteraard betekent dit de volstrekte 
naleving van de wetten van het Belgische volk en het Europees Verdrag ter bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. 
 
De toelage of infrastructuur aanwenden op een wijze die in strijd is met het engagement leidt steeds 
tot sancties zoals: 
 weigeren of terugvorderen van de toelage; 
 eenzijdig beëindigen van de samenwerking; 
 verhuurverbod in alle stedelijke centra; 
 weigering logistieke ondersteuning. 
 
De stad Antwerpen of het district Berchem kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die 
geleden wordt naar aanleiding van de opgelegde sancties. 
 
Artikel 21 - Inwerkingtreding reglement 
 
Dit reglement gaat in vanaf 1 januari 2020 en vervangt de voormalige reglementen, hierna 
opgesomd: 
 reglement sportsubsidies van 28 maart 2018 (jaarnummer 91); 
 subsidiereglement sportieve manifestatie van 21 november 2013 (jaarnummer 101); 
 reglement toelage opleiding jeugdtrainers van 26 september 2013 (jaarnummer 65). 
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Artikel 22 - Van toepassing zijnde wetgeving 
 
Voor zover er in dit reglement niet van wordt afgeweken zijn de wet betreffende de controle op de 
toekenningen en de aanwending van sommige toelagen van 14 november 1983 en het reglement op 
de toelagen van de stad Antwerpen van 18 december 2006 (jaarnummer 2730) van toepassing. 
 
In het kader van de wetgeving tot bescherming van de persoonsgegevens zullen de vergaarde 
gegevens enkel gebruikt worden in het kader van de toepassing van dit reglement. 
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Grotesteenweg 150 – 2600 Berchem 

 

 

 
1. Aanwezigen 
 

 

2. Advies reglement sporttoelagen 
 
De sportraad van Berchem besprak het voorgestelde ontwerpreglement reeds op 29 april 2019 en 17 juni 
2019. 
 
De sportraad vroeg toen twee aanpassingen: een onderscheid bij de sportprojecttoelage tussen een klein en 
groot project en de beoordeling van de aanvragen dient te gebeuren door onafhankelijke personen. Beide 
aanpassingen werden doorgevoerd in het reglement dat nu voorligt. 
 
Volledigheidshalve hierbij nog de opmerking dat de subsidiecommissie, waarin nu dus enkel 
onafhankelijken zetelen, niet meer expliciet wordt opgenomen in het reglement. Vanuit juridisch oogpunt 
kwam immers de opmerking dat zolang er enkel medewerkers van het district hierin zetelen er juridisch 
geen nood meer is aan de vermelding van dit artikel. 
 
Op woensdag 25 september 2019 vroeg de sportantenne aan de sportraad om uiterlijk woensdag 2 oktober 
2019 haar eventuele opmerkingen te geven. Finaal werden er geen bijkomende opmerkingen meer 
geformuleerd. De sportraad gaf op woensdag 2 oktober haar digitaal advies en stemt integraal in met het 
voorliggende reglement. 
 
Advies: de sportraad Berchem keurt het nieuwe reglement sporttoelagen integraal goed. 

Sportraad Berchem | Verslag 
  
Datum en uur: Woensdag 2 oktober 2019 
Plaats: digitaal 
Volgend overleg:  

 

Naam Organisatie Naam Organisatie 
Aanwezig 
Mohamed Challouki  Erika Mackelberghe secretaris 
Jan Cloots  Jochen Perck  
Rudy Condes voorzitter Helga Somers  
Els Devenyns  Karel Van Daele  
Rob Van Puyvelde  Jort Van Schil  
Nicky Vernieuwe ondervoorzitter Steven De Moor sportantenne 
    
Verontschuldigd 
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3. Actiepunten 
 

 

Actie Schreefdatum Wie Naar wie OK 
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