
SPORTSUBSIDIES 2020 



Welke subsidies + voorwaarden 

• Erkend 

• Actieve werking 

• Erkend 

• Actieve werking 

• Erkend 

• Actieve werking 

• Vzw 

• Aangesloten bij 

sportfederatie 

• > 50 leden bij de 

federatie 

• Vzw 

• Aangesloten bij 

sportfederatie 

• > 50 leden bij de 

federatie 

• Duurzame, 

gestructureerde 

jeugdwerking 

BASISSUBSIDIES 

Subsidies voor 

SPORTPARTICIPATIE 

MATERIAAL 

INFRASTRUCTUUR Subsidies voor 

SPORTTECHNISCHE 

VOORUITGANG 



Basissubsidie en sportparticipatie 
Aanvragen bij de districten: 



Subsidies vr sporttechnische vooruitgang 

Voorwaarde: gestructureerde en duurzame jeugdwerking 

 

 Gekwalificeerde jeugdtrainers (VTS-diploma of assimilatie) 

 

 Gekwalificeerde jeugdsportcoördinator(en) (max 2) (VTS-
diploma of assimilatie) 

 

 Organisatie/inrichting van een VTS-cursus  

 

 Sporttechnische bijscholingen (relevant, jeugd) 



Materiaalsubsidies 

 aankoop en onderhoud van duurzaam sportgerelateerd 

materiaal 

 

 

 Betrekking op hoofdactiviteit 

 

 Duurzaam = de intentie hebben om 3 sportseizoenen 

mee te gaan 

SPORTMATERIAAL 
ONDERHOUDSMATERIAAL 



Materiaalsubsidies 

- max 70% per project   

- max € 10.000 per jaar 

- max € 50.000 per 5 jaar (limiet blijft behouden en 

gekoppeld aan limiet infrastructuur) 

 

Bijlagen 

 Prijsofferte of factuur (datum factuur vanaf 1 mei 2019) 

 Motivatie (als document of in tekstveld bij de aanvraag) 

 

Uitvoering én afrekening 

 na 1 mei 2019 

 én uiterlijk tot 31 juli 2021 



Sportmateriaal 
enkele voorbeelden 

nodig 

Duurzaamheid! 

training 

bescherming 

EHBO 

opbergen 



Sportmateriaal 
enkele voorbeelden 

Kledij, textiel, bedrukking, 

spandoeken, promotiemateriaal, … 
Ballen 

IT materiaal, software, camera’s, 

beeldanalyse, … 
Persoonlijk materiaal 



Onderhoudsmateriaal  
enkele voorbeelden 

Duurzaamheid! 

Sportgerelateerd  

= onderhoud sportterrein 



Infrastructuursubsidies 

 Duurzame investeringen t.b.v. het onderhoud, de 

aankoop, oprichting of verbouwing van duurzame 

sportgerelateerde infrastructuur. 

 

 2 types  kunnen beide aangevraagd worden! 

 

 Totaal maximum € 200.000 per 5 jaar (incl. toegekende 

materiaalsubsidies) 

 

 Berekening op 4 voorafgaande jaren + huidig jaar 

 
 



Infrastructuursubsidies 

TYPE 1  
 Totale investering is max €20.000 

 Meerdere projecten mogelijk 

 Max 70% van de investering 

 Toekenning op basis van prioriteiten 

 Uitgevoerde en/of geplande werken 

 

TYPE 2 
 Investering is groter dan €20.000 

 Één project 

 Max 70% 

 Toekenning wordt geadviseerd door commissie 

 ENKEL geplande projecten waarvan de uitvoering 

plaatsvindt nà de beslissing over de subsidies 
 



Infrastructuursubsidies 
Bijlagen 

1. Motiveringsnota (waarom) 
+ Extra voor type 2: 

 plan van uitvoering (partners, fases, timing, …);  

 meerwaarde voor de doelstellingen van de stad Antwerpen; 

 financiële haalbaarheid van het project (begroting) 
 

2. Plan/plattegrond 
 

3. Factuur (enkel type 1) / Offerte (type 1 en 2) 
 

4. Opgave BTW-plicht 
 

5. Indien van toepassing 
 Toelating(en) eigenaar/verhuurder 

 Huurcontract 

 Bouwvergunning 



Dossier samenstellen 



Aanvraag - voorbereiden 

1. Contactpersonen updaten/aanvullen (min 1 werkdag verwerkingstijd!) 

2. Trainersrooster updaten + opslaan! (ook al zijn de gegevens nog    

correct) ** 

3. Bijscholingsattesten en nieuwe diploma's toevoegen 

4. Ledenlijst(en) toevoegen ** 

5. Ledenaantallen updaten ** 

6. Omschrijving doelgroepwerking toevoegen (voor de districten) 

 

** noodzakelijk om een correct dossier in te dienen 



Aanvraag – aanmaken 

Vanaf 15/03 

1. Sportsubsidies 2020 => nieuwe aanvraag openen 

2. Nazicht gegevens!! 

3. Aanmaken materiaal/infrastructuurprojecten (optioneel) 



• Subsidiedossier aanmaken – indienen: idem aan 2019! 
– via de verenigingendatabank 

• account club > aanvragen en formulieren > nieuw dossier 
> stad Antwerpen     > sportsubsidies 2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
– 1 aanvraag voor de 5 onderdelen 
– Aanmaken vanaf 15 maart 2019 
– indienen uiterlijk 30 april 2019 
– nazicht: door centrale administratie sportsubsidies 

 

 

 

Dossier 2020 aanmaken - indienen 



Aanvraag - indienen 

• Uiterlijk donderdag 30 april 2020 

• Communicatie over dossier 

=> Mailadres van gebruikt account 

• 2de contactpersoon registreren 



Databank 

https://sport.csjdatabank.be/  

 

https://sport.csjdatabank.be/
https://sport.csjdatabank.be/


Databank 

!! Onder account van je club!! 

Contactpersonen aanvullen 

(hoofdaccounthouder) 

Linkermenu > ‘Organisatie bekijken’ 

                   > ‘Contactpersonen’ 

Trainersrooster 

Bijscholingsattesten  

Diploma's 

Linkermenu > ‘Permanent dossier ’ 

                   > Trainers en begeleiders 

                   >Tab ‘Rooster ’ 

                   >Tab ‘Bijlagen’ 

Ledenlijst(en) 

Omschrijving doelgroepwerking 

Linkermenu > ‘Permanent dossier ’ 

                   > Organisatie 

Ledenaantallen 
Linkermenu > ‘Permanent dossier ’ 

                   > Ledenaantallen 

Sportsubsidies 2020 

Linkermenu > Aanvragen & Formulieren 

1ste keer via > ‘Nieuw dossier ’ 

     > Sportsubsidies 2020 ‘Dossier starten’ 

Volgende keer onder ‘Lopende aanvragen’  

     > Sportsubsidies 2020 ‘Dossier bekijken’ 



BELANGRIJKE DATA 

 Vanaf NU: voorbereiden aanvraag 

 15 maart 2020: openen subsidieaanvraag 

 30 april 2020:  uiterste datum indienen 

 15 juni 2020: resultaat 1ste screening (aanwezigheid van 

documenten) 

 30 juni 2020: uiterste datum ontbrekende documenten 

 September/oktober: beslissing subsidies 



Contact 

sportsubsidies@antwerpen.be – 03/338.97.86 

 

Dossierbeheerders: 

 

 

Joni Cotteleer – joni.cotteleer@antwerpen.be – 03/338.97.32 

 

Niki Corbreun – niki.corbreun@antwerpen.be – 03/338.48.24 

 

Sofie Van den Ende – sofie.vandenende@antwerpen.be – 03/338.96.56 

 

 



 

 

Heel veel SUCCES 


