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Ondersteuningsreglement: 
werkingsondersteuning voor 
Berchemse sportverenigingen 

1. Definities 

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

 Werkingsjaar: de periode van 1 mei tot en met 30 april. 
 Erkende Antwerpse sportvereniging: erkend zijn conform het reglement Erkenning 

Antwerpse Sportverenigingen van 14 december 2015 met jaarnummer 694. 
 Toegewezen zijn aan het district Berchem: een vereniging wordt toegewezen aan het 

district Berchem wanneer het hoogste percentage van het totaal aantal Antwerpse leden 
van de vereniging woonachtig is in het district Berchem of wanneer het grootste deel van 
de sportieve werking plaats vindt in het district Berchem. Indien geen van voorgaande 
voorwaarden uitsluitsel biedt dan zal de toewijzing gebeuren door overleg tussen de 
betrokken districten. Een vereniging kan slechts toegewezen worden aan één district. 

 Sportfederatie: een koepelstructuur waarbij verschillende sportverenigingen en hun leden 
zijn aangesloten. De federaties ondersteunen hun sportverenigingen op sporttechnisch 
en/of bestuurlijk vlak. 

 Berchemse leden: hiervoor komen alle personen in aanmerking die 
o lid zijn van de vereniging in het betrokken werkingsjaar; 
o en vermeld worden op de federatielijst; 
o en woonachtig zijn op het grondgebied van het district Berchem. 

 Berchemse jeugdleden: Berchemse sportende leden die op het ogenblik van de uiterste 
indiendatum (30 april) van het betrokken ondersteuningsjaar jonger dan 19 jaar zijn. 

 Berchemse leden 55+: Berchemse sportende leden die op het ogenblik van de uiterste 
indiendatum (30 april) van het betrokken ondersteuningsjaar ouder dan 55 jaar zijn. 

 Berchemse leden met een handicap of beperking: Berchemse sportende leden die een 
handicap of beperking hebben op het ogenblik van de uiterste indiendatum (30 april) van 
het betrokken ondersteuningsjaar. 

 VT-leden: sportende leden die op het ogenblik van de uiterste indiendatum (30 april) van 
het betrokken ondersteuningsjaar recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (VT) 
in de gezondsheidszorg en waarvoor de sportvereniging actief voordelen aanbiedt en 
communiceert in de vorm van korting op het lidgeld (minimum 10%), mogelijkheid tot het 
gebruik van een afbetalingsplan voor het lidgeld en het doorverwijzen naar mogelijke 
ondersteuning via ziekenfonds, OCMW en/of Buurtsport. 
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 VTS-gekwalificeerde trainers: hiervoor komen alle personen in aanmerking die 
o in de vereniging minstens twee maal per week gedurende minstens 30 weken 

effectief training geven; 
o en waarvoor de leden geen extra financiële bijdrage moeten leveren; 
o en 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. 

 Pedagogisch gekwalificeerde jeugdbegeleiders: hiervoor komen alle personen in 
aanmerking die: 

o niet VTS-gekwalificeerd zijn maar wel in het bezit zijn van een bewijs van 
pedagogische bekwaamheid (diploma van leraar, aggregatie of de specifieke 
lerarenopleiding); 

o en in de vereniging minstens twee maal per week gedurende minstens 30 weken 
effectief training geven aan de jeugdleden; 

o en waarvoor de leden geen extra financiële bijdrage moeten leveren. 
 Bijscholingen: de uren relevante bijscholing, georganiseerd door een erkend instituut of 

orgaan, die trainers tijdens het betrokken ondersteuningsjaar in de betrokken sporttak 
hebben gevolgd of 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 ondersteuningsjaar hebben gevolgd. 

 Gestructureerde en duurzame jeugdwerking: het hebben van een eigen gescheiden 
aanbod voor de -19 jarige sportende leden, of jonger indien de betrokken sporttak andere 
jeugdcategorieën hanteert. 

 Gestructureerde en duurzame werking 55+: het hebben van een eigen gescheiden 
aanbod voor de +55 jarige sportende leden. 

 Gestructureerde en duurzame werking voor personen met een handicap of beperking: 
het hebben van een werking voor personen met een handicap of beperking, hetzij 
gescheiden in tijd en ruimte, hetzij gescheiden in begeleiding. 

 Jeugdsportcoördinator: een persoon die het jeugdsportbeleid in de sportvereniging 
coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige, sociaal-pedagogische en 
organisatorische vlak. De jeugdsportcoördinator is in het bezit van minimum een VTS B-
diploma of daarmee gelijk geschakeld. 

 Panathlonverklaring: verklaring met heldere gedragsregels over ethiek in de jeugdsport. 

2. Looptijd 

Dit reglement gaat in op 20 mei 2021 en eindigt op 31 december 2025. 

3. Ondersteuningsverstrekker 

De ondersteuning wordt verstrekt door district Berchem. 
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4. Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning 

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

 Uiterlijk op 30 april van het betrokken werkingsjaar een erkende Antwerpse 
sportvereniging zijn; 

 Toegewezen zijn aan het district Berchem; 
 In het toekomstige werkingsjaar een actieve werking hebben en het hebben van een 

structureel en duurzaam aanbod voor haar leden. 
 Aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie; 
 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 31 mei van het betrokken ondersteuningsjaar de vorm van een vereniging 
zonder winstoogmerk (vzw) hebben. 

5. Voor welke kosten mag je de ondersteuning gebruiken 

De kosten die gemaakt werden in functie van de algemene werking van de sportvereniging 
voor: 

 het hebben van Berchemse leden, Berchemse jeugdleden, Berchemse leden 55+, leden 
met een handicap of VT-leden; 

 het hebben van een gestructureerde werking voor personen met een handicap; 
 het hebben van gekwalificeerde trainers of begeleiders; 
 het hebben van jeugdsportcoördinatoren; 
 het volgen van bijscholingen; 
 het ondertekenen en respecteren van de Panathlonverklaring; 
 … 

6. Aanvraag 

De ondersteuningsaanvraag wordt tussen 15 maart en 30 april van het werkingsjaar digitaal 
ingediend in de ‘Verenigingendatabank Antwerpen’, gekend onder de naam Fenix. De 
vereniging kan maximum één aanvraag per jaar voor een werkingsondersteuning indienen. 

Voor het werkingsjaar van 1 mei 2020 tot en met 30 april 2021 wordt de 
ondersteuningsaanvraag ingediend tussen 15 april en 30 mei 2021. 

De ontvangst en de volledigheid van de ondersteuningsaanvraag wordt bevestigd binnen 
een termijn van 30 kalenderdagen met een ontvangstmelding. 
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Wanneer de ondersteuningsaanvraag onvolledig is, stuurt 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 15 kalenderdagen. 

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

7. Beslissing 

Het bevoegde orgaan oordeelt over het toekennen van de werkingsondersteuning. De 
beslissing wordt genomen na 15 juni van het lopende kalenderjaar op de eerst volgende 
zitting van het bevoegde orgaan. 

Voor het werkingsjaar van 1 mei 2020 tot en met 30 april 2021 wordt de beslissing genomen 
na 15 juli van het lopende kalenderjaar op de eerst volgende zitting van het bevoegde 
orgaan. 

8. Financiële ondersteuning 

De aanvraag voor werkingsondersteuning kan enkel handelen over de periode van 1 mei tot 
en met 30 april voorafgaand aan de ondersteuningsaanvraag. 

De werkingsondersteuning wordt berekend en toegekend op basis van volgende 
berekenings- en wegingscoëfficiënten. 

Wegingscoëfficiënten: 

Berchemse leden 1 punt per lid 

Berchemse jeugdleden 1 punt per lid 

Berchemse leden 55+ 10 punten per lid 

Leden met een handicap of beperking 10 punten per lid 

VT-leden 20 punten per lid 

VTS-gekwalificeerde trainers 30 punten per trainer 

Pedagogisch gekwalificeerde 
jeugdbegeleiders 

30 punten per begeleider 
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Gekwalificeerde trainers/begeleiders met 
specialisatie “begeleiden van sportende 
senioren” 

40 punten per begeleider 

Gekwalificeerde trainers/begeleiders met 
specialisatie “begeleiden van sporters met 
een handicap” of met een relevante 
paramedische kwalificatie 

40 punten per begeleider 

Jeugdsportcoördinator 50 punten per jeugdsportcoördinator (max. 
2 jeugdsportcoördinatoren) 

Bijscholing 5 punten per uur bijscholing (max. 10 uur 
bijscholing per lid) 

Gestructureerde werking personen met een 
handicap of beperking 

200 punten 

Ondertekening Panathlonverklaring 10 punten 

De bovenvermelde wegingscoëfficiënten 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 werkingsondersteuningen tot uitputting 
van het voorziene budget. 

Berekeningscoëfficiënt: 

totaal beschikbare budget in euro 
= “xxx” euro per punt 

totaal aantal punten goedgekeurde aanvragen 

9. Termijnen voor uitbetaling 

Na goedkeuring van de ondersteuningsaanvraag zal het bevoegde orgaan de ondersteuning 
onmiddellijk uitbetalen. 

10. Inhoudelijke en financiële rapportage 

De ontvanger moet het gebruik van de ondersteuning verantwoorden op volgende manier: 

De sportvereniging dient bij haar ondersteuningsaanvraag in de verenigingendatabank 
volgende documenten toe te voegen voor de onderdelen die voor haar van toepassing zijn: 

 De meest recente ledenlijst afgeleverd door de federatie met daarop minstens de 
vermelding van naam, geboortedatum, postcode en woonplaats van de leden; 
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 Ledenlijst met uitsluitend vermelding van leden die geen 19 jaar oud zijn of een 
aanduiding van deze leden op de volledige ledenlijst indien niet 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; 

 Ledenlijst met uitsluitend vermelding van leden die 55+ jaar oud zijn of een aanduiding 
van deze leden op de volledige ledenlijst indien niet 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; 

 Ledenlijst met uitsluitend vermelding van leden met een handicap of beperking of een 
aanduiding van deze leden op de volledige ledenlijst indien niet 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; 

 Ledenlijst met uitsluitend vermelding van VT-leden of een aanduiding van deze leden op 
de volledige ledenlijst indien niet 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; 

 Bewijs dat de betrokken VT-leden effectief recht hebben op een verhoogde 
tegemoetkoming (bv. door klevers van het ziekenfonds); 

 Bewijs dat de sportvereniging aan haar VT-leden actief voordelen aanbiedt en 
communiceert; 

 Trainers/Begeleiderslijst met vermelding van naam, geboortedatum, aanduiding van de 
kwalificatie en aanduiding van begeleiding binnen de verschillende doelgroepen (jeugd, 
55+, gehandicapten); 

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

 Taak- en functieomschrijving van de opgegeven gekwalificeerde 
jeugdsportcoördinator(en); 

 Omschrijving op welke wijze een gescheiden gestructureerde en duurzame werking voor 
personen met een handicap of beperking aanwezig is of georganiseerd wordt; 

 Aanwezigheids- of deelnameattest van de opgegeven bijscholingen met duidelijke 
vermelding: 

o wie de bijscholing heeft gevolgd;  
o welke bijscholing werd gevolgd;  
o uit hoeveel uren de bijscholing bestond;  
o op welke data de bijscholing werd gevolgd; 

 Bewijs dat de sportvereniging de Panathlonverklaring heeft ondertekend. 

Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in uitvoering van dit reglement. 

De inhoudelijke rapportage dekt ook de financiële verantwoording. 
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11. Vervanging 

Dit ondersteuningsreglement vervangt het reglement goedgekeurd met het besluit van 22 
oktober 2019 (jaarnummer 71). 

12. 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). 


