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REGLEMENT SPORTSUBSIDIES 

De sportsubsidies worden opgesplitst in drie onderdelen: 

 basissubsidies 

 subsidies voor sportparticipatie 

 subsidies voor sporttechnische vooruitgang  

TITEL I - VOORWAARDEN EN AANVRAAG 

Artikel 1 – Voorwaarden sportsubsidies 

Een vereniging komt in aanmerking voor sportsubsidies wanneer zij voor het betrokken 

subsidiejaar een aanvraag indient en voldoet aan volgende cumulatieve voorwaarden: 

 een erkende Antwerpse sportvereniging zijn conform het reglement over de erkenning van 

Antwerpse sportverenigingen uiterlijk op 1 juli van het desbetreffende subsidiejaar; 

 een actieve werking hebben in het toekomstige subsidiejaar. Onder actieve werking wordt 

verstaan het hebben van een structureel en duurzaam aanbod voor elk lid; 

Artikel 2 - Aanvraag sportsubsidies 

De vereniging dient jaarlijks opnieuw een aanvraag in te dienen, uiterlijk 30 april van het 

betrokken subsidiejaar. 

De aanvraag gebeurt digitaal via de daartoe voorziene website.  

Er kan slechts één aanvraag per vereniging per betrokken subsidiejaar worden ingediend.  

TITEL II - BASISSUBSIDIES 

Artikel 3 – Voorwaarden en verrekening basissubsidies 

Elke vereniging die voldoet aan de voorwaarden en criteria sportsubsidies zoals vermeld in 

artikel 1, 2 en 4 ontvangt een basissubsidie van maximum 250,00 EUR.  

De subsidie wordt berekend aan de hand van de verhouding tussen het beschikbare budget en 

het aantal goedgekeurde dossiers met een maximale toekenning van 250,00 EUR per 

goedgekeurd dossier.  

Artikel 4 - Bijlagen basissubsidies 

Ter staving dient volgende bijlage, voor zover deze nog niet in het bezit is van of opgezocht 

kunnen worden door vzw Antwerpen Sportstad, toegevoegd te worden aan de aanvraag: 

 kopie van de meest recente ledenlijst afgeleverd door de federatie met vermelding van 

naam, geboortedatum, postcode en woonplaats, aansluitingsnummer bij de federatie, 

statuut van het lid binnen de vereniging (sporter, bestuurder, vrijwilliger, trainer,…). De 

sportvereniging levert de lijst steeds genummerd en gesorteerd per postcode aan. 

Bij het ontbreken van dit document zal de sportvereniging geen aanspraak kunnen maken op 

basissubsidies. 
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TITEL III – SUBSIDIES VOOR SPORTPARTICIPATIE 

Artikel 5 – Voorwaarden subsidies voor sportparticipatie 

Elke vereniging die voldoet aan volgende cumulatieve voorwaarden komt in aanmerking voor 

subsidies voor sportparticipatie: 

 in het betrokken subsidiejaar een basissubsidie ontvangen; 

 minstens over 50 leden beschikken op de ledenlijst afgeleverd door de federatie. Een 

sportvereniging die hoofdzakelijk werkt met personen met een handicap of beperking 

moet over minstens 25 leden beschikken op de ledenlijst afgeleverd door de federatie; 

 een vzw-statuut bezitten op de uiterlijk 30 juni van het betrokken subsidiejaar; 

 aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie. 

Artikel 6 - Criteria subsidies voor sportparticipatie 

De subsidies voor sportparticipatie worden toegekend op basis van criteria en 

wegingscoëfficiënten.  

Art 6§1. Algemene criteria 

 Aantal Antwerpse leden 

Hiervoor komen alle personen in aanmerking die 

 lid zijn van de sportclub in het betrokken subsidiejaar 

 en vermeld worden op de federatielijst; 

 en woonachtig zijn op het grondgebied van de stad Antwerpen. 

 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 sportvereniging minstens 

tweewekelijks gedurende 30 weken effectief training geven waarvoor de leden geen extra 

financiële bijdrage moeten leveren.. 

 Bijscholingen 

Hiervoor komt het volgende in aanmerking:  

 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, georganiseerd door een erkend instituut of orgaan, 

die leden, geregistreerd op de federatielijst met een relevante functie binnen de 

sportvereniging, tijdens het betrokken subsidiejaar hebben gevolgd. Per 

bijscholing worden maximum 10 uren per subsidiejaar in aanmerking genomen. 
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Art 6§2. Doelgroepgerichte criteria 

Indien de vereniging een specifiek aanbod of specifieke aandacht heeft voor een van volgende 

doelgroepen, dan kunnen op basis van onderstaande criteria subsidies worden toegekend. 

Met een specifiek aanbod wordt een gestructureerde werking bedoeld die afgestemd is op de 

noden van betrokken doelgroep (eigen sportmomenten, eigen aansluitingsvoorwaarden,…). 

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 

een eigen gescheiden aanbod voor de -19 jarige sportende leden, of jonger indien de 

betrokken sporttak andere jeugdcategorieën hanteert, verstaan. 

 Aantal Antwerpse jeugdleden 

Hiervoor komen alle personen in aanmerking die 

- lid zijn van de sportvereniging, deelgenomen hebben aan de sportieve werking 

in het betrokken subsidiejaar 

- en vermeld staan op de ledenlijst afgeleverd door de federatie; 

- en woonachtig zijn op het grondgebied van de stad Antwerpen; 

- en op het ogenblik van de uiterste indiendatum van het betrokken subsidiejaar 

jonger dan 19 jaar zijn. 

 Aantal pedagogisch gekwalificeerde jeugdbegeleiders, met uitzondering van de 

VTS-gekwalificeerde jeugdbegeleiders: 

Dit zijn alle personen die: 

- in het bezit zijn van een bewijs van pedagogische bekwaamheid (diploma van 

leraar, aggregatie of de specifieke lerarenopleiding); 

- 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. 

 Aanwezigheid van een gekwalificeerd jeugdsportcoördinator 

Hiervoor komen maximum twee personen in aanmerking die: 

- effectief de taak van jeugdsportcoördinator uitoefenen in het betrokken 

subsidiejaar; 

- 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 subsidiejaar 

hebben gevolgd. 

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 Antwerpse leden +55 jaar 

Hiervoor komen alle personen in aanmerking die 

- lid zijn van de sportvereniging, deelgenomen hebben aan de sportieve 

werking in het betrokken subsidiejaar 

- en vermeld staan op de ledenlijst afgeleverd door de federatie; 
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- en woonachtig zijn op het grondgebied van de stad Antwerpen; 

- en op het ogenblik van de uiterste indiendatum van het betrokken 

subsidiejaar 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 subsidiejaar hebben gevolgd. 

3. Personen met een handicap of beperking: 

 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 

- lid zijn van de sportvereniging in het betrokken subsidiejaar 

- en vermeld staan op de ledenlijst afgeleverd door de federatie; 

- 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 subsidiejaar hebben gevolgd. 

4. Kansarmen 

 Structureel werk maken van een kansarmenbeleid binnen de sportvereniging. 

Hieronder wordt onder andere verstaan: het actief communiceren en aanbieden van 

reducties op het lidgeld en afbetalingsplannen, het nemen van drempelverlagende 

initiatieven, gerichte promotie of wervingsactiviteiten. 

 Aantal leden met een Omnio-statuut of 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 subsidiejaar werden gevolgd. 

Artikel 7 – Wegingscoëfficiënten subsidies voor sportparticipatie 

Art 7§1  Wegingscoëfficiënten algemene criteria 

Aantal Antwerpse leden 1 punt per lid 

Gekwalificeerde trainers/begeleiders 20 punten per trainer/begeleider 

Relevante bijscholing  5 punten per uur bijscholing 

Art 7§2 Wegingscoëfficiënten doelgroepgerichte criteria 

1. Jeugd 

Aantal Antwerpse jeugdleden 1 punt per lid 

Pedagogische gekwalificeerde 

jeugdbegeleiders 

20 punten per jeugdbegeleider 

Gekwalificeerd jeugdsportcoördinator  50 punten per jeugdsportcoördinator 

Ondertekening en naleving charter Panathlon 10 punten 

Relevante bijscholing  5 punten per uur bijscholing 
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2. Senioren 

Aantal Antwerpse leden + 55jaar 5 punten per lid 

Gekwalificeerde trainers/begeleiders met 

specialisatie “begeleiden van sportende 

senioren” 

40 punten per trainer/-begeleider 

Relevante bijscholing  10 punten per uur bijscholing 

 

3. 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 trainer/begeleider 

Relevante bijscholing 10 punten per uur bijscholing 

 

4. Kansarmen  

Structureel werken maken van een 

kansarmenbeleid 

200 punten 

Aantal leden met een Omnio-statuut of recht 

op een verhoogde tegemoetkoming in de 

gezondheidszorg 

20 punten per lid 

Relevante bijscholing door trainer/begeleider 10 punten per uur bijscholing 

 

Artikel 8 – Verrekening subsidies voor sportparticipatie 

De wegingscoëfficiënten gekoppeld aan de beoordelingscriteria vertegenwoordigen een 

puntenwaarde in euro die wordt bepaald door een berekeningscoëfficiënt. Deze coëfficiënt 

wordt vastgelegd aan de hand van de verhouding tussen het beschikbare budget enerzijds en 

het totaal aantal punten van de goedgekeurde aanvragen voor subsidies voor sportparticipatie 

anderzijds, tot uitputting van het voorziene budget voor subsidies voor sportparticipatie. 

Artikel 9 – Bijlagen subsidies voor sportparticipatie 

Ter staving dienen volgende documenten toegevoegd te worden aan de aanvraag, voor zover 

deze nog niet in het bezit zijn van of opgezocht kunnen worden door de vzw Antwerpen 

Sportstad. 

Art 9§1 Bijlagen algemene criteria 

 Ledenlijst aangeleverd 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,..). De sportvereniging 

levert de lijst steeds genummerd en gesorteerd per postcode aan; 

 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: 
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- wie de bijscholing heeft gevolgd; 

- welke bijscholing werd gevolgd; 

- uit hoeveel uren de bijscholing bestond; 

- op welke data de bijscholing werd gevolgd. 

Art 9§2 Bijlagen doelgroepgerichte criteria 

1. 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. 

 

2. 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, 

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. 

 

3. 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 berperking 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. 

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 

 

4. 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 reducties op het lidgeld en 

afbetalingsplannen, het nemen van drempelverlagende initiatieven, gerichte promotie 

of wervingsactiviteiten, …    

 Ledenlijst met uitsluitend vermelding van de leden met omnio-statuut 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. 

 De sportvereniging 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. 

TITEL IV – SUBSIDIES VOOR SPORTTECHNISCHE VOORUITGANG 

Zodra een vereniging voldoet aan de hierna beschreven voorwaarden komt zij in aanmerking 

voor subsidies voor sporttechnische vooruitgang. 

Artikel 10 – Voorwaarden subsidies voor sporttechnische vooruitgang 

Elke vereniging die voldoet aan volgende cumulatieve voorwaarden komt in aanmerking voor 

subsidies voor sporttechnische vooruitgang: 

 in het betrokken subsidiejaar een basissubsidie ontvangen; 

 minstens over 50 leden beschikken op de ledenlijst aangeleverd door de federatie. Een 

sportvereniging die hoofdzakelijk werkt met personen met een handicap of beperking 

moet over minstens 25 leden beschikken op de ledenlijst afgeleverd door de federatie; 
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 een vzw-statuut bezitten op de uiterlijk 30 juni van het betrokken subsidiejaar; 

 aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie; 

 een gestructureerde en duurzame jeugdwerking hebben. Hieronder wordt het hebben 

van een eigen gescheiden aanbod voor de -19 jarige sportende leden, of jonger indien 

de betrokken sporttak andere jeugdcategorieën hanteert, verstaan. 

Artikel 11 - Criteria subsidies voor sporttechnische vooruitgang 

De subsidies voor sporttechnische vooruitgang worden toegekend op basis van criteria en 

wegingscoëfficiënten.  

 Aantal sporttechnisch gekwalificeerde jeugdtrainers 

Hiervoor komen de personen in aanmerking die voldoen aan de volgende voorwaarden: 

- een diploma of attest bezitten dat voorkomt op de Referentietabel voor 

sportkwalificaties van de Vlaamse Trainersschool (afgekort Referentietabel VTS) 

- een diploma of getuigschrift bezitten dat op basis van de meest recente VTS-

assimilatietabel gelijkgesteld werd met één van de diploma’s vermeld op de 

Referentietabel VTS; 

- in de sportvereniging  tweewekelijks gedurende minstens 30 weken effectief 

training geven aan de aangesloten leden en waarvoor deze geen extra financiële 

bijdrage moeten leveren. 

 Sporttechnisch gekwalificeerde jeugdsportcoördinator(en) 

Hiervoor komen twee personen in aanmerking die voldoen aan de volgende voorwaarden: 

- effectief de taak van jeugdsportcoördinator uitoefenen; 

- minstens een diploma of attest van waarderingsschaal 2 bezitten van de 

Referentietabel VTS of een diploma of getuigschrift bezitten dat op basis van de 

meest recente VTS-assimilatietabel hiermee gelijkgesteld wordt. 

De taak- en functieomschrijving van de jeugdsportcoördinator(en) dient door de 

sportvereniging beschreven te zijn. 

 Organiseren van een VTS-trainerscursus. 

Hiervoor komen de uren van erkende trainerscursussen of bijscholingen in de betrokken 

sporttak in aanmerking die sportverenigingen organiseren. De cursus moet plaatsvinden 

op het grondgebied van de stad Antwerpen of op sportinfrastructuur elders gelegen die 

eigendom is van de stad Antwerpen (indien bepaalde sport specifieke infrastructuur niet 

aanwezig is op het grondgebied van de stad Antwerpen kan hierop een uitzondering 

gemaakt worden). 

 Aantal uren relevante sporttechnische bijscholing gevolgd door de jeugdtrainers in de 

betrokken sporttak.  

 Aantal uren relevante bijscholing gevolgd door de sporttechnisch gekwalificeerde 

jeugdsportcoördinator(en).  

Artikel 12 – Wegingscoëfficiënten voor sporttechnische vooruitgang 

Jeugdtrainer met:  

VTS-waarderingsschaal 1 10 punten per trainer 

VTS-waarderingsschaal 2 20 punten per trainer 

VTS-waarderingsschaal 3 25 punten per trainer 

VTS-waarderingsschaal 4 30 punten per trainer 

VTS-waarderingsschaal 5 35 punten per trainer 

VTS-waarderingsschaal 6 40 punten per trainer 
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VTS-waarderingsschaal 7 50 punten per trainer 

VTS-waarderingsschaal 8 60 punten per trainer 

Jeugdsportcoördinator met:   

VTS-waarderingsschaal 2 50 punten 

VTS-waarderingsschaal 3 55 punten 

VTS-waarderingsschaal 4 60 punten  

VTS-waarderingsschaal 5 65 punten  

VTS-waarderingsschaal 6 70 punten  

VTS-waarderingsschaal 7 80 punten  

VTS-waarderingsschaal 8 90 punten  

Uren georganiseerde VTS-cursus of bijscholing 10 EUR per georganiseerd uur 

Uren sporttechnische bijscholing door jeugdtrainer 1 punt per uur bijscholing 

Uren relevante bijscholing door sporttechnisch 

gekwalificeerde jeugdsportcoördinator  

1 punt per uur bijscholing 

De VTS-waarderingsschaal wordt bepaald door de Referentietabel VTS. 

Artikel 13 – Verrekening subsidies voor sporttechnische vooruitgang 

De wegingscoëfficiënten gekoppeld aan de beoordelingscriteria vertegenwoordigen een 

puntenwaarde in euro die wordt bepaald door een berekeningscoëfficiënt. Deze coëfficiënt 

wordt vastgelegd aan de hand van de verhouding tussen het beschikbare budget enerzijds en 

het totaal aantal punten van de goedgekeurde aanvragen voor subsidies voor sporttechnische 

vooruitgang anderzijds, tot uitputting van het voorziene budget voor subsidies voor 

sporttechnische vooruitgang. 

Artikel 14 – Bijlagen subsidies voor sporttechnische vooruitgang 

Ter staving dienen volgende documenten toegevoegd te worden aan de aanvraag, voor zover 

deze nog niet in het bezit zijn van of opgezocht kunnen worden door de vzw Antwerpen 

Sportstad. 

 Trainerslijst met vermelding van naam, geboortedatum, aanduiding of de trainer al dan 

niet gekwalificeerd is en aanduiding of hij/zij ook training geeft binnen de gestructureerde 

jeugdwerking; 

 Kopie van het trainersdiploma of een bewijsstuk van de gevolgde opleiding van de 

opgegeven gekwalificeerde jeugdtrainers; 

 Taak- en functieomschrijving van de opgegeven gekwalificeerde 

jeugdsportcoördinator(en); 

 Kopie van het diploma of een bewijsstuk van de gevolgde opleiding van de opgegeven 

gekwalificeerde jeugdsportcoördinator(en); 

 Bewijsstukken waaruit blijkt dat de sportvereniging, in samenwerking met de Vlaamse 

Trainersschool, een erkende trainerscursus of bijscholing in de betrokken sporttak 

georganiseerd heeft, met steeds de vermelding 

- waar de cursus of bijscholing plaatsvond; 

- uit hoeveel uren de cursus of bijscholing bestond. 

 Aanwezigheids- of deelnameattest van de opgegeven relevante sporttechnische 

bijscholing voor de jeugdtrainers met duidelijke vermelding 

- wie de bijscholing heeft gevolgd; 

- welke bijscholing werd gevolgd; 

- uit hoeveel uren de bijscholing bestond; 
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- op welke data de bijscholing werd gevolgd. 

 Aanwezigheids- of deelnameattest van de opgegeven relevante bijscholing voor de 

sporttechnisch gekwalificeerde jeugdsportcoördinator 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. 

TITEL V - ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 15 - Ontbrekende documenten 

Elke vereniging ontvangt na het indienen van haar aanvraag uiterlijk 15 juni van het 

betrokken subsidiejaar een bericht met de vermelding welke documenten in het aangeleverde 

subsidiedossier 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 2. 

Artikel 16 - Werkingsjaar 

Het werkingsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april. De aangevraagde sportsubsidies mogen 

enkel reflecteren op het afgelopen werkingsjaar. 

Artikel 17 - Subsidiecommissie 

Een subsidiecommissie beoordeelt alle subsidieaanvragen en interpreteert indien nodig. Ze 

maakt haar bevindingen en advies over aan het college van burgemeester en schepenen. De 

subsidiecommissie bestaat uit volgende leden: 

mét stemrecht: 

 een consulent sport; 

 een deskundige sport; 

 een stafmedewerker van de vzw Antwerpen Sportstad. 

zonder stemrecht: 

 een lid van het kabinet bevoegd voor sport. 

De aanwezigheid van alle stemgerechtigde leden is vereist om rechtsgeldig dossiers te 

beoordelen. 

De aanwezigheid van het niet-stemgerechtigd lid is optioneel. 

Artikel 18 - Beroepsprocedure 

Sportverenigingen kunnen beroep aantekenen tegen elke beslissing over de door hen 

aangevraagde subsidies. Het beroep dient gemotiveerd digitaal ingediend te worden via de 

daartoe voorziene website uiterlijk 14 dagen na kennisgeving van de betrokken beslissing. 
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Artikel 19 - Beroepscommissie 

Een beroepscommissie beoordeelt alle ingediende beroepen en maakt haar bevindingen 

uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de beroepstermijn over aan het college van 

burgemeester en schepenen. De beroepscommissie bestaat uit volgende leden: 

mét stemrecht: 

 de bedrijfsdirecteur cultuur, jeugd en sport of een gevolmachtigde; 

 de coördinator van de dienst sport en recreatie of een gevolmachtigde; 

 de directeur van de vzw Antwerpen Sportstad of een gevolmachtigde. 

zonder stemrecht: 

 een lid van het kabinet bevoegd voor sport. 

De aanwezigheid van alle stemgerechtigde leden is vereist om rechtsgeldig dossiers te 

beoordelen. 

De aanwezigheid van het niet-stemgerechtigd lid is optioneel. 

Leden die in het betrokken subsidiejaar gezeteld hebben in de subsidiecommissie kunnen niet 

meer zetelen in de beroepscommissie. 

Artikel 20 - Beslissingsbevoegdheid 

Elke beslissing die betrekking heeft op het toekennen van basissubsidies wordt genomen door 

het college van burgemeester en schepenen. 

Zodra het college van burgemeester en schepenen een beslissing neemt wordt de 

sportvereniging hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht via de door de vzw 

Antwerpen Sportstad daarvoor voorziene kanalen. De vzw Antwerpen Sportstad zal hierover 

elk jaar uitvoerig communiceren en de nodige stappen ondernemen om deze kanalen duidelijk 

kenbaar te maken aan de sportverenigingen. 

Artikel 21 – Controle en uitbetaling 

Door een aanvraag te doen aanvaardt de sportvereniging elke mogelijke controle van de stad 

Antwerpen of vzw Antwerpen Sportstad, noodzakelijk voor de toepassing van dit reglement. 

De cel sportsubsidies heeft de uitdrukkelijke opdracht om elk subsidiejaar steekproefsgewijs 

of gericht controle uit te voeren. 

De uitbetaling van toegekende subsidies gebeurt uiterlijk drie maanden na toekenning door 

het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 22 - Opschorting, schrapping of terugvordering 

Indien na controle zou blijken dat de toegekende sportsubsidie niet of slechts gedeeltelijk 

strookt met de aangeleverde informatie in het subsidiedossier, of indien eender welke 

voorwaarde of artikel vermeld in dit reglement niet correct wordt nageleefd, kan het 

toegekende subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk worden opgeschort, geschrapt of 

teruggevorderd. Een dergelijke sanctie kan eveneens worden toegepast bij een vereniging die 

een controle ter zake weigert. 

In bovenvermelde gevallen kan het college van burgemeester en schepenen, bij gemotiveerd 

besluit, de betrokken vereniging eveneens voor bepaalde of onbepaalde tijd uitsluiten van 

verdere sportsubsidiëring. 
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Artikel 23 - Betwistingen 

Alle niet in dit reglement voorziene gevallen evenals betwistingen over de uitvoering ervan 

worden geregeld door het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 24 – Vrijwaringsprincipe 

Ieder die een subsidie van de stad 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 subsidie of infrastructuur aanwenden op een wijze die in strijd is met het engagement leidt 

steeds tot sancties zoals: 

 weigeren of terugvorderen van de subsidie; 

 eenzijdig beëindigen van de samenwerking; 

 verhuurverbod in alle stedelijke centra; 

 weigering logistieke ondersteuning. 

De stad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt naar 

aanleiding van de opgelegde sancties. 

Artikel 25 - Algemeen 

Dit reglement gaat in voege zodra het is goedgekeurd door de gemeenteraad en vervangt het 

voormalige reglement sportsubsidies of gewijzigde versies daarvan. 

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 zal de vzw 

Antwerpen Sportstad de vergaarde gegevens enkel gebruiken in het kader van de toepassing 

van dit reglement. 
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