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RELEVANTE DOCUMENTEN
Nieuwe reglementen:
 Gemeentelijk reglement ter subsidiëring van de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen.
 Gemeentelijk reglement ter ondersteuning van het lokaal jeugdwerk.
 Reglement voor de bijzondere stedelijke sporttoelagen.
Adviezen:
 Advies sportraad;
 Advies culturele raad;
 Advies jeugdraad;
Vroegere reglementen:
 Besluit van de gemeenteraad d.d. 29 april 2010 houdende Gemeentelijk reglement op
de erkenning en ter ondersteuning van het lokaal jeugdwerk.
 Besluit van de gemeenteraad d.d. 27 november 2008 houdende reglement voor de
toekenning van basis- en/of werkingstoelagen aan culturele verenigingen en
organisaties.
 Besluit van de gemeenteraad d.d. 19 december 2016 houdende het Gemeentelijk
sporttoelagenreglement,, nu genaamd reglement houdende erkenning sportclubs en
toekenning stedelijke sporttoelagen.
 Besluit van de gemeenteraad d.d. 30 december 2010 houdende Gemeentelijk
jeugdsportsubsidiereglement.
 Besluit van de gemeenteraad d.d. 27 april 2020 houdende Gemeentelijk
subsidiereglement m.b.t. de impulssubsidie 2020-2021.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
De huidige reglementen op basis waarvan jeugd-, sport- en cultuurverenigingen jaarlijks
in aanmerking komen voor een werkingssubsidie, zijn al vele jaren in voege en waren bij
de opmaak ervan gebaseerd op criteria uit Vlaamse decreten (rond de subsidiëring van de
jeugd-, sport- en cultuursector). Al een aantal jaar zijn die Vlaamse decreten niet meer
van kracht.
Naast deze formele reden zijn er vooral een aantal sterke lokale redenen waarom een
update van de reglementen aangewezen is:
- De bestaande reglementen leggen de klemtoon op kwantitatieve criteria. Een

2
Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van maandag 25 oktober 2021.
27. Gemeentelijk reglement ter subsidiëring van de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Gemeentelijk
reglement ter ondersteuning van het lokaal jeugdwerk. Reglement voor de bijzondere stedelijke sporttoelagen.
Goedkeuring.

-

billijker evenwicht tussen kwantitatieve en kwalitatieve criteria dringt zich op met
als finale doelstelling de kwaliteit van het vrijetijdsaanbod stap voor stap te
verhogen;
De opmaak van de verantwoordingsdossiers is tot nu toe voor de verenigingen een
tijdrovende klus, evenals de controle door de desbetreffende dienst en/of
adviesraad;
Bovenal is er tot nu toe nauwelijks een uniforme aanpak van de subsidiëring binnen
de vrijetijdssector terwijl in de praktijk de samenwerking tussen de
vrijetijdsdiensten steeds sterker wordt.

Om al te grote schommelingen tussen de tot nu toe toegekende en de toekomstige
werkingssubsidies (per vereniging) te vermijden, gelden onderstaande principes:
- De subsidiebedragen per sector (jeugd, sport en cultuur) blijven minstens gelijk
(dus elke sector behoudt zijn eigen subsidiepot);
- Komen er verenigingen bij, dan krijgt die sector extra budget;
- Gedurende de eerstvolgende 4 werkjaren bedragen de werkingstoelagen minstens
90% en max. 120% van de werkingstoelage, uitbetaald in 2021, met dien verstande
dat:
o Het College van Burgemeester en Schepenen op basis van de ingediende
verantwoordingsdossiers en een evaluatie van het reglement (na één of
meerdere jaren) dat percentage kan wijzigen;
o Er uitzonderingen mogelijk zijn (in plus en min) voor verenigingen met een
significante wijziging qua werking. Het College past hun werkingstoelage dan
aan na advies in te winnen bij de desbetreffende adviesraad.
Het herwerkte reglement focust enkel op de werkingssubsidies van de verenigingen. Alle
andere lopende reglementen binnen de jeugd-, sport- en cultuursector blijven operationeel
zoals:
 voor elke vereniging/organisator:
o alle subsidies, nominatim vermeld in het stadsbudget
o jubileumtoelagen
o organisatie en huldiging van jeugd-, sport- en cultuurtrofeeën
 Cultuur: projectsubsidies
 Jeugd:
o convenanten ter ondersteuning van het speelpleinwerk en het jeugdhuis
o subsidies voor jeugdgerichte projecten
 Sport:
o Sportactiviteiten van uitzonderlijke aard
o Promotietoelagen
o Investeringstoelagen
o Infrastructuuronderhoudstoelagen
o Compensatietoelagen voor een aantal zaalsportclubs
o Toelagen aan sportorganisatiebesturen (koepelorganisaties)
o Toelagen voor scholen uit Pop. deelgemeenten voor wie gaat zwemmen in Pop.
Het reglement is enkel van toepassing voor erkende verenigingen: zo’n erkenning kan op
basis van een beperkt aantal criteria.
De werkingssubsidie is voortaan samengesteld uit twee delen:
o een algemene subsidie, gelijklopend voor alle verenigingen en gebaseerd op het
soort vereniging en algemene criteria;
o een ‘plussubsidie’ met specifieke criteria voor de desbetreffende sector:
 jeugd focust op kampen en vorming;
 sport focust op het aantal trainers en aantal trainingsuren;
 cultuur focust op kwaliteitsvolle optredens en externe (prof.)
begeleiding.
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Het werkjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Tussen 1 juli en 30 september dient de vereniging
een digitaal aanvraagdossier in. De desbetreffende dienst en/of adviesraad controleren
tegen 1 dec. waarna het College van Burgemeester en Schepenen in december de
werkingstoelagen goedkeurt en laat uitbetalen.
ADVIES
Aan deze operatie ging een grondige participatie-actie vooraf:
- Is gebaseerd op uitvoerig onderzoek en vergelijkingen met andere steden/best
practices;
- Is het resultaat van veel overleg tussen de drie vrijetijdsdiensten;
- Is het resultaat van veel overleg tussen de vrijetijdsdiensten en het beleid (de
betrokken schepenen);
- Net voor de zomervakantie was er een eerste aftoetsing over de grote lijnen binnen
de besturen van de adviesraden;
- Op maandag 20 september was er een algemene vergadering waarop het voorstel
tot de nieuwe reglementering toegelicht werd aan bestuursleden van alle jeugd-,
sport- en cultuurverenigingen;
- Op basis van die algemene vergadering en verdere overlegvergaderingen
formuleerden de adviesraden een reeks opmerkingen en suggesties wat leidde tot
een aantal aanpassingen;
- De adviesraden formuleerden een gunstig advies:
o Culturele raad: 5 oktober 2021
o Sportraad: 7 oktober 2021
o Jeugdraad: 30 september 2021
BESLUIT

17 ja-stemmen (Isabel Lebbe, Christof Dejaegher, Loes Vandromme,
Ben Desmyter, Kris Notebaert, Klaas Verbeke, Bryan Vanderhaeghe,
Jurgen Vanlerberghe, Marc Devos, Marjan Chapelle, Myriam Maes,
Jean Marie Blondeel, Jeroen Verdonck, Johan Pil, Joseph Delalleau,
Chantal Vanelstlande, Johan De Schacht)
7 onthoudingen (Sabien Lahaye-Battheu, Johan Lefever, Bram Meeuw,
Isabel Sticker, Christine Verdonck, Sophie Gruwez, Dries Delannoy)

Artikel 1
Het nieuwe gemeentelijk reglement ter subsidiëring van de jeugd-,
cultuurverenigingen goed te keuren, waarvan de tekst luidt als volgt:

sport-

GEMEENTELIJK REGLEMENT TER SUBSIDIËRING VAN JEUGD-, SPORT- EN
CULTUURVERENIGINGEN

Hoofdstuk 1: Definities
Art. 1: Dit reglement regelt:
1° de erkenning van een vereniging;
2° de subsidiëring van de betrokken adviesraden;
3° de subsidiëring van de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen, met uitzondering van het
speelpleinwerk en het jeugdhuis;
4° de verantwoordingsprocedure en uitbetaling van de subsidies.

Art. 2: Voor dit reglement gelden volgende definities:
1° Werkjaar: de periode van 1 juli tot en met 30 juni.

en
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2° Activiteit: een groepsgericht gebeuren met een specifieke doelgroep, in de vrije tijd, onder
(educatieve) begeleiding, zonder winstgevend doel en onder te brengen in één van de volgende
functies van de sectoren jeugd/sport/cultuur: ontmoeting, sport, training, vorming, spel en recreatie,
amateuristische kunstbeoefening, dienstverlening, inzet voor maatschappelijke veranderingen,
bevordering van integratie,…
3° Lid: een persoon, die niet tot de (bege)leiding behoort, en deelneemt aan een al dan niet
competitieve activiteit van een erkende vereniging en hiervoor al dan niet een lidmaatschapsbijdrage
betaalt.
4° Inclusieve werking: bv. de G-werking (gericht op personen met een beperking) of een werking,
gericht op specifieke kansengroepen (waarbij die samenwerking met kansengroepen
gestructureerd en langlopend is en niet beperkt tot individuele begeleidingen).
5° Vernieuwende activiteiten buiten reguliere werking: intense, al dan niet projectmatige
samenwerking met andere verenigingen, (vernieuwende) evenementen buiten het reguliere
activiteitenaanbod van de vereniging.
Specifieke definities voor de sector jeugd:
6° Jeugdvereniging: een vereniging die nationaal en/of lokaal gestructureerd is en waarvan de
leiding, bestuurd door een groep vrijwilligers (waarvan minstens de helft geen bloed- of
aanverwanten), periodieke activiteiten organiseert voor min. 15 leden. Een jeugdvereniging telt
minstens 15 leden uit de leeftijdsgroep 5 tot 30 jaar en beschikt over minstens 1 begeleider per 15
leden. De vereniging is opgericht op privé-initiatief als feitelijke vereniging of als vereniging zonder
winstoogmerk en voert op zelfstandige wijze het beleid, beheert zelf de financiën en staat zelf in
voor de programmatie.
7° Grote activiteit: een groepsgerichte, sociaal-culturele activiteit van tenminste 1 dagdeel, gericht
op leden, ouders en derden (zoals ouderavonden, soupers,... die niet in aanmerking komen voor
specifieke subsidies).
8° Meerdaagse activiteit: een activiteit die uit min. 2 dagdelen bestaat, gespreid is over 2 dagen en
één geheel vormt. Een meerdaagse activiteit telt min. 1 overnachting en max. 3 overnachtingen
buiten het eigen lokaal en kan zich zowel richten tot leden als begeleiders.
Elke jeugdvereniging kan verscheidene meerdaagse activiteiten organiseren met een maximum
van één leidingweekend en één overnachting per leeftijdscategorie. De keukenploeg telt niet mee
voor de berekening van het aantal deelnemers aan de meerdaagse activiteit.
9° Kamp: een meerdaagse activiteit voor leden en/of begeleiders met min. 4 overnachtingen
buiten het grondgebied van Poperinge. De keukenploeg telt niet mee voor de berekening van het
aantal deelnemers aan het kamp.
10° Een gekwalificeerd animator is:
-

of een begeleider die houder is van een attest “animator in het jeugdwerk”, erkend en
toegekend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
of een begeleider die een door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkende
kadervormingssessie heeft gevolgd en in het kader hiervan stage loopt voor het behalen
van het attest “animator in het jeugdwerk”;
of een houder van een bachelor- of masterdiploma in de sociale- en/of pedagogische
wetenschappen.

11° Een hoofdanimator is:
-

of een begeleider die houder is van een attest “hoofdanimator in het jeugdwerk”,
“instructor in het jeugdwerk”, “hoofdinstructor in het jeugdwerk”, erkend en toegekend
door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
of een begeleider met een pedagogisch diploma;
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-

of een houder van een bachelor- of masterdiploma in de sociale- en/of pedagogische
wetenschappen.

12° Volwassenbegeleider: is 18+, ondersteunt de leidingploeg maar is geen actieve werkkracht
binnen de jeugdvereniging.
13° Ouderparticipatie: het actief betrekken van ouders in de werking van de jeugdvereniging.
Voorbeelden van ouderparticipatie zijn: huisbezoek, infoavond voor ouders,… Een ouderavond valt
hier niet onder.
14° Vorming: een samenhangende opleiding (die niet leidt tot een attest, uitgereikt door de
Vlaamse Gemeenschap) en begeleiding van de verantwoordelijke en toekomstige verantwoordelijke
personen die belast zijn met het animeren en begeleiden van de jeugdvereniging. Vorming van
leiding die het attest van “(hoofd)instructor in het jeugdwerk” heeft behaald, telt mee.
15° Lokalencontrole: controle door de jeugddienst van het lokaal/de lokalen/het gebouw van de
jeugdvereniging op orde, netheid en brandveiligheid (aan de hand van een checklist).
16° Energietoelage: jeugdverenigingen, gehuisvest in gebouwen/lokalen die niet door de stad
worden beheerd, ontvangen een energietoelage op basis van de door de vereniging ingediende
bewijsstukken van hun energiekosten.
Specifieke bepalingen voor de sector sport
17° Sportclub of -vereniging: een autonome, plaatselijke sportvereniging van min. 15 leden,
aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie, bestuurd door een groep vrijwilligers (waarvan
minstens de helft geen bloed- of aanverwanten), met als doelstelling het organiseren van
sportactiviteiten en het promoten van haar sport. De vereniging is opgericht op privé-initiatief als
feitelijke vereniging of als vereniging zonder winstoogmerk en voert op zelfstandige wijze het beleid,
beheert zelf de financiën en staat zelf in voor de programmatie. De vereniging belegt regelmatig (en
liefst wekelijks, m.u.v. de vakantieperiodes) trainingen en is min. zes maanden per jaar actief.
Tot de sportclubs behoren:
o Competitieploegsportclubs : organiseren wekelijks wedstrijden, gespreid over een
sportseizoen, met opmaak van een wekelijkse rangschikking en een eindrangschikking,
met mogelijkheid tot stijgen en dalen van niveau;
o Prestatiesportclubs : focussen voornamelijk op individuele prestaties;
o Recreatiesportclubs : focussen voornamelijk op volwassenen en op de recreatieve
beoefening van hun sport;
o Parasportclubs : zijn bij de uitoefening van hun sport in ruime mate afhankelijk van de
prestatie van iemand of iets anders.
18° Jeugdleden: zijn leden van een sportclub die op 30 juni van het te verantwoorden werkjaar de
leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt.
Specifieke bepalingen voor de sector cultuur
19° Cultuurvereniging: een vereniging met min. 15 leden, bestuurd door een groep vrijwilligers
(waarvan minstens de helft geen bloed- of aanverwanten), die als hoofdactiviteit cultuur op lokaal,
nationaal of internationaal vlak promoot en stimuleert. De vereniging is opgericht op privé-initiatief
als feitelijke vereniging of als vereniging zonder winstoogmerk en voert op zelfstandige wijze het
beleid, beheert zelf de financiën en staat zelf in voor de programmatie.
Tot de cultuurverenigingen behoren:
o
o
o

Harmonie: muziekgezelschap met koper- en houtblazers van minimaal 30 spelende
leden o.l.v. een dirigent;
Toneel: vereniging met als hoofdactiviteit het spelen van toneel in een gezelschap van
amateurspelers;
Muziek: muziekgezelschap waarvoor het spelen van muziek de hoofdactiviteit is;
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o

o

o
o

Algemeen Vormend: verenigingen waarvoor een brede waaier aan educatieve en
sociaal-culturele activiteiten de basis vormt. Er is geen specifieke éénduidige
hoofdactiviteit;
Kunst en Geschiedenis: verenigingen waarvoor het maken van beeldende kunst of het
bestuderen/bewaren/beschrijven van materieel en immaterieel erfgoed en/of lokale
geschiedenis centraal staat;
Evenementieel: vereniging met als hoofdactiviteit de organisatie van (grotere) diverse
events voor een breed publiek;
Koor: vereniging met zangers/zangeressen (bestaande uit meerdere zangstemmen)
met als hoofdactiviteit het zingen van liederen o.l.v. een dirigent.

20° Professioneel: behoort tot de job van de begeleider (hoofd- of bijberoep) of de begeleider is
gekwalificeerd (via diploma’s/getuigschriften).

Hoofdstuk 2: Erkenning van een jeugd-, sport- of cultuurvereniging.
Art. 3: De zetel en het secretariaat van de vereniging zijn gevestigd in Poperinge. Een uitzondering
hierop is enkel mogelijk voor intergemeentelijke verenigingen (met een wezenlijk aandeel van hun
werking in Poperinge).
Art. 4: De vereniging speelt met haar aanbod aan activiteiten in op de functies van het
jeugd/sport/cultuurwerk zoals bepaald in art. 2 en stelt zich het jeugd/sport/cultuurwerk tot
hoofddoel en dit zonder enig winstoogmerk. Organisaties met winstoogmerk kunnen wel erkend
worden maar hebben geen recht op een werkingssubsidie.
Art. 5: Alle personen van de beoogde (leeftijds)groep hebben toegang tot de georganiseerde
activiteiten. Aan geen enkel persoon mag de toegang geweigerd worden op basis van sociale
herkomst, ideologie, geloof, ras, geslacht (tenzij de aard van de vereniging het vraagt), school,
woonplaats e.d.
Art. 6: Het bestuur van een startende vereniging vraagt de erkenning aan bij de betrokken
adviesraad (al dan niet via tussenkomst van de betrokken stadsdienst). De erkenning gaat effectief
in op de dag van de beslissing van de adviesraad.
Specifieke bepalingen voor de sector jeugd
Ten minste één verantwoordelijke is ouder dan 18 jaar en minstens 2/3 van het bestuur of de
leiding is jonger dan 30 jaar.

Hoofdstuk 3: Subsidiëring van de adviesraden
Art. 7: De drie betrokken adviesraden, zijnde de sport-, jeugd- en culturele raad, ontvangen jaarlijks
een werkingssubsidie. Voor de komende vier werkingsjaren (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024,
2024-2025) bedraagt die werkingssubsidie voor elke adviesraad 1.600 euro.

Hoofdstuk 4: Subsidiëring van jeugd-, sport- en cultuurverenigingen: algemene
subsidie
Art. 8: Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten (op het
stadsbudget) voorziet het stadsbestuur een subsidie voor een aantal verenigingen die voldoen aan
de erkenningsvoorwaarden, opgenomen onder hoofdstuk 2.
Art. 9: Komt/komen er één of meerdere extra vereniging(en) bij, dan wordt het krediet voor de
verenigingen van de betrokken sector verhoogd met het/de toegezegde subsidiebedrag(en) van de
nieuwe vereniging(en).
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Art. 10: Een vereniging die via een ander kanaal een toelage/bijdrage van de stad voor (een deel
van) haar reguliere werking krijgt, is voor (dat specifieke deel van) haar reguliere werking
uitgesloten van subsidiëring via dit reglement.
Art. 11: Voor de werkjaren 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 en 2024-2025 geldt een
begrenzing van de minimale en maximale subsidie. De minimale subsidie bedraagt 90%, de
maximale subsidie 120% van de subsidie, uitbetaald in 2021:
-

-

Op basis van een evaluatie kan het college van burgemeester en schepenen deze percentages
bijsturen na advies van alle betrokken adviesraden en uiterlijk voor de start van het te
verantwoorden werkjaar.
Kent een vereniging een zeer opmerkelijke daling of stijging in het aantal activiteiten of leden,
dan is een individuele afwijking voor die bepaalde vereniging mogelijk na advies van de
betrokken adviesraad.

Art. 12: Elk erkende vereniging, die aan de voorwaarden tot subsidiëring beantwoordt en min. 5
activiteiten organiseert voor leden en/of externen, krijgt jaarlijks een algemene subsidie.
Art. 13: De algemene subsidie wordt berekend op basis van het soort vereniging en volgende
kwantitatieve criteria: aanwezigheid op adviesraad (AV), aantal leden, communicatie en
activiteiten.
§ 1. Soort vereniging
Soort vereniging

Bedrag

Harmonie

€ 500

Toneel/competitiesport

€ 400

Jeugdvereniging

€ 250

Prestatiesportclub/muziek

€ 200

Algemeen vormend/Kunst en
geschiedenis/Evenementieel/Koor

€ 100

Para- en recreatieve sportclub

€ 50

§ 2. Kwantitatieve criteria
Bedragen
Kwantitatieve criteria:

€ 25

Aanwezigheid per AV

>50%

€ 50

€ 75

Aantal leden


Aantal jeugdleden (-18)

15 tot 100

101 tot 150

>150



Aantal volwassen leden

15 tot 100

101 tot 150

>150



Inclusieve werking: G-werking
of samenwerking met
kansengroepen

JA
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Communicatie




Actieve sociale media: 10
posts per 6 maand
(Digitale)nieuwsbrief/tijdschrift
(4 per jaar)
Geüpdatete website

JA
JA
JA

Activiteiten


Aantal UITpas- activiteiten

1 tot 10

>10



Vernieuwende activiteiten

1 tot 2

>2

Als de som van het basisbedrag en de kwantitatieve criteria hoger is dan 100 euro, en het
subsidiebedrag, uitbetaald in 2021, aan 120% lager is dan 100 euro, dan wordt het bedrag
vastgelegd op 100 euro.
Art. 14: Startende verenigingen hebben tot 30 juni geen recht op subsidie. Vanaf 1 juli, volgend op
hun erkenningsdatum, loopt het werkjaar, op basis waarvan ze het jaar nadien een
subsidieaanvraag kunnen indienen.

Hoofdstuk 5: Specifieke subsidies voor jeugd-, sport- en cultuurverenigingen:
plussubsidies
Art. 15: Bovenop de algemene subsidie kunnen verenigingen een plussubsidie ontvangen, met
aparte toewijzingscriteria voor de sectoren jeugd, sport en cultuur. Een vereniging die
plussubsidies aanvraagt, levert tegelijk de nodige bewijsstukken.
Specifiek voor de sector jeugd
Art. 16: Elke erkende jeugdvereniging krijgt een plussubsidie op basis van specifieke criteria:
werking, overnachtingen, leiding met attest, vorming, lokalencontrole en energietoelage.
§ 1. Werking
€ 25

€ 50

€ 100

€ 200



Gewone activiteit

5 tot 10

11 tot 20

21 tot 30

>30



Grote activiteit

1 tot 3

4 tot 6

7 tot 10

>10



Volwassenbegeleider

JA



Ouderparticipatie

JA

§ 2. Overnachtingen
Aantal leden + leiding
1 tot 50
leden +
leiding


Meerdaagse activiteit met
1 overnachting

€ 30

51 tot 100
leden +
leiding
€ 60

100 tot 150
leden +
leiding
€ 120

>150 leden
+ leiding

€ 180
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Meerdaagse activiteit met
2 – 3 overnachtingen
Kamp (4 – 6
overnachtingen)
Kamp (min. 7
overnachtingen)

€ 50

€ 100

€ 200

€ 300

€ 100

€ 200

€ 400

€ 600

€ 150

€ 300

€ 600

€ 850

§ 3. Leiding met attest
% Leiding met attest
1 – 25%

26 – 50%

51 – 75%

>75%

Leiding met
animatorattest

€ 50

€ 100

€ 150

€ 200

Leiding met
hoofdanimatorattest

€ 75

€ 150

€ 225

€ 300

§ 4. Vorming
1 tot 25 uur

26 tot 50 uur

51 tot 75 uur

>75uur

€ 25

€ 50

€ 75

€ 100

§ 5. Lokalencontrole
Controle 1

Controle 1 & 2

€ 10

€ 20

§ 6. Energietoelage
€ 500

Specifiek voor de sector sport
Art. 17: Enkel competitiesportclubs en prestatiesportclubs kunnen een plussubsidie aanvragen.
Art. 18: De plussubsidie wordt toegekend op basis van volgende criteria:
-

-

De sporttechnische begeleiding (lesgevers of trainers), opgesplitst in training volwassenen
(+18 jaar), mix-training (-18/+18 jaar) en training jeugd (-18 jaar) en dit op basis van
diploma, aangevuld met het aantal uren bijscholing van de trainers;
Aantal trainingsuren, opgesplitst in training volwassenen (+18 jaar) en training jeugd (-18
jaar).
PLUSSUBSIDIE

Trainers (-18 jaar)

Factor

Aantal jeugdtrainers zonder diploma

0,5

Aantal jeugdtrainers met diploma multimove of aspirant-initiator

0,75

Aantal jeugdtrainers met diploma initiator

1
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Aantal jeugdtrainers met bachelor LO of instructeur B
Aantal jeugdtrainers met master LO of trainer B
Aantal jeugdtrainers met trainer A

1,5
2
2,5

Mix-trainers (-18 jaar/+18 jaar)
Aantal trainers zonder diploma

0,313

Aantal trainers met diploma aspirant-initiator

0,469

Aantal trainers met diploma initiator

0,625

Aantal trainers met bachelor LO of instructeur B

0,938

Aantal trainers met master LO of trainer B

1,25

Aantal trainers met trainer A

1,563

Trainers
Aantal trainers zonder diploma

0,125

Aantal trainers met diploma aspirant-initiator

0,188

Aantal trainers met diploma initiator

0,25

Aantal trainers met bachelor LO of instructeur B

0,375

Aantal trainers met master LO of trainer B
Aantal trainers met trainer A
Aantal uur bijscholing van de trainers

0,5
0,625
1,5

Trainingsuren jeugd

4

Trainingsuren volwassenen

1

Opmerking: elke trainer beschikt over zijn diploma uiterlijk op 30 juni voor de start van het te
verantwoorden werkjaar.
Voor de volgende sporttakken wordt het min. aantal sporters per trainer bepaald:
-

G-sport: Duiken en keeper voetbal: 1 trainer/4 leden
Karate, ju-jitsu, judo, baseball, multimove en boksen: 1 trainer/10 leden
Zwemmen: 1 trainer/12 leden
Atletiek: 1 trainer/15 leden

Specifiek voor de sector cultuur
Art. 19: Elke erkende culturele vereniging krijgt een plussubsidie op basis van specifieke criteria:
werking, begeleiding, vorming, opvoeringen en jeugdwerking.

Activiteiten
Toneelopvoering/eigen concert (geen stoet, geen deelname
externe organisatie) met minstens 30 leden in Poperinge
Deelname aan wedstrijd met jury
Masterclass/concert/voorstelling met externe professionele
dirigent/regisseur/zanger/coach *
Externe begeleiding tijdens activiteit (kookles,…)*
Publieke activiteit met bijzondere uitstraling voor de stad (op
basis van advies culturele raad)
Repetitieve opvoering/concert (stoet, repetitief concert,
theaterwandeling,…)**
Vaste professionele dirigent/regisseur
Actieve jeugdwerking

200 euro

300 euro

400 euro

/

1

2

1

2

>2

1

2

>2

0-5

5-10

>10

1

2

>2

1-30

30-55

>55

JA

1-30
30-55
Activiteiten voor leden <18j. zoals repetities, …
*: herhaling van concert/opvoering/masterclass/voorstelling/activiteit geldt als 1 act.

>55
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**: repetitief betekent dat het repertoire sterk gelijk loopt met vorige opvoeringen (vb. misvieringen,
stoeten, theaterwandelingen).
Bij een gezamenlijke activiteit van twee of meer verenigingen wordt het bedrag voor deze activiteit
evenredig verdeeld onder de verenigingen.

Hoofdstuk 6: De verantwoordingsprocedure en uitbetaling subsidies
Art. 20: Erkende verenigingen krijgen jaarlijks vanaf 1 juli toegang tot een online toepassing voor
de indiening van hun subsidieaanvraag.
Art. 21: De vereniging dient tegen 1 oktober de subsidieaanvraag in via de online toepassing,
waarbij verplichte bewijsstukken worden toegevoegd als bijlage. Verenigingen, die hun aanvraag te
laat of niet invullen, komen niet in aanmerking voor een subsidie.
Art. 22: De betrokken dienst en/of de adviesraad controleren de online dossiers tegen 1 december.
De adviesraad adviseert de toekenning van de subsidie en maakt dat advies over aan het college
van burgemeester en schepenen. Het college kent de subsidies toe op basis van de adviezen en
motiveert eventuele afwijkingen.
Art. 23: Elke vereniging wordt voor 31 december op de hoogte gesteld van de beslissing van het
college van burgemeester en schepenen.
Art. 24: De effectieve uitbetaling van de subsidie geschiedt voor 31 december door overschrijving
op de bankrekening van de vereniging.

Hoofdstuk 7: Algemene bepalingen
Art. 25: In toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning
en op de aanwending van sommige subsidies is de begunstigde behouden:
-

de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend;
elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe te staan om, eventueel
ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren;

Bij niet naleving van deze bepalingen kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of gedeeltelijke
terugvordering van de betrokken subsidies evenals de toekenning van nieuwe subsidies
opschorten.

Artikel 2
Het herwerkte gemeentelijk reglement ter ondersteuning van het lokaal jeugdwerk goed
te keuren, waarvan de tekst luidt als volgt:
REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET LOKAAL JEUGDWERK

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities
Art. 1:
§ 1. Dit reglement regelt:
1° De subsidiëring van het speelpleinwerk wordt geregeld aan de hand van een convenant per
speelpleinwerking.
2° De subsidiëring van het jeugdhuiswerk wordt geregeld aan de hand van een convenant met het
jeugdhuis.
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3° De subsidiëring van een Poperingse jongere die vorming volgt met het oog op participatie in het
lokaal jeugdwerk.
4° De subsidiëring van jeugdgerichte projecten.
Art. 2:
In dit reglement wordt verstaan onder:
1° Gekwalificeerd animator: een begeleider die houder is van een attest “animator in het
jeugdwerk”, erkend en toegekend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Of een begeleider die een door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkende
kadervormingsessie heeft gevolgd en in het kader hiervan stage loopt voor het behalen van het
attest “animator in het jeugdwerk”.
2° Hoofdanimator: een begeleider die houder is van een attest "hoofdanimator in het jeugdwerk",
"instructor in het jeugdwerk", "hoofdinstructor in het jeugdwerk", erkend en toegekend door het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Of een begeleider met een pedagogisch diploma.
Art. 3:
Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten op het
stadsbudget voorziet het stadsbestuur een toelage aan de lokale jeugdwerkinitiatieven.
Art. 4:
In toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op
de aanwending van sommige subsidies is de begunstigde behouden:
-

de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend;
elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe te staan om, eventueel
ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren;

Bij niet naleving van deze bepalingen kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of gedeeltelijke
terugvordering van de betrokken subsidies evenals de toekenning van nieuwe subsidies
opschorten.

Hoofdstuk 2: Verantwoordingsprocedure en uitbetaling
Art. 5:
Erkende jeugdwerkinitiatieven krijgen jaarlijks voor 1 september de nodige aanvraagformulieren
toegestuurd.
Art. 6:
Voor 1 oktober worden deze formulieren volledig ingevuld, samen met de nodige documenten en
bewijsstukken, terugbezorgd aan de stedelijke jeugddienst.
Art. 7:
Voor 15 december bepaalt het college van burgemeester en schepenen op voorstel van de
jeugddienst de toelagen.
Art. 8:
Elke vereniging wordt voor 31 december op de hoogte gesteld van de beslissing van het college
van burgemeester en schepenen.
Art. 9:
De effectieve uitbetaling van de subsidie geschiedt, door overschrijving op de bank- of
postrekening van de vereniging, voor 31 december.
Art. 10:
Wanneer vastgesteld wordt dat de verstrekte gegevens in het kader van de subsidieaanvraag

13
Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van maandag 25 oktober 2021.
27. Gemeentelijk reglement ter subsidiëring van de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Gemeentelijk
reglement ter ondersteuning van het lokaal jeugdwerk. Reglement voor de bijzondere stedelijke sporttoelagen.
Goedkeuring.

onjuist zijn zal de voorziene toelage niet uitbetaald worden, of indien ze reeds uitbetaald is zal ze
teruggevorderd worden van de subsidieontvanger.

Hoofdstuk 3: Convenanten ter ondersteuning van het speelpleinwerk
Art. 11:
Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten op het
stadsbudget voorziet het stadsbestuur van Poperinge een subsidie voor de vakantiespeelpleinen.
Art. 12:
§1. De bepalingen en procedure voor subsidiëring worden per vakantiespeelplein in een apart
convenant geregeld.
§2. De subsidie die per speelplein wordt toegekend is afhankelijk van het aantal kinderen dat
bereikt wordt, het aantal animatoren die worden ingezet en het aantal werkingsdagen. De
voorgaande jaren worden hierbij als referentie gebruikt.
Art. 13:
De convenanten kunnen gewijzigd, herzien en verlengd worden bij goedkeuring door het College
van Burgemeester en Schepenen.

Hoofdstuk 4: Convenant ter ondersteuning van de jeugdhuiswerking
Art. 14:
Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten op het
stadsbudget voorziet het stadsbestuur van Poperinge een subsidie voor de jeugdhuiswerking.
Art. 15:
De bepalingen en procedure voor subsidiëring worden in een apart convenant geregeld.
Art. 16:
Het convenant voor jeugdhuiswerking kan gewijzigd, herzien en verlengd worden bij goedkeuring
door het College van Burgemeester en Schepenen.

Hoofdstuk 5: Kadervormingssubsidie
Art. 17:
Iedere Poperingse jongere die vorming volgt met het oog op participatie in het lokaal jeugdwerk
kan hiervoor een subsidie bekomen.
Art. 18:
Om als vorming voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet deze vorming erkend zijn door de
Afdeling Jeugd en Sport van de Vlaamse Gemeenschap.
Art. 19:
De subsidiëring bedraagt 3/4 van het inschrijvingsgeld en bedraagt maximum 90,00 euro per
deelnemer.
Art. 20:
De deelname moet bewezen worden door een ingevuld en ondertekend formulier: "Bewijs van
deelname".
Art. 21:
Indien de subsidiepot onvoldoende groot is om alle aanvragen uit te betalen, worden de laatste
aanvragen overgedragen naar het volgende jaar.

Hoofdstuk 6: Subsidiereglement voor jeugdgerichte projecten
Art. 22:
Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten op het
stadsbudget voorziet het stadsbestuur van Poperinge een subsidie voor jeugdgerichte projecten in
Poperinge
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Art. 23:
Dit subsidiereglement heeft als doel socio-culturele projecten te ondersteunen, die voldoen aan de
volgende voorwaarden:
1° Het project richt zich duidelijk en exclusief naar een doelgroep waarvan de meerderheid
kinderen en jongeren zijn tussen 3 en 25 jaar die in Poperinge wonen.
2° Het project speelt zich af binnen de gemeentegrenzen van de stad Poperinge.
3° Het project heeft een openbaar karakter en is voor iedereen toegankelijk.
4° Het project heeft welomlijnde doelstellingen.
5° Het project gaat gepaard met buitengewone kosten en heeft geen winstoogmerk.
6° Het project sluit aan bij de leefwereld van kinderen en/of jongeren en sluit aan bij één of meer
van de volgende functies: vorming, amateuristische kunstbeoefening, ontmoeting, cultuurbeleving.
Art. 24:
§1. De aanvrager van de subsidie is een vereniging erkend door een Poperingse adviesraad.
§2. De aanvrager is een feest -of wijkcomité.
§3. De aanvrager is een school- of ouderraad.
Art. 25:
§1. Als subsidieerbare kosten voor een projectsubsidie komen in aanmerking:
1° Gages (incl. vervoersonkosten)
2° Licht en geluid
3° Drukwerk
4° Huurgelden infrastructuur
5° Sabam
6° Sport- en spelmateriaal nodig voor de activiteit
§2. Kosten die verbonden zijn aan een (deel)activiteit die via een ander kanaal gesubsidieerd
worden komen niet in aanmerking.
§3. De kostenbewijzen of facturen staan op naam van de aanvrager.
Art. 26:
De stad Poperinge betaalt 50% van het totaal aan subsidieerbare kosten met een maximum van €
500,00 per vereniging per jaar.
Art. 27:
De aanvraag gebeurt op een formulier dat bij de Stedelijke jeugddienst bekomen kan worden. Bij
de aanvraag wordt een kostenraming gevoegd.
Art. 28:
De aanvraag gebeurt ten laatste één maand vóór het project en vóór 1 oktober
Ten laatste één maand na het project en uiterlijk op 30 november stuurt de organisator een
volledig overzicht van de onkosten naar de jeugddienst, vergezeld van alle bewijsstukken.
Art. 29:
Projecten die plaatsvinden na 15 november worden verwezen naar het volgende jaar.
Art. 30:
§1. De financiële participatie wordt ten laatste op 31 december – op advies van de Stedelijke
jeugddienst en na goedkeuring door het college van Burgemeester en Schepenen – door de stad
Poperinge uitbetaald.
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§2. Bij twijfel of het project voldoet aan de voorwaarden, wordt het bestuur van de stedelijke
jeugdraad om advies gevraagd.
Art. 31:
Voor het ontvangen van de subsidie geldt dat de aanvrager moet beschikken over een apart
rekeningnummer, op naam van een erkende vereniging.
Art. 32:
Op alle propagandamateriaal moet vermeld worden: “In samenwerking met Stad Poperinge”.
Art. 33:
Elk project moet door de jeugddienst gecontroleerd kunnen worden, vandaar dat elke wijziging
aangaande datum, uur, plaats,... onmiddellijk aan de jeugddienst gemeld moet worden.
Art. 34:
Bij het niet naleven van de bepalingen van dit reglement kan de Stad Poperinge beslissen de
financiële steun niet uit te betalen.
Art. 35:
§1. Bij vastgesteld misbruik kan de Stad Poperinge beslissen de aanvragende vereniging het jaar
waarin het misbruik werd vastgesteld en/of het jaar of meerdere jaren volgend op de vaststelling
van het misbruik niet meer te aanvaarden voor een eventuele aanvraag voor financiële steun.
§2. Indien een toelage voor een project reeds werd uitbetaald voor een misbruik werd vastgesteld,
dient de aanvrager de volledige toelage terug te storten op de rekening van de stad Poperinge.
Art. 36:
Indien wordt vastgesteld dat het budget, voorzien voor de betoelaging van jeugdgerichte
projecten, niet zal opgebruikt worden, dan wordt het resterende bedrag beschikbaar gesteld via
een in het jeugdbeleidsplan voorziene overgangsmaatregel.
Art. 37:
Indien de subsidiepot onvoldoende groot is om alle aanvragen uit te betalen, worden de laatste
aanvragen overgedragen naar het volgende jaar.

Artikel 3
Het herwerkte reglement voor de bijzondere stedelijke sporttoelagen goed te keuren,
waarvan de tekst luidt als volgt:

REGLEMENT VOOR DE BIJZONDERE STEDELIJKE SPORTTOELAGEN

Hoofdstuk 1: Definities
-

-

sport: sportactiviteiten individueel of in ploegverband met competitief of recreatief karakter
waarbij de fysieke inspanning centraal staat.
sportclub: een autonome, plaatselijke sportvereniging, aangesloten bij een erkende Vlaamse
sportfederatie, met als doelstelling het organiseren van sportactiviteiten en het promoten van
haar sport.
aangesloten actief lid: de sportbeoefenaar die een jaarlijkse individuele bijdrage betaalt aan
een sportclub om op regelmatige basis gedurende het sportjaar te kunnen deelnemen aan
competitieve of recreatieve sportactiviteiten, en die voldoet aan de bepalingen van het decreet
m.b.t. het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar.

Hoofdstuk 2: De bijzondere stedelijke sporttoelagen
Binnen de perken van het krediet sport worden elk jaar door het stadsbestuur, op voorstel van de
sportraad, toelagen verleend aan :
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A.
B.
C.
D.

Erkende sportverenigingen;
Sportorganisatiebesturen (koepelorganisaties);
Comités, instellingen of scholen die een speciale sportmanifestatie inrichten;
Scholen uit de deelgemeenten die in het kader van hun lesprogramma gebruik maken van
het stedelijk zwembad.

A.Toelagen aan erkende sportverenigingen
Artikel 1 :
De toelagen aan sportverenigingen worden als volgt ingedeeld :
a. Speciale toelagen
b. Investeringstoelagen
c. Infrastructuuronderhoudstoelagen
d. Compensatietoelagen
a.

Speciale toelagen
Onderverdeeld in :
1. Sportactiviteiten van uitzonderlijke aard.
2. Promotietoelage.
3. Jubileumtoelage.
4. Jaarlijkse huldiging Poperingse sportonderscheidingen.

b.

Investeringstoelagen
Toegekend voor uitzonderlijke infrastructuurwerken die de sportvereniging moet verrichten
om haar sportwerking verder mogelijk te maken.

c.

Infrastructuuronderhoudstoelagen
Kan worden toegekend aan sportverenigingen die enerzijds gebruik maken van
stadsinfrastructuur maar anderzijds zelf instaan voor alle onderhoudswerken en die
geconfronteerd worden met uitzonderlijke hogere onderhouds- en infrastructuurkosten.

d.

Compensatietoelagen
Worden toegekend aan bepaalde zaalsportclubs die voor een belangrijk bedrag
stadsinfrastructuur afhuren en niet de mogelijkheid hebben compensatie-inkomsten te
verwerven uit consumptie-opbrengsten via uitbating van een eigen cafetaria. Dit speciaal
krediet wordt vrijgemaakt als vervanging en compensatie van het vroeger voor bedoelde
clubs bestaand drankbonnensysteem dat sinds de uitbesteding in concessie van de
zaalsportcafetaria niet meer mogelijk werd, waardoor een ongelijke verhouding ontstond
tussen bepaalde zaalsport- en buitensportclubs.

Artikel 2 :
Speciale toelagen: een afzonderlijk krediet wordt hiervoor in het budget vrijgemaakt.
Komt in aanmerking voor een bijzondere toelage :
a. Buitengewoon sportevenement met éénmalig karakter
Sportverenigingen die naast hun normale sportwerking een buitengewoon sportevenement met
een éénmalig karakter inrichten kunnen hiervoor een bijzondere toelage bekomen.
Deze manifestatie mag niet vermeld staan op de subsidieaanvraag voor de algemene subsidie en
plussubsidie sport. Een afzonderlijke brief moet gericht worden aan het stadsbestuur met een
volledige omschrijving van de bijzondere sportmanifestatie en vergezeld van een nauwkeurige
kostenraming. Indien twee of meer erkende plaatselijke organisaties samenwerken om een
uitzonderlijke sportmanifestatie in te richten, moet één van deze organisaties voor het geheel als
subsidieaanvrager optreden. Desgevallend zal de toelage onverdeeld aan deze organisatie worden
toegekend. De betrokken organisaties regelen zelf de onderlinge verdeling van deze bijzondere
subsidie.
b. Promotietoelage
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Competitieclubs (volwassenen), bij promotie naar een hogere reeks, kunnen aanspraak maken op
een bijzondere promotietoelage.
De promotie kan afgedwongen worden door een plaats in de eindrangschikking af te dwingen of
via play-offs, zodat het volgend seizoen in een hogere reeks kan aangetreden worden.
Promotie door herstructurering of herschikking van reeksen door de bond geeft geen recht op een
promotietoelage.
De promotietoelage bedraagt voor:
- voetbal, rugby...: € 625
- volleybal, basketbal, handbal: € 500
- badminton, tafeltennis...: € 375
- bij stijging van één reeks hoger in de provinciale reeks = telkens + € 125
- bij promotie van de provinciale naar de nationale/landelijke reeks = telkens + € 250
- en bij stijging van één reeks hoger in nationale/landelijke reeks = telkens + € 250
Indien de club met meer dan één ploeg volwassenen in competitie aantreedt, met mogelijkheid
tot promotie, dan komt iedere club bij promotie naar een hogere reeks in aanmerking voor een
promotietoelage. De promotietoelage wordt in dit geval verdeeld door het aantal volwassen
competitieploegen van deze club. Voor competities met minder dan 18 wedstrijden wordt de
promotietoelage door twee gedeeld.
c. Jubileumtoelage
1. De stad Poperinge geeft sportverenigingen een toelage op basis van dit reglement en na
advies van de stedelijke sportraad.
2. Enkel erkende verenigingen komen in aanmerking voor deze toelage.
3. De toelage is een financiële ondersteuning van de jubileumviering, in het bijzonder van het
sportieve luik van die viering.
4. De bedragen voor de jubilerende verenigingen zijn (gerekend aan 100 procent) :
a. 25 jaar : € 250
50 jaar : € 375
75 jaar : € 500
100 jaar : € 625
b. Verenigingen, die een 125ste, 150ste, enz. jubileum vieren, komen in aanmerking voor de
toelage, gelijk aan een 100ste verjaardag.
5. Elke vereniging krijgt minstens een basistoelage van zestig procent van bovenvermelde
bedragen (te weten 150, 225, 300 of 375 euro).
Op basis van de inhoudelijke invulling van het jubileumprogramma, het ledenaantal, de
uitstraling en het belang van de vereniging adviseert de sportraad boven op de basistoelage
een eventuele variabele toelage van 20, 40 of 60 procent van de bedragen, vermeld onder
punt 4.
6. De uiteindelijke beslissing over de toewijzing van de toelage en over het exacte bedrag
gebeurt, na advies door de sportraad, door het College van Burgemeester en Schepenen.
d. Poperingse sportprijzen
Onder deze rubriek van bijzondere toelagen vallen ook de kosten voor de aankoop van de trofeeën
en prijzen voor de jaarlijkse huldiging en toekenning van de stedelijke sportonderscheidingen.
Artikel 3 :
Investeringstoelagen : een afzonderlijk krediet wordt hiervoor in het krediet sport vrijgemaakt.
1.

2.
3.

4.

5.

Sportverenigingen - met uitzondering van organisaties met winstoogmerk - die uitzonderlijke
sportinfrastructuurwerken moeten verrichten om hun sportwerking verder mogelijk te maken
kunnen hiervoor een extra investeringstoelage krijgen na bewijs en voorlegging van betaalde
facturen.
Met infrastructuurwerken wordt verstaan : bijzondere eenmalige werken aan sportplein of
sportzaal met inbegrip van bijhorend sanitair. Infrastructuurwerken aan clubhuis of -kantine
vallen hier volledig buiten.
Wanneer het gaat om buitengewone zeer grote infrastructuurkosten en het voorziene toelagebedrag op het krediet sport ontoereikend is, wordt het krediet voor deze uitzonderlijke
investeringstoelage aan een sportvereniging opgenomen in de AMJP. Daarom moet deze extra
toelage vóór 1 oktober aangevraagd worden aan het stadsbestuur.
Sportverenigingen die door het stadsbestuur een sportaccommodatie ter beschikking krijgen
om hun sport te bedrijven, maar die, om welke redenen dan ook, niet ingaan op dit aanbod of
na verloop van tijd afzien van dit aanbod, kunnen geen extra toelage krijgen voor
infrastructuurwerken aan hun eigen vrijwillig gekozen sportaccommodatie.
De investeringstoelage bedraagt 30% van de infrastructuurwerken die in aanmerking komen
en dit na advies van de sportraad.
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B. Toelagen aan sportorganisatiebesturen (koepelorganisaties)
Artikel 1 :
Het stadsbestuur legt een specifiek krediet vast in het stadsbudget voor sportbesturen die
sportmanifestaties organiseren op het grondgebied van Poperinge.
Artikel 2 :
Onder ‘sportorganisatiebesturen’ verstaat men bestuursorganen die als hoofddoel hebben het
organiseren van sportmanifestaties of -tornooien ten behoeve van sporters uit verscheidene clubs
(koepelorganisatie). Voorbeelden zijn o.a. bestuursorganen die zich bezig houden met het
organiseren van wielerwedstrijden, loopwedstrijden, voetbaltornooien of andere sporttornooien en meetings met een regionale uitstraling.
Artikel 3 :
Voetbal-, volleybal-, basketbalclubs en dergelijke vergelijkbare verenigingen die naast hun normale
werking tornooien inrichten, kunnen voor het inrichten van deze tornooien betoelaagd worden omdat
deze nevenorganisaties niet hun hoofddoel uitmaken.
Artikel 4 :
Individuele inrichters die sportmanifestaties organiseren komen niet in aanmerking voor betoelaging.
Artikel 5 : Voor wielerwedstrijden en veldritten, ingericht onder de reglementering van de Cycling
Vlaanderen, wordt aan het inrichtend sportbestuur een toelage verleend bepaald als volgt :
wedstrijden voor nieuwelingen:
€ 50 per wedstrijd
wedstrijden voor juniors:
€ 100 per wedstrijd
wedstrijden voor beloften en eliterenners zonder contract :
- B-renners
: € 200 per wedstrijd
- A-renners
: € 250 per wedstrijd(*)
wedstrijden voor eliterenners met contract
: € 400 per wedstrijd
(*): dit bedrag wordt verdubbeld bij de organisatie tijdens de jaarlijkse Poperingse kermisperiode
(kermiscriterium).
Naast deze bedragen wordt een vergoeding toegekend voor signaalgevers (€ 5 per signaalgever per
wedstrijd).
Het aantal signaalgevers en de plaatsopstelling wordt bepaald door de commissaris van de lokale
politie.
Indien het gaat om een wedstrijd met provinciale of nationale uitstraling (Internatie, Flanders
Tomorrow Tour, provinciaal kampioenschap, nationaal kampioenschap, enz.) wordt de toelage
vastgesteld rekening houdend met de begroting, het programma en de uitstraling van de organisatie.
Artikel 6 :
Aan het bestuurscomité ‘De Hoppecup’ wordt voor haar organisatie van het zaalvoetbaltornooi een
toelage verleend van € 30 per ingeschreven en deelnemend team.
Artikel 7 :
Andere sportorganisatiebesturen die voor hun organisatie een toelage willen ontvangen moeten een
begroting van de geplande kosten voorleggen. De aanvraag en de begroting moeten ingediend
worden vóór 1 oktober voorafgaand aan de manifestatiedatum.
Na voorlegging van de eindafrekening wordt een toelage in verhouding bepaald.

C.

Toelagen aan comités (wijk-, straat-, kermis-, ...), instellingen of scholen die een
speciale sportmanifestatie inrichten

Artikel 1 :
Binnen de perken van het krediet sport kunnen comités, instellingen of scholen die een bijzondere
sportmanifestatie organiseren in Poperinge een financiële ondersteuning krijgen.
Artikel 2 :
Indien het gaat om het inrichten van wielerwedstrijden, dan worden bij de toekenning van de toelage
dezelfde normen gehanteerd als onder rubriek B, art. 5.
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Artikel 3 :
Scholen die een bijzondere, grote sportmanifestatie organiseren die zich openstelt voor een
deelname van veel jongeren kunnen een speciale toelage bekomen.
Het toelagebedrag wordt bepaald na voorlegging van gemaakte organisatiekosten.
Artikel 4 :
Andere mogelijke comités of instellingen die een speciale sportmanifestatie inrichten worden
betoelaagd op basis van een begroting en/of afrekening.

D. Toelagen aan scholen uit de Poperingse deelgemeenten die in het kader van hun
lesprogramma gebruik maken van het sport- en recreatiebad De Kouter
Artikel 1 :
De toelage promoot de zwemsport voor de schoolgaande jeugd en werkt het nadeel (wat
verplaatsingskosten betreft) gedeeltelijk weg voor scholen uit de Poperingse deelgemeenten en BuSO
De Pinker (Krombeekseweg 82, 8970 Poperinge) bij gebruik van het sport- en recreatiebad De
Kouter.
Artikel 2 :
Enkel een groepsverplaatsing komt in aanmerking. Een groep bestaat tenminste uit tien leerlingen
tenzij voor leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs.
Artikel 3 :
Alleen de zwembeurten tijdens het schooljaar met ingang begin september en eindigend eind juni
komen in aanmerking.
Artikel 4 :
De schoolsporttoelagen worden uitbetaald binnen het jaarlijks beschikbare en goedgekeurde budget.
Artikel 5 :
De scholen uit de deelgemeenten en BuSO De Pinker krijgen een schoolsporttoelage overeenkomstig
de regel van drie: te verdelen totale bedrag schoolsporttoelagen x het aantal zwembeurten dat in
aanmerking komt van de desbetreffende school, gedeeld door het totaal aantal in aanmerking
komende zwembeurten van het referentieschooljaar.
Artikel 6 :
De toelage wordt jaarlijks aangevraagd aan het schepencollege (via de sportdienst), uiterlijk drie
maanden na het einde van het schooljaar. Bij de aanvraag dient de lijst gevoegd van de data waarop
de zwembeurten plaats hadden, samen met het aantal leerlingen per beurt. Laattijdige of onvolledige
aanvragen doen het recht op een toelage voor dat bewuste schooljaar verliezen.
Artikel 7 :
De uitbetaling gebeurt uiterlijk zes maanden na het einde van het bewuste schooljaar, en dit na
advies van de sportraad.

Slotbepalingen :
Artikel 1 :
Alle verenigingen, organisatiebesturen, comités, instellingen of scholen die toelagen aanvragen
moeten controle door het stadsbestuur toelaten en zijn gehouden alle informatie te geven die het
stadsbestuur nodig acht voor de goede werking van haar bestuur.
Artikel 2 :
Indien blijkt dat onjuiste gegevens worden verstrekt, kan het stadsbestuur, naast de wettelijke
bepalingen die voorzien zijn bij het afleggen van valse verklaringen, overgaan tot het treffen van
de volgende maatregelen :
- weigering van verstrekken van de toelage.
- terugvordering van de toelage.
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Artikel 3 :
De afgeleverde aanvragen tot betoelaging vormen de basis voor de subsidiëring opgenomen in de
AMJP sport.

Artikel 4
De drie bovenvermelde reglementen met terugwerkende kracht te laten ingaan op 1 juli
2021.
Artikel 5
Volgende reglementen op te heffen:
- het gemeentelijk sporttoelagenreglement, nu genaamd reglement houdende erkenning
sportclubs en toekenning stedelijke sporttoelagen, goedgekeurd door de gemeenteraad
d. d. 19 december 2016;
- het gemeentelijk reglement op de erkenning en ter ondersteuning van het lokaal
jeugdwerk, goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 29 april 2010;
- het reglement voor de toekenning van basis- en/of werkingstoelagen aan culturele
verenigingen en organisaties, goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 27 november
2008;
- het gemeentelijk jeugdsportsubsidiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad
d.d. 30 december 2010;
- het gemeentelijk subsidiereglement m.b.t. de impulssubsidie 2020-2021.
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