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ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT Willebroek 
 

1. ALGEMEEN DEEL  

Titel.1 Algemene bepalingen  

 
In werking getreden op 1 juli 2008; regelt de gemeentelijke subsidieverstrekking aan organisaties, 
stichtingen en verenigingen op het gebied van onder meer jeugd, cultuur, sport, samenleven en 
projecten.  

Afdeling 1.1. Algemeen  

 
 
Artikel 1: Begripsbepalingen  
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:  
 

a) Subsidie: een financiële tussenkomst aan verenigingen door het gemeentebestuur en is 
bedoeld voor de werking van de vereniging.  

 
b) Activiteit: Elke vorm van handelen door een vereniging zonder oog op winst.  

 
c) Raad: Gemeenteraad van Willebroek.  

 
d) College: Het college van burgemeester en schepenen van Willebroek.  

 
e) Minimumplafond: het bedrag dat men minimaal moet behalen om voor subsidiëring in 

aanmerking te komen. Dit bedrag wordt vastgelegd op 250,00 euro voor alle sectoren. 
 

f) Lid: een actief lid + 18 jaar, dat verzekerd is door de vereniging voor lichamelijke ongevallen. 
 

g) Jeugdlid: een actief lid tussen 3 en 18 jaar, dat verzekerd is door de vereniging voor 
lichamelijke ongevallen. Een lid wordt als jeugdlid beschouwd indien men geen 18 is in het 
begin van het werkjaar.  
 

h) Jeugdsport: 
- een afzonderlijke afdeling binnen de sportvereniging 
- bestaande uit minimum 10 leden van maximum  18 jaar 
- die op geregelde tijdstippen en gedurende minstens 30 weken op jaarbasis lessen krijgen in 
de sportdiscipline van de vereniging. 

 
i) Jeugdsportbegeleider (JSB): een sporttechnische begeleider die jeugdsporttrainingen 

binnen de gemeente in  de jeugdafdeling van de erkende sportvereniging  geeft,  gedurende 
het sportseizoen waarop de subsidie betrekking heeft.  
De jeugdsportbegeleider begeleidt gedurende minstens 2/3 van de trainingen en minsten 30 
beurten van 1 uur. 
 

j) Trainer een sporttechnische begeleider die sporttrainingen binnen de gemeente in  de 
volwassenafdeling van de erkende sportvereniging  geeft,  gedurende het sportseizoen 
waarop de subsidie betrekking heeft.  
De trainer begeleidt gedurende minstens 2/3 van de trainingen en minsten 30 beurten van 1 
uur. 

 
k) Jeugdsportcoördinator (JSC): een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het 

jeugdsportbeleid in een erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnisch, 
beleidsmatig en organisatorisch vlak. (Dit betekent o.a. aanwezig zijn op trainingen, overlegt 
met de jeugdtrainers, kwalitatief bijstuurt, een jeugdsportplan uitschrijft...). 
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l) Opleiding: het volgen van opleidingen voor jeugdsportbegeleider/ - coördinator met als 
doelstelling de verhoging van de kwaliteit van de JSC – JSB zelf.  De opleidingen zijn 
georganiseerd door de Vlaamse trainersschool (VTS) of erkend door de VTS met een 
sportgekwalificeerd diploma als gevolg. 
Opleidingen die in aanmerking worden genomen zijn terug te vinden via de referentietabel 
voor sportkwalificaties, uitgezonderd vormen de beroepsgerichte opleidingen (o.a. 
bachelor/master LO en kinesitherapie).  
http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Pages/default.aspx 

 

m) Bijscholing: het volgen van een kortlopende vorming voor JSC/JSB. De bijscholingen zijn 
georganiseerd door de VTS, het BOIC, de erkende opleidingsinstituten, de landelijk erkende 
sportfederaties, de provincie, de regiowerking,  de gemeentelijke sportdienst of sportraad met 
een attest als gevolg. 

 
n) Werkingsjaar: een werkingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni.  

 
o) Onderafdeling: men wordt niet beschouwd als een onderafdeling van een vereniging als men 

een apart bestuur, een aparte activiteitenkalender met minimum 70% eigen activiteiten, een 
apart rekeningnummer en een aparte ledenlijst heeft.  

 
p) Werkzaam in de gemeente: indien een minimum van de activiteiten plaatsvindt op het 

grondgebied van Willebroek. Dit minimum wordt per sectoraal reglement bepaald. 
 

q) Actieve medeorganisator: kan enkel voor activiteiten waarvan het gemeentebestuur of 
OCMW de hoofdorganisator is. Deelname gebeurt op vrijwillige basis. Activiteiten waarvoor of 
de vereniging of het individu een vergoeding krijgt komen niet in aanmerking 

 
r) Jaarverslag:. Een activiteitenverslag of een activiteitenkalender 

 
s) Lid uit specifieke doelgroep: de definitie van een lid uit een specifieke doelgroep zal 

vastgelegd worden in het reglement van de vrijetijdspas. 
 

t) Repetitieve activiteit: opvolging (= op jaarbasis vanaf 4 maal dezelfde activiteit) van dezelfde 
soort activiteiten (bv.: kaarten, petanque, fietsen, wandelen, …)  

 
 
 
Artikel 2:  Erkenning 
 
De erkenning van een vereniging gebeurt in 2 stappen.  

a. De erkenning als ‘Willebroekse’ vereniging om in aanmerking te komen voor indirecte 
subsidiëring (voordeeltarieven voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur). 

b. De erkenning om voor subsidie in aanmerking te komen. 
 
Een vereniging wordt niet erkend als zij doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn 
met de wet, het algemeen belang of de openbare orde. 
 
De erkenning gebeurt jaarlijks op basis van de gegevens in het ingediende jaarverslag. 
De erkenningsvoorwaarden staan beschreven in de sectorale deelreglementen. 
 
 
Artikel 3: Procedure 
 
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet de sportvereniging erkend zijn.  
 
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: 

 Als referteperiode voor het werkingsjaar geldt de periode van 1 juli tot en met 30 juni. 
 

 De aanvraag tot subsidiëring wordt door de verenigingen op de daartoe bestemde formulieren 
ingediend bij de sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de 

http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Pages/default.aspx
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sportdienst en op de gemeentelijke website. Het aanvraagdossier is te verkrijgen vanaf 1 mei van 
het betrokken werkingsjaar. Indien een vereniging geen subsidiedossier heeft ontvangen neemt zij 
contact op met de gemeentelijke sportdienst  (03/866 92 30). 
 

 Het subsidiedossier moet ingediend worden op de sportdienst (sporthal De Schalk, Stadionlaan 2 
– 2830 of sportdienst@willebroek.be) voor 15 september.  Elke vereniging ontvangt via mail een 
ontvangstbevestiging. Indien een vereniging geen ontvangstmelding heeft gekregen, neemt zij 
contact op met de sportdienst. 
 
Elke sportvereniging waarvan het subsidieformulier laattijdig door de sportdienst ontvangen wordt, 
zal geen aanspraak kunnen maken op de subsidie voor het betrokken werkingsjaar. 
 

 Indien het dossier van de vereniging onvolledig of onduidelijk is, krijgt zij daarvan een bericht voor 
1 oktober. Tot 9 oktober krijgt de vereniging de mogelijkheid om haar dossier te vervolledigen.  
 

 De verdeling en bekendmaking van de subsidies vinden plaats vóór 1 november. 
 

 Tussen 1 november en 15 november kan beroep aangetekend worden bij het college van 
burgemeester en schepenen of de toezichthoudende overheid. De collegebeslissing hieromtrent 
wordt aan de vereniging medegedeeld. 
 

 De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 31 december van het betrokken jaar. 

De uitbetaling van de subsidie gebeurt na goedkeuring door het college van burgemeester en 
schepenen. 

 
Artikel 4: Controle 
 
De subsidiëring van het werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de gegevens die in het 
aanvraagdossier opgenomen zijn en die betrekking hebben op het voorgaande werkingsjaar. 
 
Het gemeentebestuur kan te allen tijde de gegeven informatie en bijhorende bewijsstukken laten 
verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt de 

vereniging voor dat betrokken jaar niet meer in aanmerking voor een subsidie. 
 

1. Het college kan ambtenaren aanwijzen om deze controle uit te voeren.  
2. De vereniging is verplicht aan deze ambtenaren inzage te verlenen in de boekhouding en de 

administratie en de vereniging verstrekt alle gevraagde inlichtingen die noodzakelijk zijn voor 
een juiste vervulling van hun taak.  

3. De vereniging verleent ook onmiddellijk toegang tot de lokalen of accommodaties die worden 
gebruikt.  

 
Artikel 5: Dubbele subsidiëring 
 
De vereniging of onderafdeling er van kan geen subsidies krijgen via verschillende sectorale 
reglementen. 
Verenigingen die een werking hebben binnen en buiten Willebroek kunnen slechts 1 subsidiedossier 
indienen. Indien een vereniging voor dezelfde werking reeds subsidies ontvangt in een andere 
gemeente, kan men geen subsidies ontvangen in Willebroek 
 
 
 
 
 
Artikel 6: Weigeringsgronden  
 

1. Er wordt geen subsidie / punten verleend indien:  
a. de activiteiten van de aanvrager niet gericht zijn op de gemeente of diens inwoners  
b. de aanvrager verkeerde informatie gegeven heeft.  

 

mailto:sportdienst@willebroek.be
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2. Er wordt eveneens geen subsidie verleend indien de aanvrager niet voldoet aan de 
verplichtingen beschreven in afdeling 1.2: verplichtingen subsidieontvanger. 
 

3. De vereniging mag geen schulden hebben ten aanzien van de gemeente Willebroek. 
Eventuele afbetalingsplannen die stipt worden opgevolgd, worden niet aanzien als schuld. 

 
 

Afdeling 1.2. Verplichtingen subsidieontvanger 

 
 
Artikel 7: Melding van ontwikkelingen  
 

1. Een vereniging brengt het geheel of gedeeltelijk beëindigen van zijn activiteiten onmiddellijk 
ter kennis van het college.  

2. Een vereniging die een rechtspersoon is dient tevens het college te berichten omtrent:  
a. wijziging van het huishoudelijk reglement en / of statuten; 
b. besluiten en/of procedures die leiden of kunnen leiden tot beëindiging van de 

activiteiten dan wel ontbinding van de rechtspersoon.  
 
 
Artikel 8: Verzekering  
 
De vereniging wordt verplicht tot:  

a. het afsluiten van een verzekering voor lichamelijke ongevallen voor al zijn 
aangesloten leden;  

b. het afsluiten van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor zijn vrijwilligers en 
bestuursleden; 

c. het afsluiten van een verzekering van objectieve aansprakelijkheid voor verenigingen 
met eigen lokaal (in beheer of in exclusieve huur);  

d. het behoorlijk verzekerd houden van zijn onroerende zaken tegen schade door brand 
en eventuele andere aan te geven risico's. 

 
 
Artikel 9: Overige verplichtingen  
 
De vereniging aanvaardt verantwoording af te leggen overeenkomstig de wet van 14 november 1983, 
die stelt dat verenigingen de subsidie moeten gebruiken voor het doel waarvoor zij is toegekend. 
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Afdeling 1.3. Vaststelling van de subsidie 

 
Artikel 10 
 

1. Bij de aanvraag tot subsidie wordt altijd voorgelegd:  
a. een activiteitenverslag of een activiteitenkalender die inzicht geven in de aard, duur 

en omvang van de activiteiten, een leden- en een bestuurderslijst, de bewijzen van 
verzekering.  

b. een financieel verslag. Voor feitelijke verenigingen stelt het college daarvoor een 
specifiek formulier ter beschikking; 

2. Het college kan bepalen dat bijkomende gegevens moeten worden voorgelegd binnen een 
door hem te stellen termijn (zie artikel 4). 

 



 8 

 

Titel.2 : Sport 

Afdeling 3.1.  Algemeen  

Artikel  1 Erkenningsvoorwaarden  

 
 
a. Men wordt erkend als Willebroekse sportvereniging indien: 
 

1. men is aangesloten bij een door het Bloso erkende sportfederatie of bij beslissing van 
het college, na positief advies van de sportraad 

2. men werkzaam is binnen de gemeente Willebroek. Voor sport betekent dit  dat de 
vereniging gedurende het sportseizoen minimaal 25 weken per jaar een werking heeft 
uitgebouwd. 

3. men zich tot doel stelt sport binnen de gemeente Willebroek uit te dragen. 
4. men geen onderafdeling is van een reeds door het CBS erkende plaatselijke afdeling

 
 

5. men uitsluitend gericht is op sportbeoefening door amateurs in recreatief en/of 
competitieverband. 

6. binnen de vereniging de hoofdfuncties van voorzitter, secretaris en penningmeester 
door minstens 3 verschillende personen zijn waargenomen. 

 

Indien een vereniging voldoet aan de erkenningsvoorwaarden wordt zij erkend als Willebroekse 
sportvereniging die in aanmerking komt voor voordeeltarieven. 

 

Artikel  2 Van erkenning naar subsidiëring 

 
 
Een Willebroekse sportvereniging komt in aanmerking voor subsidie indien:  
a. de vereniging meer dan een jaar actief en erkend is;  
b. de vereniging tenminste 20 leden telt;  
c. de vereniging een aanbod heeft volgens de definitie van sport, namelijk “activiteiten die individueel 
of in ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke 
inspanning van de mens centraal staat”. 
d. de vereniging na berekening van de subsidies boven het minimumplafond uitkomt.  
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Afdeling 3.2. Subsidie met oog op kwaliteitsvolle begeleiding van de 
sportverenigingen. 

 
Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de (jeugd)opleiding 
binnen een sportvereniging en dit op vlak van het sporttechnische kader.  
De subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op het vlak 
van  de hieronder beschreven doelstellingen. De beoordeling gebeurt op basis van een aantal 
kwaliteitscriteria per doelstelling waaraan de sportvereniging dient te voldoen. 
De kwaliteitscriteria worden geobjectiveerd door parameters teneinde de beoordeling om te zetten in 
een subsidiebedrag. 
 
JONGERENWERKING (50% van het totale subsidiebedrag)  
 

Doelstelling 1:  
Het beschikken over een kwaliteitsvol jeugdkader 

 
 
 Kwaliteitscriterium 1.1: werken met gevormde jeugdtrainers 
 

 A Werken met gediplomeerde trainers (volgens de waarderingstabel 

van het BLOSO)  
De trainer begeleidt gedurende minstens 2/3 van de trainingen en 
minsten 30 beurten van 1 uur. 

 

Categorie 8: 70 pntn 
Categorie 7: 65 pntn 
Categorie 6: 60 pntn 
Categorie 5: 40 pntn 
Categorie 4: 30 pntn 
Categorie 3: 20 pntn 
Categorie 2: 15 pntn 
Categorie 1:   5 pntn 

 B Invulling van een functie  gediplomeerd jeugdsportcoördinator met 

onderbouwde functieomschrijving met oog op kwalitatieve 
ondersteuning van de jeugdtrainers 
gegevens zijn terug te vinden op de website of in de 
kennismakingsbrochure van de vereniging 

 

25 punten  

 
 Kwaliteitscriterium 1.2 het bevorderen van fair play + aandacht hebben voor 

kindvriendelijke aanpak 

 

 C Werken volgens panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport. 

 

15 punten voor 
ondertekening 

 
 

Doelstelling 2: 
Aanbieden van een regelmatig en aantrekkelijk activiteitenaanbod voor jongeren op de verschillende 
niveaus (competitie / recreatie) 

 
 
 Kwaliteitscriterium 2.1.: Een regelmatige werking hebben voor de verschillende 

leeftijden en de verschillende competitieniveaus (behalve topsport en competitie op 
hoog niveau  

 

 D Aantal trainingen tot 18 jaar onder leiding van een 

gediplomeerd trainer 
 

-100 uur / jaar: 10 pntn 
101 – 250 u / jr 40 pntn 
251 – 500 u / jr 100 pntn 
501 – 1000u / jr 200 pntn 
1001 - 2000 u / jr 400pntn 
+ 2000 uur/jaar: 800 pntn 

 E Aantal leden onder de 18 jaar * Tot 300 leden : 
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Verenigingen met een werking buiten de gemeente en hiervoor 
subsidies ontvangen, geven alleen de Willebroekse leden op. 
 
Ledenlijst in excel bijvoegen (indicatoren beleidsplan) 

Binnen Willebroek:  
per actief lid onder 18 jaar: 2 
punten 
Buiten  Willebroek: 
per actief lid 0,5 punten 
 
* Tussen 301 – 500:  
0,5 punten per actief lid 
(leden binnen of buiten 
Willebroek) 
 
* + 500 leden:  
per schijf van 100: 0,5 
punten (leden binnen of 
buiten Willebroek) 
 

 
 
 
 
VOLWASSENWERKING (40%) 

 

Doelstelling 3:  
Het beschikken over een kwaliteitsvol kader volwassenwerking 

 
 Kwaliteitscriterium 3.1: werken met gevormde trainers 
 

 F Werken met gediplomeerde trainers (volgens de waarderingstabel 

van het BLOSO) 
 

Categorie 8: 70 pntn 
Categorie 7: 65 pntn 
Categorie 6: 60 pntn 
Categorie 5: 40 pntn 
Categorie 4: 30 pntn 
Categorie 3: 20 pntn 
Categorie 2: 15 pntn 
Categorie 1:   5 pntn 

 

Doelstelling 4: 
Aanbieden van een regelmatig en aantrekkelijk activiteitenaanbod voor volwassenen op de 
verschillende niveaus (competitie / recreatie) 

 
 
 Kwaliteitscriterium 4.1.: Een regelmatige werking hebben voor de verschillende 

leeftijden in competitie en/of op recreatieniveau (behalve topsport en competitie op 
hoog niveau 

 

 G Het aantal competitietrainingen voor volwassenen (+ 18 jaar) 

onder leiding van een gediplomeerd trainer  
 

en 

-100 uur / jaar: 10 pntn 
101 – 250 u / jr 40 pntn 
251 – 500 u / jr 100 pntn 
501 – 1000u / jr 200 pntn 
1001 - 2000 u / jr 400pntn 
+ 2000 uur/jaar: 800 pntn 

 H Het aantal uren recreatieve sportbeoefening voor volwassenen 

(+ 18 jaar), in groep en onder leiding van een gediplomeerd 
trainer  

 

-100 uur / jaar: 10 pntn 
101 – 250 u / jr 40 pntn 
251 – 500 u / jr 100 pntn 
501 – 1000u / jr 200 pntn 
1001 - 2000 u / jr 400pntn 
+ 2000 uur/jaar: 800 pntn 

 I Het aantal uren recreatieve sportbeoefening voor volwassenen 

(+ 18 jaar), in groep zonder begeleiding van een gediplomeerd 

-100 uur / jaar: 5 pntn 
101 – 250 u / jr 20 pntn 
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trainer 
 

251 – 500 u / jr 50 pntn 
501 – 1000u / jr 100 pntn 
1001 - 2000 u / jr 200 pntn 
+ 2000 uur/jaar: 400 pntn 

 J aantal wedstrijden (jeugd en volwassenen) onder leiding van 

een gediplomeerd trainer 

-100 wedstrijden: 50 pntn 
100 – 200 wedstrijden: 75 
pntn 
+ 200 wedstrijden: 100 pntn 

 K Aantal volwassen leden (+ 18 jaar) Verenigingen met een 

werking buiten de gemeente en hiervoor subsidies ontvangen, 
geven alleen de Willebroekse leden op. 
 

Ledenlijst in excel bijvoegen (indicatoren beleidsplan) 

* Tot 300 leden : 
Binnen Willebroek:  
per actief lid boven 18 jaar: 2 
punten 
Buiten  Willebroek: 
per actief lid 0,5 punten 
 
* Tussen 301 – 500:  
0,5 punten per actief lid 
(leden binnen of buiten 
Willebroek) 
 
* + 500 leden:  
per schijf van 100: 0,5 punt 
(leden binnen of buiten 
Willebroek) 
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Afdeling 3.3. Subsidie met het oog op het verhogen van de toegankelijkheid 
van en diversiteit binnen een sportvereniging. 

 
Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot het vergroten van de toegankelijkheid van en diversiteit 
binnen een sportvereniging. Specifieke aandacht gaat naar mensen in armoede, personen met een 
beperking, mensen met etnisch-culturele diverse achtergrond, senioren en in het bijzonder jongeren. 
De subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op het vlak 
van  de hieronder beschreven doelstellingen. De beoordeling gebeurt op basis van een aantal 
kwaliteitscriteria per doelstelling waaraan de sportvereniging dient te voldoen. 
De kwaliteitscriteria worden geobjectiveerd door parameters teneinde de beoordeling om te zetten in 
een subsidiebedrag. 
 

Doelstelling 1:  
Werken rond specifieke doelgroepen met het oog op het vergroten van toegankelijkheid en diversiteit 
(doelgroepen: mensen in armoede, personen met een beperking, mensen met etnisch-culturele 
diverse achtergrond, senioren en in het bijzonder jongeren) (10% van het totale subsidiebedrag) 

 
 

 
 Kwaliteitscriterium 1.1: drempelverlagende sportinitiatieven voor specifieke 

doelgroepen hebben 
 

 L Aantal open / recreatieve sportactiviteiten (door de vereniging zelf 

ingericht die ook open staan voor alle inwoners), uitgezonderd de 
activiteiten met het oog op het maken van winst 

 

10 punten / activiteit 
met max. van 30 
punten 

 
 Kwaliteitscriterium 1.2: integrale werking voor specifieke doelgroepen hebben 

 

 M Het structureel organiseren van één of meer van volgende 

activiteiten 
o sportspecifiek aanbod voor mensen met beperking 
o inschrijven in principe van vrijetijdspas 
o gereduceerd tarief naargelang doelgroep, leeftijd, inkomen, of 

andere 
o voorzien reductie gezinsleden 
o andere initiatieven hieromtrent (afbetalingsplan, 

tweedehandsmateriaal) 
 

10 punten / structurele 
ingebouwde activiteit  

 N Aantal aangesloten leden uit specifieke doelgroepen 1 punt per deelnemer 
uit specifieke 
doelgroep 
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Afdeling 3.4. Subsidie voor een open, naar buiten gerichte sportvereniging  

 
Dit subsidiereglement tracht sportverenigingen te stimuleren om een open, naar buiten gerichte 
vereniging te zijn. Specifieke aandacht gaat naar samenwerking met andere organisaties binnen of 
buiten de sector, gemeenschappelijke jeugdopleiding, versterking van de leefbaarheid van wijken of 
buurten en de binding van de sportvereniging met de wijk of buurt waarin haar activiteiten 
plaatsvinden, of deelname aan activiteiten, evenementen van en door het gemeentebestuur.  
 
De subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op het vlak 
van  de hieronder beschreven doelstellingen. De beoordeling gebeurt op basis van een aantal 
kwaliteitscriteria per doelstelling waaraan de sportvereniging dient te voldoen. 
De kwaliteitscriteria worden geobjectiveerd door parameters teneinde de beoordeling om te zetten in 
een subsidiebedrag. 
 

Doelstelling 1:  
Samenwerken met andere sportactoren 

 
 Kwaliteitscriterium 1.1: meewerken / aan organisatie van lokale en bovenlokale 

sportinitiatieven in het kader van het sport voor-allen decreet 
 

 O Actieve medeorganisator in clubverband van recreatieve 

sportactiviteiten van sportraad, sportdienst, sportregio Rivierenland, 
Stichting Vlaamse Schoolsport, BLOSO, …  

2 punten per 
medewerker per 
activiteit met max. van 
20 punten per activiteit 
en max 100 punten in 
totaal   

 
 

Doelstelling 2: 
Samenwerken met andere dan sportverenigingen 

 
 Kwaliteitscriterium 2.1.: samenwerken met andere verenigingen buiten de sportsector. 
 

 P Bij bepaalde  sportactiviteiten werkt men samen met andere 

verenigingen, buurten of scholen 

20 punten per activiteit 
waarvoor men 
samenwerkt met max 
van 60 punten  
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Doelstelling 3:  
De sportvereniging beschikt over een duidelijke structuur en communiceert open en doelgericht 

 
 Kwaliteitscriterium 3.1: beschikken over een duidelijke structuur 
 

 Q Men beschikt over een document: ‘wie is wie en doet wat?’ en dit is 

doorgegeven aan de leden / ouders 
terug te vinden op website - infobrochure 

10 punten indien is 
doorgegeven 

 R Men is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie 15 punten 

 
 Kwaliteitscriterium 3.2.: gebruiken van verschillende communicatiekanalen 
 

 S Hebben van een infoblad, elektronische nieuwsbrief, website, sms-

communicatie, infovergaderingen, ouderavonden, …  

Gebruik min 2 kanalen: 
10 punten 

 T Er is iemand verantwoordelijk voor communicatie 

 
Naam + contactgegevens (terug te vinden op de website of infobrochure) 

10 punten voor het 
hebben van een 
verantwoordelijke 

 

Doelstelling 4:  
De sportvereniging heeft aandacht voor haar vrijwilligers en leden 

 
 
 Kwaliteitscriterium 4.1.: motiveren van vrijwilligers en bestuursleden 
 

 U Het voeren van een actief vrijwilligersbeleid 

o Onthaal nieuwe vrijwilligers 
o Vrijwilligersfeest 
o Vereniging voldoet aan de wet op het vrijwilligerswerk 

15 punten voor 
vrijwilligersbeleid 
 
15 punten extra in de 
vereniging voldoet aan dit 
criterium 

 V Vorming bestuursleden 
. 

Per door een bestuurslid 
gevolgde opleiding 
georganiseerd door de 
federatie, provincie Antwerpen, 
Vlaamse Trainersschool, 
Instituut voor Sportbeheer, 
sportregio Rivierenland: 5 
punten 
Per door een bestuurslid 
gevolgde opleiding 
georganiseerd door een andere 
erkende instelling: 2 punten 

 
 

Doelstelling 5:  
De sportvereniging werkt actief mee in de gemeentelijke sportraad 

 
 Kwaliteitscriterium 5.1.: motiveren van aanwezigheid en actieve medewerking op de 

algemene vergaderingen van de gemeentelijke sportraad 
 
 

 WHet voeren van een aanwezigheidsbeleid met actieve 

inbreng in de gemeentelijke sportraad 
 

20 punten per aanwezigheid op 
een algemene vergadering van 
de gemeentelijke sportraad 
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WEGINGSCOËFFICIËNTEN SPORT 
 
KWALITEIT JEUGDWERKING (50%) 
 
Aantal jeugdleden 

* Tot 300 leden : 
Binnen Willebroek:  
per actief lid onder 18 jaar: 2 punten 
Buiten  Willebroek: 
per actief lid 0,5 punten 
* Tussen 301 – 500:  
0,5 punten per lid (leden binnen of  
buiten Willebroek) 
* + 500 leden: per schijf van 100:  
0,5 punt (leden binnen of buiten  
Willebroek) 

 
 
Werken met gediplomeerde trainers 
 

Categorie 8 70 ptn 

Categorie 7 65 ptn 

Categorie 6 60 ptn 

Categorie 5 40 ptn 

Categorie 4 30 ptn 

Categorie 3 20 ptn 

Categorie 2 15 pntn 

Categorie 1 5 pntn 

Panathlonverklaring      15 punten 
Aantal trainingsuren o l v een gediplomeerd trainer    -100 uur / jaar: 10 
pntn 

101 – 250 u / jr 40 pntn 
251 – 500 u / jr 100 pntn 
501 – 1000u / jr 200 pntn 
1001 – 2000 u / jr 400 pntn 
+ 2000u / jr: 800 pntn  
 

KWALITEIT VOLWASSENWERKING (40%) 
 
Aantal leden 

* Tot 300 leden : 
Binnen Willebroek:  
per actief lid boven 18 jaar: 2 punten 
Buiten  Willebroek: 
per actief lid 0,5 punten 
 
* Tussen 301 – 500:  
0,5 punten per actief lid (leden binnen 
of buiten Willebroek) 

 
* + 500 leden:  
per schijf van 100: 0,5 punt (leden 
binnen of buiten Willebroek) 

 
Werken met gediplomeerde trainers 
 

Categorie 8 70 ptn 

Categorie 7 65 ptn 
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Categorie 6 60 ptn 

Categorie 5 40 ptn 

Categorie 4 30 ptn 

Categorie 3 20 ptn 

Categorie 2 15 pntn 

Categorie 1 5 pntn 

 

 
 
Aantal trainingsuren volwassenen onder leiding van een gediplomeerd  
trainer        -100 uur / jaar: 10 pntn 

101 – 250 u / jr 40 pntn 
251 – 500 u / jr 100 pntn 
501 – 1000u / jr 200 pntn 
1001 - 2000u / jr 400 pntn 
+ 2000u / jr: 800pntn 

 
 
Aantal uren recreatieve sportbeoefening volwassenen onder  -100 uur / jaar: 10 pntn 
leiding van een gediplomeerd trainer    101 – 250 u / jr 40 pntn 

251 – 500 u / jr 100 pntn 
501 – 1000u / jr 200 pntn 
1001 - 2000u / jr 400 pntn 
+ 2000u / jr: 800pntn 
 

Aantal uren recreatieve sportbeoefening volwassenen zonder  -100 uur / jaar: 5 pntn 
begeleiding van een trainer     101 – 250 u / jr 20 pntn 

251 – 500 u / jr 50 pntn 
501 – 1000u / jr 100 pntn 
1001 - 2000u / jr 200 pntn 
+ 2000u / jr: 400pntn 
 
 

 
 
aantal wedstrijden (jeugd en volwassenen) onder leiding van een 
gediplomeerd trainer 

-100 wedstrijden: 50 pntn 
100 – 200 wedstrijden: 75 
pntn 
+ 200 wedstrijden: 100 pntn 

 
 
TOEGANKELIJKHEID + OPEN VERENIGING (10%) 
 
Aantal open activiteiten     per activiteit 10 punten met max van 30 pntn 
Aantal ledenspecifieke doelgroep   per lid 1 punt 
Structureel ingebouwde activiteit    10 punten / activiteit 
 
Actieve medeorganisator 2 punten per medewerker per activiteit 

met max van 20 punten per activiteit 
en max van 100 pntn in totaal 

Document ‘wie is wie en doet wat’ op website of infoblad  10 punten 
Aangesloten bij erkende Vlaamse koepel   15 punten 
Gebruik minimum 3 kanalen     10 punten 
Communicatieverantwoordelijke    10 punten 
Voeren van actief vrijwilligerbeleid    15 punten 
Vorming bestuursleden      5 punten / vorming  

2 punten / vorming door andere 
erkende instelling 

Aanwezigheden op de algemene vergadering sportraad  20 punten/aanwezigheid  
WEGINGSCOËFFICIËNTEN SPORT 
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KWALITEIT JEUGDWERKING (50%) 
 
Aantal jeugdleden 

* Tot 300 leden : 
Binnen Willebroek:  
per actief lid onder 18 jaar: 2 punten 
Buiten  Willebroek: 
per actief lid 0,5 punten 
* Tussen 301 – 500:  
0,5 punten per lid (leden binnen of  
buiten Willebroek) 
* + 500 leden: per schijf van 100:  
0,5 punt (leden binnen of buiten  
Willebroek) 

 
 
Werken met gediplomeerde trainers 
 

Categorie 8 70 ptn 

Categorie 7 65 ptn 

Categorie 6 60 ptn 

Categorie 5 40 ptn 

Categorie 4 30 ptn 

Categorie 3 20 ptn 

Categorie 2 15 pntn 

Categorie 1 5 pntn 

Panathlonverklaring      15 punten 
Aantal trainingsuren o l v een gediplomeerd trainer    -100 uur / jaar: 10 
pntn 

101 – 250 u / jr 40 pntn 
251 – 500 u / jr 100 pntn 
501 – 1000u / jr 200 pntn 
1001 – 2000 u / jr 400 pntn 
+ 2000u / jr: 800 pntn  
 

KWALITEIT VOLWASSENWERKING (40%) 
 
Aantal leden 

* Tot 300 leden : 
Binnen Willebroek:  
per actief lid boven 18 jaar: 2 punten 
Buiten  Willebroek: 
per actief lid 0,5 punten 
 
* Tussen 301 – 500:  
0,5 punten per actief lid (leden binnen 
of buiten Willebroek) 

 
* + 500 leden:  
per schijf van 100: 0,5 punt (leden 
binnen of buiten Willebroek) 

 
Werken met gediplomeerde trainers 
 

Categorie 8 70 ptn 

Categorie 7 65 ptn 

Categorie 6 60 ptn 

Categorie 5 40 ptn 
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Categorie 4 30 ptn 

Categorie 3 20 ptn 

Categorie 2 15 pntn 

Categorie 1 5 pntn 

 

 
 
Aantal trainingsuren volwassenen onder leiding van een gediplomeerd  
trainer        -100 uur / jaar: 10 pntn 

101 – 250 u / jr 40 pntn 
251 – 500 u / jr 100 pntn 
501 – 1000u / jr 200 pntn 
1001 - 2000u / jr 400 pntn 
+ 2000u / jr: 800pntn 

 
 
Aantal uren recreatieve sportbeoefening volwassenen onder  -100 uur / jaar: 10 pntn 
leiding van een gediplomeerd trainer    101 – 250 u / jr 40 pntn 

251 – 500 u / jr 100 pntn 
501 – 1000u / jr 200 pntn 
1001 - 2000u / jr 400 pntn 
+ 2000u / jr: 800pntn 
 

Aantal uren recreatieve sportbeoefening volwassenen zonder  -100 uur / jaar: 5 pntn 
begeleiding van een trainer     101 – 250 u / jr 20 pntn 

251 – 500 u / jr 50 pntn 
501 – 1000u / jr 100 pntn 
1001 - 2000u / jr 200 pntn 
+ 2000u / jr: 400pntn 
 
 

 
 
aantal wedstrijden (jeugd en volwassenen) onder leiding van een 
gediplomeerd trainer 

-100 wedstrijden: 50 pntn 
100 – 200 wedstrijden: 75 
pntn 
+ 200 wedstrijden: 100 pntn 

 
 
TOEGANKELIJKHEID + OPEN VERENIGING (10%) 
 
Aantal open activiteiten     per activiteit 10 punten met max van 30 pntn 
Aantal leden  specifieke doelgroep   per lid 1 punt 
Structureel ingebouwde activiteit    10 punten / activiteit 
 
Actieve medeorganisator 2 punten per medewerker per activiteit 

met max van 20 punten per activiteit 
en max van 100 pntn in totaal 

Eenmalige samenwerking binnen sportsector   10  punten met max van 50 punten 
Document ‘wie is wie en doet wat’ op website of infoblad  10 punten 
Aangesloten bij erkende Vlaamse koepel   15 punten 
Gebruik minimum 3 kanalen     10 punten 
Communicatieverantwoordelijke    10 punten 
Voeren van actief vrijwilligersbeleid    15 punten + 15 punten  
Vorming bestuursleden      5 punten / vorming  

2 punten / vorming door andere 
erkende instelling 

Aanwezigheden op de algemene vergadering sportraad  20 punten/aanwezigheid  


