Reglement voor erkenning en ondersteuning
van sport in Brugge
hervastgesteld door de gemeenteraad op 27 oktober 2015
bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 28 oktober 2015

1. ERKENNING VAN RECREATIEF-SPORTIEVE VERENIGINGEN
Artikel 1
Om erkend te zijn als Brugse sportvereniging dient de vereniging bewijs te kunnen leveren dat zij in
het jaar voorafgaand aan de erkenning ofwel aangesloten was bij een door de Vlaamse Regering
erkende sportfederatie ofwel op regelmatige basis één van de door IOC erkende sporttakken aanbood
voor de inwoners van de stad.
Artikel 2
Boldermaatschappijen, duivenmaatschappijen, hengelverenigingen, hondenclubs, imkersbonden,
kaartersclubs, knikkerclubs, modelluchtvaartclubs, modelspoorclubs, modelyachtclubs, ornithologische
verenigingen, rally- en zoektochtenclubs, scrabbleclubs, vinkenmaatschappijen en dartsclubs komen in
aanmerking om erkend te worden als Brugse ontspanningsvereniging.
Artikel 3
Op advies van de stedelijke sportraad kan het College van Burgemeester en Schepenen sport- of
ontspanningstakken toevoegen.
Artikel 4
De vereniging dient opgericht te zijn door privé-initiatief, zonder winstoogmerk, beroeps- of commerciële doeleinden, met uitzondering van verenigingen waarvan de ploegen uitkomen in een nationale
competitie.
Artikel 5
De zetel van de vereniging dient gevestigd te zijn op het grondgebied van de stad Brugge.
Artikel 6
De vereniging moet een regelmatige en actieve beoefening van haar leden kunnen aantonen, d.w.z.
ten minste één sport- resp. ontspanningsactiviteit per week (uitgezonderd vakantie- en rustperioden).
Artikel 7
Een vereniging kan slechts erkend worden als sportvereniging of als ontspanningsvereniging. Uitgesloten van erkenning zijn alle verenigingen die (een verwijzing naar) de naam van een andere gemeente
in hun naam dragen of in een andere hoedanigheid reeds erkend zijn door de stad.
Artikel 8
Minstens de helft van de activiteiten moet plaatsvinden op het grondgebied van de stad. Indien de
vereniging kan aantonen dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is op
het grondgebied van de stad, dan kan deze voorwaarde vervallen.
Artikel 9
De aanvraag om erkenning dient gericht te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen,
Burg 12, 8000 Brugge. Zij moet vergezeld zijn van:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Samenstelling van het bestuur met vermelding van voornaam, naam en adres van de leden.
Opgave van het aantal leden.
Statuten of huishoudelijk reglement of, bij gebrek daarvan, een omschrijving van het doel.
Bewijs van regelmatige en actieve sportorganisatie van haar leden.
Opgave van adres van zetel van de vereniging.
Bewijs dat minstens de helft van de activiteiten plaatsvinden op het grondgebied van de stad of
bewijs dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is op het stedelijk
grondgebied.

Artikel 10
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist, op advies van de stedelijke sportraad, over de
erkenning van de Brugse sport- en ontspanningsverenigingen.

2. WERKINGSTOELAGEN AAN SPORTVERENIGINGEN (Vlaamse beleidsprioriteit 1)
Artikel 11
Enkel erkende Brugse sportverenigingen komen in aanmerking voor een werkingstoelage voor sportverenigingen. Erkenning leidt niet automatisch tot het bekomen van een werkingstoelage.
Artikel 12
De vereniging dient bewijs te kunnen leveren dat, in het jaar waarvoor de werkingstoelage wordt
aangevraagd, één van de sporttakken, erkend door het IOC, op regelmatige basis beoefend werd. Op
advies van de stedelijke sportraad kan het College van Burgemeester en Schepen sporttakken toevoegen.
Artikel 13
De werkingstoelage heeft betrekking op het werkjaar voorafgaand aan het jaar waarin de werkingstoelage wordt aangevraagd. Binnen de perken van het daartoe door de Gemeenteraad goedgekeurde
budget op de algemene rekening binnen het beleidsveld sport bestemd voor toelagen binnen de
nieuwe beleids- en beheerscyclus en overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering betreffende
de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal
sportbeleid, wordt de toelage als volgt verdeeld:
-

25% voor het aantal leden
16% voor de aankoop van specifiek sportmateriaal
4% voor het bijwonen van de Algemene Vergadering van de sportraad
11% voor medewerking aan activiteiten van de sportdienst en sportraad
4% voor het niet uitbaten van een cafetaria
4% voor de vzw-structuur van de vereniging
4% ter bescherming van de leden van de vereniging
9% voor initiatieven rond sporterfgoed
11% uitstraling voor de stad Brugge
10% voor het hebben van een actieve en gediplomeerde scheidsrechter
2% voor het aanbieden van een reguliere werking voor personen met een handicap

A. 25% ingeschreven voor ledenaantal
Het voorleggen van een ledenlijst aangeleverd door de federatie, met naam en voornaam is verplicht. Indien de sportvereniging niet aangesloten is bij een federatie dient een ledenlijst, ondertekend door de voorzitter en secretaris, ingediend te worden.
10-50 leden
1 punt
51-150 leden
3 punten
151-200 leden
6 punten
Meer dan 200 leden 9 punten
B. 16% voor de aankoop van sportmateriaal
Enkel de aankoop van sportmateriaal, noodzakelijk om te sporten én voor de reguliere werking
van de sportvereniging komt in aanmerking (geen kledij).
250-500 euro
1 punt
501-1000 euro
2 punten
1001-2000 euro
3 punten
>2001 euro
4 punten
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C. 4% voor het bijwonen van de algemene vergadering van de sportraad
Aanwezigheid op de algemene vergadering van de sportraad: 1 punt.
D. 11% voor medewerking aan activiteiten van de sportdienst en sportraad
Per uur (60’) per persoon vrijwillige en extra-contractuele medewerking aan organisaties van de
sportdienst en sportraad: 1 punt. Per jaar worden minimum 900 punten verdeeld. Indien het
ingediend puntenaantal lager is dan 900, wordt de maximumwaarde van 1 punt vastgesteld op 12
euro. Het resterende krediet wordt dan overgedragen naar A.
E. 4% voor het niet uitbaten van een cafetaria
Indien een vereniging met meer dan 50 leden geen cafetaria uitbaat: 1 punt.
F.

4% voor de vzw-structuur van de vereniging
Indien een vereniging een vzw is: 1 punt.

G. 4% ter bescherming van de leden van de vereniging
Indien een vereniging ter bescherming van haar leden:
- een verzekering voor lichamelijke ongevallen heeft: 1 punt
- een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid heeft: 1 punt.
H. 9% voor initiatieven rond sporterfgoed

1

- het hebben van een actieve erfgoedverantwoordelijke, wiens naam minstens op de website of
ledenblad vermeld staat: 1 punt
- het hebben van een link/ plaats op de website naar een of meerdere actuele en relevante onderwerpen die betrekking hebben op het sporterfgoed van de vereniging: 2 punten
Maximum 500 euro per vereniging voor dit item. Het resterende krediet wordt overgedragen naar
A.
I.

11% uitstraling voor de stad Brugge
- het plaatsen van het logo van de stad Brugge op de website: 1 punt
- het plaatsen van een link op de website naar de site en facebookpagina van de sportdienst: 1
punt
- het plaatsen van het logo van de stad op de sportkledij: 1 punt
Maximum 500 euro per vereniging voor dit item. Het resterende krediet wordt overgedragen naar
A.

J.

10% voor het hebben van actieve en gediplomeerde scheidsrechters/ juryleden, verbonden aan de
vereniging
§1 Het volgen van een door de federatie erkende opleiding tot scheidsrechter/jurylid of het volgen
van bijscholing door een reeds gediplomeerde scheidsrechter/jurylid.
Het inschrijvingsgeld voor de opleiding of bijscholing wordt terugbetaald aan de sportvereniging. De maximale tussenkomst van stadswege bedraagt 250 euro per persoon. Het betalingsen deelnamebewijs zijn verplicht bij te voegen
§2 het hebben van actieve en gediplomeerde scheidsrechters/juryleden (max. 5).
Het te verdelen bedrag van §2 bedraagt het totaal bedrag van J., verminderd met de uitgaven
vermeld onder §1. Attesten van de federatie zijn verplicht bij te voegen.

K. 2% voor het aanbieden van een reguliere sportwerking voor personen met een handicap.
De sportvereniging heeft een reguliere werking voor personen met een handicap: 1 punt.

1

Sporterfgoed is wat een sportvereniging belangrijk vindt om te bewaren en door te geven aan een volgende generatie. Het
kan gaan om oude documenten, foto’s, voorwerpen, maar ook mondelinge getuigenissen of tradities. Meer info werd op
genomen in de brochure: ‘scoor met de sportverhalen van je club’. Te verkrijgen bij de sportdienst of erfgoedcel Brugge.
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3. JEUGDTOELAGE : TOELAGE IN HET KADER VAN DE PROFESSIONALISERING
VAN DE JEUGDSPORT (Vlaamse beleidsprioriteit 2)
Artikel 14
Enkel erkende Brugse sportverenigingen komen in aanmerking voor een jeugdtoelage voor sportverenigingen. Erkenning leidt niet automatisch tot het bekomen van een werkingstoelage.
Artikel 15
Erkende Brugse sportverenigingen met een vennootschapsstructuur kunnen voor de jeugdtoelage
enkel betoelaagd worden voor hun jeugdopleiding tot 12 jaar.
Artikel 16
De vereniging dient bewijs te kunnen leveren dat, in het jaar waarvoor de werkingstoelage wordt
aangevraagd, één van de sporttakken, erkend door het IOC, op regelmatige basis beoefend werd. Op
advies van de stedelijke sportraad kan het College van Burgemeester en Schepen sporttakken toevoegen.
Artikel 17
De jeugdtoelage heeft betrekking op het werkjaar voorafgaand aan het jaar waarin de jeugdtoelage
wordt aangevraagd. Enkel verenigingen die beschikken over een afzonderlijke jeugdwerking, waarbij
de vereniging zelf instaat voor de kosten van de jeugdopleiding (minstens wekelijks, uitgezonderd
vakantie- en rustperioden) komen voor de jeugdtoelage in aanmerking.
Binnen de perken van het daartoe door de Gemeenteraad goedgekeurde budget op de algemene rekening binnen het beleidsveld sport bestemd voor toelagen binnen de nieuwe beleids- en beheerscyclus
en overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van
6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid, wordt de toelage als
volgt verdeeld:
-

90% voor een professionele werking van de jeugdtrainers
10% voor het hebben van een gediplomeerde jeugdsportcoördinator

A. 90% voor een professionele werking van de jeugdtrainers (-18 jaar)
Het bedrag toegekend aan één vereniging kan voor dit item niet meer bedragen dan 10 000 euro.
§1 Het behalen van een erkend VTS-diploma door trainers verbonden aan de vereniging, die actief
en op regelmatige basis de jeugd begeleiden.
Het inschrijvingsgeld voor de opleiding wordt terugbetaald aan de vereniging. De maximale
tussenkomst van stadswege bedraagt 250 euro per persoon.
Het diploma wordt behaald in het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag.
Een afschrift van het diploma en het betalingsbewijs van de opleiding zijn verplicht bij te voegen.
§2 Het volgen van een door VTS erkende bijscholing door een gediplomeerde trainer, verbonden
aan de vereniging, die actief en op regelmatige basis de jeugd begeleidt.
Het inschrijvingsgeld voor de bijscholing (met betrekking tot het uitoefenen van hun functie)
wordt terugbetaald aan de vereniging. De maximale tussenkomst van stadswege bedraagt 100
euro per persoon.
Het betalings- en deelnamebewijs zijn verplicht bij te voegen.
§3 Het aantal en de scholing van de jeugdsportbegeleiders
Zij dienen te beschikken over gediplomeerde jeugdsportbegeleiders verbonden aan de vereniging, die actief en op regelmatige basis de jeugd begeleiden. Het te verdelen bedrag van §3
bedraagt het totaal bedrag van A., verminderd met de som van de uitgaven vermeld onder §1
en §2.
Op basis van de referentietabel voor sportkwalificaties (VTS) worden de punten verdeeld. Het
diploma moet afgeleverd zijn vóór 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag.
Diploma’s dienen verplicht bijgevoegd te worden.
B. 10% voor het hebben van een sportgekwalificeerd jeugdsportcoördinator
De jeugdsportcoördinator neemt actief deel aan de jeugdopleiding en heeft minstens het diploma
van initiator: 1 punt.
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4. BETOELAGING VAN HUUR VAN JEUGDSPORTINFRASTRUCTUUR
Artikel 18
Erkende Brugse sportverenigingen die een jeugdtoelage ontvangen kunnen ook een toelage aanvragen voor de huur van hun jeugdsportinfrastructuur (met inbegrip van stedelijke infrastructuur).
Artikel 19
Hiervoor komen in aanmerking: de huur van zowel indoor als outdoor sportinfrastructuur voor zowel
trainingsmomenten als officiële wedstrijden van -18 jarigen. Dit is te staven aan de hand van officiële
facturen. Afzonderlijke kosten voor gas, water of elektriciteit komen niet in aanmerking. De afzonderlijke huur van kleedkamers of veldverlichting komt evenmin in aanmerking.
Artikel 20
Het voorziene budget voor de toelage wordt op basis van de in aanmerking komende facturen, pro
rata verdeeld. De toelage bedraagt maximaal 1.000 euro per sportvereniging.
Artikel 21
De periode waarop dit betrekking heeft is telkens het werkjaar voorafgaand aan het jaar waarin de
toelage aangevraagd wordt.

5. WERKINGSTOELAGEN VOOR ONTSPANNINGSVERENIGINGEN
Artikel 22
Enkel erkende ontspanningsverenigingen komen in aanmerking voor een werkingstoelage voor ontspanningsverenigingen. Erkenning leidt niet automatisch tot het bekomen van een werkingstoelage.
Artikel 23
Binnen de perken van het budget wordt een krediet voorzien dat is voorbehouden voor de betoelaging
van ontspanningsverenigingen. Dit krediet wordt als volgt verdeeld:
A. Ledenaantal
Enkel actieve leden komen in aanmerking. Het voorleggen van een ledenlijst met voornaam, naam
en adres vanuit de federatie is verplicht. Indien de vereniging niet aangesloten is bij een federatie
dient een ledenlijst, ondertekend door de voorzitter en secretaris, ingediend te worden.
10-50 leden
1 punt
51-150 leden
3 punten
151-200 leden
6 punten
Meer dan 200 leden 9 punten
B. De aankoop van materiaal
Enkel de aankoop van materiaal, noodzakelijk voor het regulier uitoefenen van de ontspanningsdiscipline komt in aanmerking (geen kledij).
250-500 euro
1 punt
501-1000 euro
2 punten
1001-2000 euro
3 punten
>2001 euro
4 punten
C. Sportraad
Bijwonen van de algemene vergadering van de sportraad: 1 punt

6. BETOELAGING VAN SPORT- EN ONTSPANNINGSEVENEMENTEN
Artikel 24
Binnen de perken van het budget wordt een krediet voorzien dat is voorbehouden voor de betoelaging
van sport- en ontspanningsevenementen.
De toelage voor een evenement bedraagt maximum 1250 euro.
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Artikel 25
Het evenement moet voldoen aan volgende voorwaarden:
- Plaatsvinden op het grondgebied Brugge.
- Minimum een sportieve return inhouden voor de Brugse bevolking.
- Kaderen in de missie van de sportdienst Brugge, nl. “de stad Brugge streeft naar een laagdrempelige
toegang tot een actieve sportbeoefening en een permanente stimulering van alle inwoners tot het
optimaal en duurzaam sporten en bewegen in kwalitatieve omstandigheden. Brugge wil een positief
klimaat creëren waarin sportbeoefening en engagement aangemoedigd worden.”
- Minstens een bovenlokale uitstraling hebben.
- Op alle communicatie (folders, posters, website, nieuwe media, …) wordt minstens het logo van de
stad vermeld.
- Georganiseerd worden in de periode van 1 januari tot en met 31 december van het afgelopen jaar.
Er kan maximum 1 evenement per werkingsjaar/per organisator worden ondersteund.
Artikel 26
De procedure wordt als volgt vastgesteld:
- Uiterlijk twee weken voorafgaand aan het evenement wordt de aanvraag voor toelage en een uitnodiging gestuurd naar de schepen van sport (AC ‘t Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge), de sportdienst en de sportraad (Koning Leopold III-laan 50, 8200 Brugge).
- Na afloop van het evenement bezorgt de organisator een evaluatiedossier aan de sportdienst. Dit
dossier bevat minstens een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (deze dienen gestaafd te zijn
van bewijsstukken, bvb. kopieën van facturen, overschrijvingen, etc.) en een overzicht van de communicatie.
- De sportdienst beoordeelt de aanvraag op de voorwaarden en stuurt deze door naar de sportraad.
- De sportraad formuleert een advies over het al dan niet ondersteunen en het toe te kennen bedrag.
- Het dossier wordt dan voor een beslissing voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 27
De betoelaging van het evenement is niet te cumuleren met andere betoelagingen van stadswege
voor hetzelfde evenement.

7. ALGEMEEN
Artikel 28
De aanvragen voor toelagen zijn uiterlijk op 1 april in te dienen. De toelagen, toegekend aan verenigingen die een dossier indienden tussen 2 april en 1 mei worden gehalveerd. Dossiers die ingediend
worden na 1 mei komen niet meer in aanmerking voor subsidiëring.
Artikel 29
Wanneer volgens bovenstaande bepalingen een onderdeel van een toelage toegekend wordt op basis
van punten, functioneert dit als volgt. Het betreffende toelagebudget wordt gedeeld door het totaal
aantal punten van al de verenigingen voor dat onderdeel. Dat geeft de puntwaarde. Voor elke vereniging wordt dan de toelage berekend door haar punten te vermenigvuldigen met de puntwaarde.
Artikel 30
De werkings- en jeugdtoelage van sport- en ontspanningsverenigingen zijn niet te cumuleren met
toelagen vanuit andere stadsdiensten of gemeenten.
Artikel 31
De verenigingen verplichten zich ertoe aan de door het College van Burgemeester en Schepenen aangewezen beambten alle nodige informatie te bezorgen om het dossier te kunnen beoordelen. Ondanks
hun taak om verslag uit te brengen aan het College van Burgemeester en Schepenen zijn deze
beambten gebonden door het beroepsgeheim ten aanzien van derden.
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Artikel 32
Sportverenigingen, die de voorwaarden van onderhavig reglement niet naleven, kunnen door het
College van Burgemeester en Schepenen uitgesloten worden van erkenning of gedwongen worden tot
gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de toelage. Zij kunnen ook van verdere betoelaging
uitgesloten worden.
----Onderhavig reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 oktober 2015 en
vervangt alle voorgaande reglementen.
Overgangsbepalingen voor de toelage voor huur van jeugdsportinfrastructuur (deel 4): met betrekking
tot het werkjaar 2014 kan die betoelaging aangevraagd worden tot uiterlijk 16 november 2015.’

_____
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