AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIES BELEIDSPRIORITEIT 1 2021
NAAM CLUB: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
VOORZITTER: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRES:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

In het kader van de wetgeving rond GDPR, is het van belang dat we over bepaalde persoonsgegevens dienen te beschikken, omdat het bekomen van een subsidie afhankelijk
is van deze informatie, zoals u kan nalezen in ons subsidiereglement. Na controle en toekenning of weigering van de subsidie, zullen deze gegevens niet bijgehouden
worden.

A. BASISSUBSIDIE

*: omcirkelen wat past
In te vullen door sportclub

Sportclub is erkend door de gemeente en heeft minimum 10
actieve leden

JA

Aantal punten

In te vullen door
sportdienst

/ NEE*
Basissubsidie: 10%

1

B. WERKINGSSUBSIDIE
1. ORGANISATORISCH
1.1 BESTUUR
In te vullen door sportclub
Aantal bestuursleden
Elk geslacht is voor minstens 1/3 vertegenwoordigd in bestuur

JA

/ NEE*

Aantal punten

In te vullen door
sportdienst

3 punten
Ja = x 1,2
Nee = : 1,2
TOTAAL: …… punten
KWANTITEIT: 5%

1.2 NETWERK EN BELEID
Lid van een Vlaamse sportfederatie
Lid van sportraad
Aanwezigheid algemene vergadering sportraad
Organogram
Club-sport-beleidsplan
Jaarverslag
Bestuurders volgen bijscholing? (bezorg ons attest deelname of
diploma + aantal uren per persoon)
Jaarlijkse infovergadering?
De club heeft een website

JA
JA
JA
JA
JA
JA

/
/
/
/
/
/

NEE*
NEE*
NEE*
NEE*
NEE*
NEE*

JA

/ NEE*

JA
JA

/ NEE*
/ NEE*

10 punten
4 punten
4/vergadering
2 punten
5 punten
2 punten
3 punten
1 punt
1 punt

2

1.3 LIDGELD
Drempelverlagend voor gezinnen
Drempelverlagend voor nieuwe leden
Drempelverlagend voor personen met een beperking,
allochtonen, sociaal achtergestelden,…

JA
JA

/ NEE*
/ NEE*

JA

/ NEE*

3 punten
3 punten
3 punten
TOTAAL: …… punten
KWALITEIT: 20%

1.4 SPORTTECHNISCH
In te vullen door sportclub
Aantal niet-pedagogisch geschoolde begeleiders per week
(bezorg ons een lijst van de begeleiders)
Aantal pedagogisch (niet sportief) geschoolde begeleiders
(bezorg ons een lijst van de begeleiders + hun diploma)

Aantal punten

In te vullen door
sportdienst

1 punt/begeleider
3 punt/begeleider
TOTAAL: …… punten
KWANTITEIT: 5%

Sportief gekwalificeerde coördinator aanwezig
(bezorg ons een lijst van de trainers + aanduiding coördinator))
Sportief gekwalificeerde jeugdsportcoördinator aanwezig
(bezorg ons een lijst van de trainers + aanduiding
jeugdsportcoördinator))
Aantal trainers niveau 1 ***
Aspirant-initiator in de betrokken sporttak
(bezorg ons een lijst van de trainers + hun diploma)
Aantal trainers niveau 2 ***
VTS-Initiator in de betrokken sporttak
(bezorg ons een lijst van de trainers + hun diploma)
Aantal trainers niveau 3 ***
(bezorg ons een lijst van de trainers + hun diploma)

JA

/ NEE*

10 punten

JA

/ NEE*

5 punten

3 punten/trainer

4 punten/trainer
5 punten/trainer

3

Aantal trainers niveau 4 ***
VTS-Instructeur B / Trainer B in de betrokken sporttak
Regent / Bachelor LO
(bezorg ons een lijst van de trainers + hun diploma)
Aantal trainers niveau 5 ***
(bezorg ons een lijst van de trainers + hun diploma)
Aantal trainers niveau 6 ***
VTS-Trainer A in de betrokken sporttak
Regent / Bachelor LO met VTS-Instructeur B / Trainer B diploma
Licentiaat / Master LO
(bezorg ons een lijst van de trainers + hun diploma)
Aantal trainers niveau 7 ***
Regent / Bachelor LO met VTS-Trainer A / Trainer B diploma
Licentiaat / Master LO met VTS-Instructuur B / Trainer B diploma
(bezorg ons een lijst van de trainers + hun diploma)

6 punten/trainer

7 punten/trainer

8 punten/trainer

9 punten/trainer

In te vullen door sportclub
Aantal trainers niveau 8 ***
Licentiaat / Master LO met VTS-Trainer A diploma
Trainerswaarde
Aantal bijscholingen / opleidingen (bezorg ons attest deelname
of diploma + aantal uren per persoon)
*** zie referentietabel Sport.Vlaanderen in bijlage

Aantal punten

In te vullen door
sportdienst

10 punten/trainer
trainers: leden x 1000
1 punt / vm-nm-av

TOTAAL: …… punten
KWALITEIT: 30%
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1.5 LEDEN
In te vullen door sportclub
Aantal leden 0-18 jaar
Aantal leden + 18 jaar
Aantal leden wonend in Hamme

≥25% / ≥50% / ≥75%

Aantal punten
1 punt
1 punt
x0,25 x0,5 x0,75
…… punten

In te vullen door sportdienst

TOTAAL: …… punten
Kwantiteit 5%

2. SPORTAANBOD – SPORTPROMOTIE
Recreatief aanbod met specifieke begeleiding
Competitief aanbod met specifieke begeleiding

JA
JA

/ NEE*
/ NEE*

3 punten
3 punten

JA
JA
JA

/ NEE*
/ NEE*
/ NEE*

5 punten
5 punten
5 punten

2.1 ORGANISATIE DREMPELVERLAGENDE INITIATIEVEN VOOR:
Personen met een beperking
Allochtonen
Sociaal-achtergestelden

2.2 MEDEWERKING AAN SPORTPROMOTIONELE ACTIVITEITEN VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTDIENST
voor ≥ 50 deelnemers
voor ≥ 100 deelnemers
voor ≥ 250 deelnemers
voor ≥ 500 deelnemers

JA
JA
JA
JA

/
/
/
/

NEE*
NEE*
NEE*
NEE*

3 punt
5 punten
7 punten
10 punten
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2.3 MAAND VAN DE SPORTCLUB
Deelname maand van de sportclub

JA

/ NEE*

5 punten
TOTAAL: …… punten
Kwaliteit: 20%

3. COMMUNICATIE
Communicatie via scholen
Club beschikt over website

GEEF JE CORRECTE WEBSITE DOOR:
…………………………………………………………………………………………………………………
Website heeft link naar gemeentelijke sportdienst
Website vermeldt de contactgegevens club
Website vermeldt sport + trainingsplaatsen
Website vermeldt lidgeld
Website vermeldt organogram
Website vermeldt club-sportbeleidsplan
Website vermeldt club- jeugdsportbeleidsplan
Website 3-maandelijks geüpdatet

In te vullen door sportclub
JA / NEE*

Aantal punten
2 punten

JA

/ NEE*

5 punten

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

/
/
/
/
/
/
/
/

5 punten
1 punt
1 punt
1 punt
1 punt
1 punt
1 punt
1 punt

NEE*
NEE*
NEE*
NEE*
NEE*
NEE*
NEE*
NEE*

In te vullen door sportdienst

Totaal: …… punten
Kwaliteit: 5%
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4. VERDUIDELIJKING VAN INGEVULDE GEGEVENS KUNNEN HIERIN WORDEN NEERGESCHREVEN. BEPERKT TOT 7 REGELS!
In te vullen door sportclub

In te vullen door sportdienst

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
AANTAL BIJLAGEN: …………….
Datum: ………………………………………………..
Naam + handtekening: …………………………………………..……………………………………………………….
De sportdienst kan te allen tijde controle uitoefenen om de ingevulde gegevens te checken op hun waarheid. De sportclub is verplicht hiervoor haar
medewerking te verlenen. Indien blijkt dat de gegevens opzettelijk verkeerd werden doorgegeven, verliest de sportclub het recht op de subsidies.
Uw gegevens worden verwerkt conform het privacy beleid van de gemeente Hamme (zie www.hamme.be) en zullen niet gebruikt worden voor
commerciële doeleinden.
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OVERZICHT TRAINERS BP1
Naam

Functie*

Diploma

Aantal uren / week

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

*FUNCTIE: zie referentietabel voor sportkwalificaties van de Vlaamse Trainersschool (VTS) - gekwalificeerde scheidsrechter/jury.

8

Naam

Functie*

Diploma

Aantal uren / week

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

*FUNCTIE: zie referentietabel voor sportkwalificaties van de Vlaamse Trainersschool (VTS) - gekwalificeerde scheidsrechter/jury.
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