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BELEIDSPRIORITEIT SPORT 1 

KWALITATIEVE UITBOUW VAN DE SPORTVERENIGING 

 

INHOUD 

artikel 1 algemeen 

artikel 2 aanvraagprocedure 

artikel 3 doelstelling 

artikel 4 subsidievoorwaarden 

artikel 5 aard en berekening van de subsidies 

artikel 6 kwalitatieve uitbouw van de omkadering 

artikel 7 kwalitatieve uitbouw van de structuur 

 

ARTIKEL 1: ALGEMEEN 

1.1.- Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden 
subsidies uitgekeerd aan door de gemeente, overeenkomstig het erkenningreglement, erkende 
sportverenigingen.  
 

1.2.- Als referteperiode geldt de periode van 16 augustus tot en met 15 augustus als respectievelijk de 
begin- en einddatum van het werkingsjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. 

 

1.3.- De sportvereniging ontvangt geen subsidies via een ander gemeentelijk subsidiekanaal. 

 

1.4.- De sportvereniging streeft geen commerciële doeleinden na (geen winsten genereren). 

 

1.5.- De zetel van de sportvereniging is in Schoten gevestigd zoals bepaald in de statuten of het 
huishoudelijk reglement. 

 

1.6.- Financiële vergoedingen worden uitbetaald aan sportverenigingen, niet aan particulieren. 

 

ARTIKEL 2: AANVRAAGPROCEDURE 

2.1.- De aanvragen gebeuren via daarvoor bestemde aanvraagformulieren of online aan de 
vrijetijdsdienst / sport. 

2.1.1.- De berekening van de subsidies gebeurt op basis van criteria. 

2.1.2.- De criteria geven de toestand weer op 01 januari. 
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2.1.3.- De indicator geeft aan in welke mate de criteria bereikt zijn.  

2.1.4.- De indicator of het bewijs(stuk) dient bij de aanvraag gevoegd te worden. 

 

2.2.- Erkende sportverenigingen ontvangen jaarlijks gedurende het tweede trimester (april- mei- juni) 
van de vrijetijdsdienst /sport een oproep per mail met vermelding van:  

▪  de respectievelijke username / paswoord voor het online indienen 

▪  het aanvraagformulier voor het manueel indienen 

▪  de procedure met betrekking tot indienen, bekendmaking, bezwaar en beslissing: 

- de datum van inlevering van het aanvraagdossier 

- de datum van  bekendmaking van het definitieve resultaat van de puntenberekening 

- de datum voor het indienen van een bezwaar bij betwisting van het vastgestelde 
puntenaantal, gericht aan het gemeentebestuur 

- de wijze van indienen van een bezwaar:  

▪ hetzij per aangetekend schrijven met de uiterste postdatum 

▪ hetzij aangetekend per drager tegen ontvangstbewijs vóór de datum van indiening van 
bezwaar 

- de datum waarop de sportvereniging zal ingelicht worden, na onderzoek van het 
bezwaarschrift, betreffende de getroffen beslissing. Hiertegen is geen beroep mogelijk. 

2.3.- De aanvrager respondeert per kerende op de mail van de vrijetijdsdienst / sport voor ontvangst. 
 

2.4.- Enkel de sportverenigingen die voor de datum van inlevering, aansluitend op het werkingsjaar 
waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, hun aanvraagdossier indienen komen in aanmerking voor 
verdere behandeling van het dossier. 
  

2.5.- De subsidiëring wordt bepaald op basis van de in het aanvraagdossier opgenomen gegevens van 
de sportvereniging met betrekking tot het voorgaande werkingsjaar. 
 

2.6.- De aanvrager dient bijkomende informatie over de ingestuurde gegevens opgevraagd door de 
vrijetijdsdienst /sport, binnen de 14 dagen na de vraag te verstrekken. 
 

2.7.- Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te 
verifiëren of aanvullende gegevens op te vragen indien blijkt dat: 

▪  de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid of 

▪  de aanvrager de gevraagde inlichtingen weigert te verschaffen of 

▪  de aanvrager de gevraagde inlichtingen niet tijdig verschaft of  

▪  de verklaringen onjuist zijn 
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in een of meerdere van bovenstaande gevallen vervalt voor de  
desbetreffende sportvereniging het recht op subsidiëring voor het betrokken jaar. 
 

2.8.- De sportverenigingen die in het kader van dit reglement subsidie ontvangen dienen indien de 
gemeente hierom verzoekt en overeenkomstig de wet van 14 november 1983 verantwoording af te 
leggen omtrent de besteding van de ontvangen subsidies. Deze wet stelt dat de sportvereniging de 
subsidie moet gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie is toegekend, namelijk een kwalitatief 
sportaanbod eigen aan de intrinsieke opdracht van de sportvereniging. 
 

2.9.- De uitbetaling van de subsidies gebeurt in principe voor het einde van het jaar door 
overschrijving op de rekening van de aanvrager.  

ARTIKEL 3: DOELSTELLING 

3.1.- In uitvoering van het decreet lokaal sportbeleid van 6 juli 2012, houdende het stimuleren en 
subsidiëren van een lokaal sportbeleid en bedoeld om de Vlaamse beleidsprioriteiten te realiseren met 
name:  

het ondersteunen van een kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht 
subsidiebeleid.  
 

3.2.- kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging  

▪  financiële ondersteuning voor de uitbouw van de omkadering  

▪  financiële ondersteuning voor de uitbouw van de structuur.  

ARTIKEL 4: SUBSIDIEVOORWAARDEN 

4.1.- De financiële ondersteuning is bedoeld voor sportverenigingen die: 

▪  sporten aanbieden van de erkende Vlaamse sportfederaties 

of 

▪  sporten aanbieden die voorkomen op de sporttakkenlijst (Bloso) 

of 

▪  sporten aanbieden van organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding, meer bepaald: 

vrijetijdscluster luchtactiviteiten (Vlaamse Cluster van luchtsporten vzw) 

vrijetijdscluster dierenhobby’s (Vlaamse Confederatie hengel, honden, en andere dierenhobby’s vzw) 

vrijetijdscluster internationale volkspelen (Vlaamse organisatie voor internationale volkssporten vzw) 

vrijetijdscluster traditionele volkspelen (Vlaamse traditionele volksporten vzw)  

of 

▪  sporten aanbieden met een duidelijke fysieke activiteit. 

 

ARTIKEL 5: AARD EN BEREKENING VAN DE SUBSIDIES 

5.1.- Het decreet Lokaal Sportbeleid van 6 juli 2012 bepaalt voor beleidsprioriteit 1 : 
directe financiële ondersteuning van de sportverenigingen op basis van kwaliteit  
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een bestedingspercentage van 30 % van 3,12 euro (2,4 euro per inwoner + 30 % co-financiering). 
 

5.2.- Het totaal beschikbare subsidiekrediet wordt bepaald door de som van de toelage van 
de Vlaamse Overheid en de gemeentelijke co- financiering in het kader van het decreet Lokaal 
Sportbeleid 6 juli 2012 en wordt als volgt verdeeld: 

5.2.1.-   20 % van het beschikbare subsidiebedrag wordt gebruikt voor  
de financiële ondersteuning van de erkende sportverenigingen voor de   
kwalitatieve uitbouw van de omkadering 

▪  de subsidiewaarde op basis van het behaalde puntentotaal is bedoeld voor: 

►  alle clubtrainers  
met sporttechnische, -medische, -bestuurlijke opleidingen en/of bijscholingen 

▪  de subsidiewaarde op basis van uitgaven is bedoeld voor: 

► de volwassensportbegeleider  
met sporttechnische, -medische, -bestuurlijke opleidingen en/of bijscholingen 

► de jeugdsportbegeleider  
met sportbestuurlijke, -medische opleidingen en/of bijscholingen, ANDERE dan sporttechnische  
VTS-opleidingen en/of bijscholingen 

( VTS- sporttechnische omkadering jeugdsportbegeleider en jeugdsportcoördinator inbrengen via het 
subsidiereglement beleidsprioriteit 2). 

► de sportclub  
die opleidingen en/of bijscholingen organiseert voor de clubleden. 
 

Indien het totaal van de ingebrachte uitgaven die kaderen binnen 6.4-6.8. het beschikbare 
subsidiebedrag overschrijdt, zal hierop een correctiefactor toegepast worden. 

5.2.2.-   25 % van het beschikbare subsidiebedrag wordt gebruikt voor  
de financiële ondersteuning van de erkende sportvereniging voor de  
uitbouw van de basisstructuur 

De subsidiewaarde is op basis van het behaalde puntentotaal. 

5.2.3.-   55 % van het beschikbare subsidiebedrag wordt gebruikt voor  
de financiële ondersteuning van de erkende sportvereniging voor de  
uitbouw van een kwalitatieve structuur. 

De subsidiewaarde is op basis van het behaalde puntentotaal. 

Dit bedrag wordt aangevuld met het subsidieoverschot van de financiële ondersteuning van de erkende 
sportvereniging voor de kwalitatieve uitbouw van de omkadering (5.2.1.). 

 
5.3.- De uiteindelijke subsidiewaarde van de punten wordt berekend aan de hand van  

°  de verhouding tussen het totale beschikbare budget en  

°  het totaal aantal punten toegekend aan de goedgekeurde dossiers. 
 

5.4.- Indien het totaal van de subsidieaanvragen het beschikbare bedrag voor sporttechnische 
omkadering jeugdsportbegeleiding overtreft, zal op elke aanvraag een correctiefactor worden 
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toegepast die de verhouding weergeeft tussen het beschikbare bedrag sporttechnische  
omkadering en de totale som van de goedgekeurde aanvragen 

ARTIKEL 6: KWALITATIEVE UITBOUW VAN DE OMKADERING   

 20 % van het beschikbare subsidiebedrag wordt gebruikt voor  
de financiële ondersteuning van de erkende sportverenigingen voor de   
kwalitatieve uitbouw van de omkadering 

▪  de subsidiewaarde op basis van het behaalde puntentotaal is bedoeld voor: 

►  alle clubtrainers  
met sporttechnische, -medische, -bestuurlijke opleidingen en/of bijscholingen 

▪  de subsidiewaarde op basis van uitgaven is bedoeld voor: 

► de volwassensportbegeleider  
met sporttechnische, -medische, -bestuurlijke opleidingen en/of bijscholingen 

► de jeugdsportbegeleider  
met sportbestuurlijke, -medische opleidingen en/of bijscholingen, ANDERE dan sporttechnische  
VTS-opleidingen en/of bijscholingen 

( VTS- sporttechnische omkadering jeugdsportbegeleider en jeugdsportcoördinator inbrengen via het 
subsidiereglement beleidsprioriteit 2). 

► de sportclub  
die opleidingen en/of bijscholingen organiseert voor de clubleden. 
 

6.1.- Modaliteiten en tools 

Sportbestuurlijke, sportmedische en sporttechnische opleidingen en bijscholingen  

°  de diplomahouder is effectief lid van de sportclub ► markeren op ledenlijst 

°  het diploma/de bijscholing heeft een effectieve praktische meerwaarde binnen de clubopdracht 

°  de diplomahouder is geen effectief lid van de sportclub ► een legaal tewerkstellingscontract 
bewijst de meerwaarde 

°  het diploma/de bijscholing is ten laatste behaald tijdens het betrokken subsidiejaar 

°  per trainer wordt slechts een diploma in aanmerking genomen 

°  cumulatie van diploma's is niet mogelijk 

°  wanneer een opleiding effectief resulteert in het behalen van een diploma wordt enkel het 
diploma in aanmerking genomen 

°  uitgaven voor beroepsgerelateerde opleidingen en/of bijscholingen komen niet in aanmerking. 
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6.2 - 6.3.- Omkadering ► punten 

▪  de subsidiewaarde op basis van het behaalde puntentotaal is bedoeld voor: 

►  alle clubtrainers met sporttechnische, -medische, -bestuurlijke opleidingen en/of bijscholingen. 
 

6.2.- Omkadering opleidingen  

Sporttechnisch  100 5 pnt*20 diploma's (max. nodig) voor de max. van 100 pnt  

Sportbestuurlijk  25 5 pnt*5 diploma's (max. nodig) voor de max. van 25 pnt  

Sportmedisch 25 5 pnt*5 diploma's (max. nodig) voor de max. van 25 pnt  

totaal omkadering opleidingen 150  

 

6.3.- Omkadering bijscholingen  

Sporttechnisch  20 1pnt*20bijsch.(max. nodig) voor max. 20 pnt  

Sportbestuurlijk  10 1pnt*10bijsch.(max. nodig) voor max. 10 pnt  

Sportmedisch 10 1pnt*10bijsch.(max. nodig) voor max. 10 pnt  

totaal omkadering bijscholingen 40  

 

6.4 - 6.8.- Omkadering ►uitgaven   

▪  de subsidiewaarde op basis van uitgaven is bedoeld voor: 

► de volwassensportbegeleider met sporttechnische, -medische, -bestuurlijke opleidingen en/of 
bijscholingen, 

► de jeugdsportbegeleider met sportbestuurlijke, -medische opleidingen en/of bijscholingen 

ANDERE dan sporttechnische VTS- opleidingen en/of bijscholingen 

( VTS- sporttechnische omkadering jeugdsportbegeleider en jeugdsportcoördinator inbrengen via het 
subsidiereglement beleidsprioriteit 2), 

► de sportclub die opleidingen en/of bijscholingen organiseert voor de clubleden. 
 

6.4.- De sportvereniging heeft een actieve clubtrainer die het afgelopen sportseizoen een opleiding 
volgde en betaalde het inschrijvingsgeld. 

Inschrijvingsgelden voor opleidingen / per jaar per persoon 200,00 euro. 
 

6.5.- De sportvereniging heeft een actieve clubtrainer die het afgelopen sportseizoen een bijscholing 
volgde en betaalde het inschrijvingsgeld. 

Deelnamegelden voor bijscholingen / per jaar per persoon 150,00 euro. 

 

6.6.- De sportvereniging heeft een actieve clubtrainer die het afgelopen sportseizoen een 
opleiding/bijscholing volgde buiten de provincie Antwerpen en betaalde de verplaatsingskosten. 
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Verplaatsingskosten (buiten de provincie Antwerpen) volgens de wettelijk vastgestelde 
kilometervergoeding of na het voorleggen van vervoersbewijzen van het openbaar vervoer. 
 

6.7.- De sportvereniging heeft een actieve clubtrainer die het afgelopen sportseizoen een meerdaagse 
opleiding volgde buiten de provincie Antwerpen en betaalde de kosten voor overnachting.   

Verblijfskosten (buiten de provincie Antwerpen) / per persoon / per nacht 30,00 euro. 
 

6.8.- De sportvereniging organiseerde opleidingen en/of bijscholingen voor clubleden.  

Organisatiekosten van VTS- bijscholingen voor clubleden max. € 200,00 per bijscholing. 

 

ARTIKEL 7: UITBOUW VAN DE STRUCTUUR  

 25 % van het beschikbare subsidiebedrag wordt gebruikt voor  
de financiële ondersteuning van de erkende sportvereniging voor de  

uitbouw van de basisstructuur.  
De subsidiewaarde is op basis van het behaalde puntentotaal. 
 

7.1.- Modaliteiten en tools 

°  in de ledenlijst de leden -18 jaar en +60 jaar markeren 

°  de zetel zoals is opgenomen in de statuten voor een vzw of in het huishoudelijk reglement voor 
een feitelijke vereniging 

°  lijst erkende Vlaamse sportfederaties is via het aanvraagformulier te consulteren. 
 

7.2. - 7.7.- Basisstructuur ► punten 

7.2.- Leden: aantal leden als volgt weergeven  

° het totaal aantal         0,05/15 

° het aantal verzekerde leden tot en met 18 jaar      0,4/50 

° het aantal verzekerde leden ouder dan 60 jaar      0,2/15 

           80 

7.3.- De vereniging is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie  5 

7.4.- Beschikken over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid &  
lichamelijke ongevallen voor de leden       5 

7.5.- Het bestuur bestaat minstens uit: voorzitter, secretaris, penningmeester   5 

7.6.- De vereniging heeft haar zetel in Schoten      5 

7.7.- De sportvereniging participeert in de gemeentelijke sportraad   10 

door aanwezig te zijn op de eerste algemene vergadering van het werkingsjaar. 

        totaal basisstructuur 110 
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7.8.- Kwalitatieve structuur   

 55 % van het beschikbare subsidiebedrag wordt gebruikt voor  
de financiële ondersteuning van de erkende sportvereniging voor de  
uitbouw van een kwalitatieve structuur. 

De subsidiewaarde is op basis van het behaalde puntentotaal. 

Dit bedrag wordt aangevuld met het subsidieoverschot van de financiële ondersteuning van de erkende 
sportvereniging voor de kwalitatieve uitbouw van de omkadering. 

 

7.9.- Modaliteiten en tools 

°  Een clubbeleidsplan omschrijft 'wat wil de club realiseren' en is bedoeld om  
via een strategische langetermijnplanning te komen tot een integraal kwaliteitsvol clubbeleid. 
Aangezien het clubbeleidsplan een meerjarenplan is, engageert de clubleiding zich voor meerdere 
jaren. Een clubbeleidsplan is NIET hetzelfde als een jaarverslag, clubstatuten of huishoudelijk 
reglement. 

°  Een organogram toont aan dat het hoofdbestuur deeltaken delegeert naar substructuren zoals bv. 
jeugdcommissie. Een sporttechnische commissie heeft binnen het organogram en meerjarenplan 
een duidelijk verantwoordelijkheidsdomein.  

°  Onderstaande organisaties reiken 'tools' aan die van nut kunnen zijn en kunnen leiden tot een 
actieve participatie in de sportvereniging door middel van het opstellen van charters en/of 
engagementsverklaringen:   

www.sportopjongerenmaat.be  

http://www.cjsm.vlaanderen.be/gezondsporten/evs/    

www.ethicsandsport.com 

www.sportmetgrenzen.be 

www4wvg.vlaanderen.be/wvg/welzijnensamenleving/1715/ 

www.dopinglijn.be 

www.sportvlaanderen.be/thema/gezond-sporten 

www.vlaamsesportfederatie.be 

www.dynamoproject.be 

www.cjsm.vlaanderen.be/gezondsporten/sport/obesitas.htm  

www.panathlonvlaanderen.be  

°  Communicatiekanalen kunnen zijn: website – clubblad / nieuwsblad - contact@-adres, ... 

°  Ledenwervingsacties: een aanbod van activiteiten - andere dan het eigen clubaanbod, die tot doel 
hebben de aantrekkelijkheid van de sportvereniging te promoten om nieuwe leden  aan te trekken, 
( opendeurdagen, Week van de sportclub, …)  

°  Meewerken: de sportvereniging participeert aan lokale en bovenlokale initiatieven zoals 
bijvoorbeeld initiaties van de vrijetijdsdienst / sport (sportweken, sportacademie), 
intergemeentelijke organisaties, Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS), Sport Na School (SNS), 
regionale en landelijke  sportorganisaties edm.. Meewerken betekent niet deelnemen aan 
organisaties van derden 
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°  Drempelverlagend: de sportvereniging doet inspanningen op financieel vlak  
die tot doel hebben de aansluiting bij de sportvereniging te bevorderen door  
middel van een gespreid betalingsplan, of een afbetalingsplan, of reducties voor  
een 2de of 3de gezinslid edm ... 

°  Recreatieve ontmoetingen: de sportvereniging organiseert activiteiten zonder competitief 
karakter en aanvullend op de reguliere werking. De activiteiten kunnen afwijken van de 
hoofdsporttak van de club (bv. een voetbalploeg die een volleybaltornooi organiseert, ...) 

°  Competitieve ontmoetingen: de sportvereniging organiseert geen topsport, maar één- of 
meerdaagse competitieve organisaties (bijvoorbeeld tornooien), aanvullend op de reguliere 
werking. Het gaat hier NIET om topsport of competitiesport op hoog niveau 

°  Eigen directe naschoolse werking: de sportvereniging organiseert eigen initiaties  
in het kader van de sportieve opvang van niet leden en aansluitend op de schooluren 

°  Eigen sportweken tijdens vakantieperiode: de sportvereniging organiseert eigen  
meerdaagse -aaneensluitend minstens 3 dagen- tijdens vakantieperioden 

°  Toeleiding kansengroepen: onderstaande organisaties reiken 'tools' aan die van nut kunnen zijn 
en een aanzet kunnen geven tot een actieve toeleiding van kansengroepen: 

www.krapopsportkamp.be 

www.demos.be 

www.sportendiversiteit.be   

www.interculturaliseren.be 

www.laagdrempeligesportclub.be 

www.vlaams-netwerk-armoede.be 

www.uitdemarge.be  

www.jespo.be  

www.meedoenallejeugddoorsport.nl 

www.de8.be 

google: oude gewoonten nieuwe verschillen 

  vitaminen voor de sportclub 

°  Eigen gehandicaptenwerking: de reguliere sportvereniging heeft binnen de gewone clubwerking, 
op projectmatige of parallelle basis, zowel permanent als initieel, een gehandicaptenwerking 

°  Eigen G-sportweken: de sportvereniging organiseert eigen meerdaagse -minstens 3 dagen- 
tijdens vakantieperioden 

°  Rolstoelvervoer voor eigen G-sportleden: de sportvereniging met G-werking organiseert voor 
personen die zich niet kunnen verplaatsen zonder rolwagen en beroep moeten doen op 
gespecialiseerd rolwagenvervoer van en naar de G- sportclub 

°  De sportvereniging werkt met vrijwilligers voor allerhande taken, met uitzondering van lesgevers, 
deze dienen te werken op basis van de “referentietabel voor sportkwalificaties van de Vlaamse 
Trainersschool in het kader van de subsidiereglementen van lokale en regionale besturen” en “de 
assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool”. 
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Vrijwilligerscontracten / informatieplich t voor medewerkers volgens 202 Model van een 
vrijwilligersovereenkomst aan te vragen bij 
http://www.vlaamsesportfederatie.be/dynamo/DocumentDet/model-van-een-
vrijwilligersovereenkomst 

Dit document is een model van een overeenkomst tussen een sportclub en een vrijwilliger.  

Dit model kan gebruikt worden voor vrijwilligers die een forfaitaire, een reële of geen 
onkostenvergoeding ontvangen. Het model omvat de informatieplicht die de sportclub heeft tegenover 
de vrijwilliger én een eventuele verklaring op eer betreffende een forfaitaire onkostenvergoeding. 

 

7.10.-7.15.- Kwalitatieve structuur ► punten 

7.10.- De sportvereniging heeft als structuur  een juridische vorm zijnde een vzw- structuur 10 

7.11.- Clubbeleidsplan - meerjarenplan       10 

7.12- Organogram           5 

         mét substructuren         5 

7.13.- De sportvereniging hecht belang aan maatschappelijke thema’s en richtsnoeren  

 1. de rechten van het kind in de sport, Panathlonverklaring    5 

 2. het Ethisch en Medisch Verantwoord Sporten ( EMVS )    5 

 3. 1712 tegen geweld op kinderen       5 

 4. dopingpreventie         5 

 5. veiligheid, effectiviteit van sportblessurepreventie      5 

 6. respect in de sportclub          5 

 7. doelgroepenbeleid         5 

 8. acties tegen obesitas         5 

7.14.- Sportpromotioneel 

1.- Welke communicatievormen hanteert de sportvereniging?      5 

2.- Welke ledenwervingsacties onderneemt de sportvereniging?     5 

3.- Werkt de sportvereniging mee aan lokale of bovenlokale organisaties?   5 

4.- Welke drempelverlagende initiatieven onderneemt de sportvereniging?   10 

5.- Welke recreatieve ontmoetingen organiseert de sportvereniging?    5 

6.- Welke competitieve ontmoetingen organiseert de sportvereniging?    5 

7.- Organiseert de sportvereniging eigen directe naschoolse werking?    5 

8.- Organiseert de sportvereniging eigen sportweken tijdens de vakantieperioden?  5 

9.- Heeft de sportvereniging aandacht voor de toeleiding van kansengroepen?   5 

10.- Heeft de sportvereniging een eigen gehandicaptenwerking?     10 

11.- Organiseert de sportvereniging eigen G-sportweken?     10 

12.- Organiseert de sportvereniging rolstoelvervoer voor haar G- sportleden?   5 
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7.15.- De sportvereniging werkt met vrijwilligerscontracten  

en past voor elke vrijwilliger de informatieplicht toe.      10 

        totaal kwalitatieve structuur: 155 

 
 
 

__________________    EINDE BPS 1                                     _____________________ 
 
  


