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BELEIDSPRIORITEIT SPORT 3  

ANDERS GEORGANISEERD SPORTAANBOD 

INHOUD 

artikel 1 doelstelling 

artikel 2 subsidievoorwaarden 

artikel 3 aard en berekening van de subsidies 

 

ARTIKEL 1: DOELSTELLING 

1.1.- In uitvoering van het decreet lokaal sportbeleid van 6 juli 2012, houdende het stimuleren en 
subsidiëren van een lokaal sportbeleid en bedoeld voor de uitvoering van de Vlaamse 
beleidsprioriteiten.  

1.2.- Beleidsprioriteit 3 van het lokaal sportbeleid heeft tot doel: 

het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een 
anders georganiseerd laagdrempelig innovatief beweeg- en sportaanbod waarin de fysieke 
inspanning centraal staat. 

ARTIKEL 2: SUBSIDIEVOORWAARDEN 

2.1.- Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten, worden 
subsidies uitgekeerd die kaderen binnen de doelstellingen van artikel 1.2. aan: 

2.1.1.- ▪ anders georganiseerde gemeentelijke sportinitiatieven zoals (niet limitatief): 

  Brede school:   sportacademie 

     vakantie- sportweken 

  Initiatielessen:  B(uik)-B(illen)-B(orst) 

  Fitheidstesten:  Fitbus 

    .................................. 

2.1.2.- ▪ anders georganiseerde gemeentelijke sportinitiatieven in samenwerking met derden, 
waarbij de samenwerking wordt onderschreven in een afsprakennota met als onderstaande 
samenwerkingsmodaliteiten: 

a)  het beschikken over een rechtsvorm (geen feitelijke vereniging) 

b)  open organisatie (niet alleen eigen leden) 

c)  één- of meerdaags, al dan niet op basis van een stramien met een bepaalde frequentie 

d)  doorgaan in de gemeente Schoten of daar buiten op voorwaarden dat de nodige 
sportaccommodatie niet ter beschikking is 

e)  voldoende fysieke activiteit 
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f)  niet commercieel (geen deelnamegelden) 

g)  kwalitatief onderbouwd door de inzet van gediplomeerde lesgevers 

h)  heeft een verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid voor de 
deelnemers. 

▪  onder anders georganiseerde gemeentelijke sportinitiatieven in samenwerking met derden vallen 
(niet limitatief): 

Brede school: Scholenveldloop in samenwerking met Schoten Atletiekvereniging vzw 

  Groot scholentornooi voetbal in samenwerking met VK Simikos vzw 

  Groot scholentornooi handbal in samenwerking met Handbalclub Schoten vzw 

  Scholenfietstocht 'Dwars door de Kempen' in samenwerking met WTC Schoten vzw 

  Interscholen Zwemmen in samenwerking met Zwemclub Schoten vzw 

  Schoolsportdagen kleuters in samenwerking met de Sportregio 'Antwerpse Kempen' 

                          Sportpretdagen 1ste graad basisonderwijs i.s.m. diverse sportverenigingen 

  ............................. 

Bewegingsschool - Multimove 

  Kriebelaars in samenwerking met Artemis Schoten Korfbalclub vzw 

  ............................. 

Start-to-... 

  Start-Loop-Haal-het-Lint in samenwerking met Schoten Atletiekvereniging vzw 

  Scheldeprijs voor kinderen in samenwerking met WTC De Trappers vzw 

  ............................. 

Regionaal, provinciaal, nationaal, ... 

 

ARTIKEL 3: AARD EN BEREKENING VAN DE SUBSIDIES 

3.1.- Het decreet Lokaal Sportbeleid van 6 juli 2012, bepaalt voor beleidsprioriteit 3, een 
bestedingspercentage van 25 % van 3,12 euro (2,4 euro per inwoner + 30 % co-financiering) 'anders 
georganiseerde sportaanbod'  

 

___________________EINDE BPS 3                        ______________________ 
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BELEIDSPRIORITEIT SPORT 3 

ANDERS GEORGANISEERD SPORTAANBOD 

AFSPRAKENNOTA 

 

▪  In uitvoering van het decreet lokaal sportbeleid 6 juli 2012, houdende het stimuleren en 
subsidiëren van een lokaal sportbeleid en bedoeld voor de uitvoering van de Vlaamse 
beleidsprioriteiten. 

▪  Beleidsprioriteit 3 van het lokaal sportbeleid heeft tot doel:  

het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders 
georganiseerd laagdrempelig innovatief beweeg- en sportaanbod waarin de fysieke inspanning centraal 
staat. 

▪  Ter realisatie van de doelstelling van het vigerende reglement, BPS3 'anders georganiseerd 
sportaanbod' met name, anders georganiseerde gemeentelijke sportinitiatieven in samenwerking 
met derden, waarbij de samenwerking wordt omschreven in een afsprakennota (zie artikel 2.1.2 
BPS3). 

Tussen SportPROM Schoten vzw vertegenwoordigd door 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

en de dossierverantwoordelijke van het anders georganiseerd sportinitiatief vertegenwoordigd door  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conform artikel 2.1.2 van het vigerend reglement BPS3 

Brede school:           aanduiden 

Scholenveldloop in samenwerking met Schoten Atletiekvereniging vzw    □ 

Groot scholentornooi voetbal in samenwerking met VK Simikos vzw    □ 

Groot scholentornooi handbal in samenwerking met Handbalclub Schoten vzw   □ 

Scholenfietstocht 'Dwars door de Kempen' in samenwerking met WTC Schoten vzw  □ 

Interscholen Zwemmen in samenwerking met Zwemclub Schoten vzw    □ 

Schoolsportdagen kleuters in samenwerking met de Sportregio 'Antwerpse Kempen'  □ 

Sportpretdagen 1ste graad basisonderwijs in samenwerking met diverse sportverenigingen □ 

ander:            □ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Conform artikel 2.6. van het vigerend reglement BPS3 

Bewegingsschool - Multimove         □ 

Kriebelaars in samenwerking met Artemis Schoten Korfbalclub vzw    □ 

ander:            □ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Start-to-...           □ 

Start-Loop-Haal-het-Lint in samenwerking met Schoten Atletiekvereniging vzw   □ 

Scheldeprijs voor kinderen in samenwerking met WTC De Trappers vzw   □ 

ander:            □ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

regionaal, provinciaal, nationaal, ....        □ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ander:            □ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Identificatiegegevens dossierverantwoordelijke  

naam, voornaam    

straat  nr.   

postnummer – plaats   

telefoon / gsm   

mail   

▪  De afsprakennota onderschrijft de samenwerkingsmodaliteiten conform artikel 2.1.2. van het 
reglement BPS3. 

▪  Betreffende de verantwoording verklaart de dossierverantwoordelijke, door het handtekenen van 
de afsprakennota, dat aan de artikelen van het vigerende reglement wordt voldaan en dat de 
organisatie: 

a) beschikt over een rechtsvorm (geen feitelijke vereniging) 

b) een open organisatie is (niet alleen eigen leden) 

c) één- of meerdaags is, al dan niet op basis van een stramien met een bepaalde frequentie         

aanvangsdatum: ..............................afsluitdatum: ..................................... 

op basis van een stramien 

 maandag  van ...........uur / tot ................uur 

 dinsdag  van ...........uur / tot ................uur 

 woensdag van ...........uur / tot ................uur 

 donderdag van ...........uur / tot ................uur 

 vrijdag  van ...........uur / tot ................uur 

 zaterdag van ...........uur / tot ................uur 
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 zondag  van ...........uur / tot ................uur 

frequentie aanduiden 

dagelijks □ 

wekelijks □ 

maandelijks □ 

trimestrieel □ 

semestrieel □ 

d)  doorgaat in de gemeente Schoten of daarbuiten op voorwaarde dat de nodige sportaccommodatie 
niet ter beschikking is 

▪  indien de nodige sportaccommodatie niet in de gemeente Schoten is gaat de organisatie door in  

gemeente  : --------------------------------------------------------- 

locatie  : --------------------------------------------------------- 

e)  voldoende fysieke activiteit biedt 

f)  niet commercieel is (geen deelnamegelden) 

g)  kwalitatief onderbouwd is door de inzet van gediplomeerde lesgevers. 

Gekwalificeerde lesgevers, geef aan op welke manier de lesgevers tewerkgesteld worden: 

▪ via Vlabus-contract       □ 

▪ officiële tewerkstelling op basis van een arbeidsovereenkomst  □ 

▪ op zelfstandige basis met ondernemingsnummer    □ 

▪ op vrijwillige basis en dus kosteloos     □  

Vrijwillige medewerkers 

▪ op vrijwillige basis maar met een vrijwilligerscontract waarin de informatieplicht is toegepast □ 

▪ op vrijwillige basis en dus kosteloos        □ 

h)  een verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid voor de deelnemers 
heeft. 

▪  De tussenkomst in de uitgaven van het anders georganiseerd sportinitiatief zoals bedoeld in artikel 
2.1.2 wordt, op basis van financiële bewijsstukken, procentueel gelimiteerd:     

logistiek 40 % 

gekwalificeerde lesgevers 60 % 

▪  Het totaal beschikbare budget per anders georganiseerd sportinitiatief is variabel in functie van het 
aantal anders georganiseerde sportinitiatieven. 

▪  Het uiteindelijke bedrag wordt als volgt bepaald:  

de totaal aanvaarde kosten van een anders georganiseerd sportinitiatief vermenigvuldigd met het totale 
subsidiebedrag en gedeeld door de totaal aanvaarde kosten van alle anders georganiseerde 
sportinitiatieven. 

▪  Dit bedrag kan evenwel nooit hoger zijn dan de aanvaarde kosten. 
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▪  SportPROM Schoten vzw is de financieel beheerder van het anders  
georganiseerd sportinitiatief zoals bedoeld in artikel 2.1.2. van het vigerende reglement.  

 

Financieel overzicht invullen onderaan. 

            
  

Voor SportPROM Schoten vzw in samenwerking met de dossierverantwoordelijke  

    van: 

    handtekening: ------------------------------------------------------ 
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 Financieel overzicht       AANVRAAG  
 EVALUATIE  

     BUDGET   REKENING  
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 Lesgevers    60%             

 vlabus  
 

          

officiële tewerkstelling op basis van een arbeidsovereenkomst 
 

          

op zelfstandige basis met ondernemingsnummer  
 

          

op vrijwillige basis en dus kosteloos 
 

          

 Logistiek  
 

 40%             

 huur accommodatie             

 verzekering             

 communicatiekosten             

 promotiekosten              

 noodzakelijke sportkledij             

 prijzen en trofeeën             

                

                    

 

 


