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Nieuwe sportsubsidies focussen op jeugd, G-
sport en kwaliteitsvolle trainers

De nieuwe, vereenvoudigde subsidiereglementen belonen sportclubs die een

jeugdwerking en G-sport aanbieden. Ook ligt de focus op kwaliteitsvolle trainers.

De nieuwe reglementen gelden vanaf januari 2021. De Stad Gent voorziet jaarlijks

meer dan een half miljoen euro voor sportclubs en sportevenementen.

Duidelijke focus

Het subsidiereglement waar erkende Gentse sportclubs of -verenigingen een beroep op kunnen

doen, werd aangepast. Wie als club inzet op gekwalificeerde trainers krijgt daarvoor extra

subsidies. De Stad Gent ondersteunt ook weer volop clubs die een jeugd- en/of G-sportwerking

aanbieden. Zo krijgt G-sport een extra stimulans: een trainer die minstens 5 jaar ervaring heeft

met G-sport, wordt nu ook als voldoende gekwalificeerd beschouwd. Clubs die Uitpas-punten

aanbieden, worden daarvoor ook beloond.
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'Het is voor onze sportclubs, en zeker voor onze Gentse jeugd, belangrijk dat
zij een goeie ondersteuning krijgen. Vandaar onze focus op gekwalificeerde
trainers. We bieden hen dan ook een opleiding aan rond vrijwilligersbeleid,
positief coachen, omgaan met sporters met een beperking, clubadministratie,
omgaan met grensoverschrijdend gedrag, enzovoort.'
— Sofie Bracke, schepen van Sport

De nieuwe reglementen zijn ook eenvoudiger. Vanaf nu krijgt de aanvrager de subsidie

automatisch voor drie werkingsjaren toegekend. Een jaarlijkse aanvraag doen, is dus niet meer

nodig. Dat zorgt voor meer financiële zekerheid. Vroeger werd de totale subsidiepot ook

verdeeld onder het aantal aanvragers. Nu krijgt elk criterium een vast gewicht, zodat elke

aanvrager onmiddellijk weet op hoeveel subsidie hij mag rekenen.

Kleine én grote evenementen

Ook het reglement voor evenementensubsidies werd aangepast. Voortaan worden alle

sportevenementen aan dezelfde criteria afgetoetst. Ook hier staat administratieve

vereenvoudiging voorop: er zijn minder criteria en de aanvrager krijgt meteen zicht in welke

categorie (met bijhorend budget) hij valt. De belangrijkste wijziging is dat een organisator

slechts één subsidie per jaar kan krijgen. Ook toegankelijkheid en milieuvriendelijkheid zijn van

belang.

'We ondersteunen lokale en kleinschalige clubevenementen die vaak de
clubkas spijzen en zorgen voor een bruisende samenwerking tussen sporters,
ouders en de buurt. Maar ook verwelkomen we grotere organisatoren en
topsportevenementen. Met hen willen we nadenken over nieuwigheden die de
beleving uniek maken.'
— Sofie Bracke, schepen van Sport

In totaal is er jaarlijks 235.000 euro voorzien voor clubwerking (175.000 euro

werkingssubsidies, 50.000 infrastructuursubsidie en 10.000 euro opleidingssubsidies). Clubs

kunnen ook beroep doen op evenementsubsidies, waarvoor een budget van 275.000 euro

voorzien is.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.
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yoeri.vincent@stad.gent

Bevoegd

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

Stad Gent

http://www.stad.gent/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_stadgent
mailto:yoeri.vincent@stad.gent
mailto:schepen.bracke@stad.gent
http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/

