
Maatregelen energiecrisis – steun aan de georganiseerde sportsector





Sessie wordt opgenomen

(microfoon uit aub)

Vragen op het einde van de infosessie 



a) (Noodleningen)
b) Subsidie 



•
• voor meeruitgaven door stijgende energiekosten voor infrastructuur

•
• Liquiditeitsleningen

• Investeringsleningen 



•

•

•
• ‘Zo light mogelijk’ (≠ ‘light’)

•

•

•

•
• Online via deze link (Teams). Inschrijven op voorhand is niet nodig.
• Deze infosessie wordt opgenomen en nadien, via onze website, ter beschikking gesteld.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRhZjBmMjgtNjNhYi00NjU1LTg0YmYtZjczOWIwYzQ4NWU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca9d2f79-c2d1-406f-93ca-8b96453f4f8d%22%2c%22Oid%22%3a%2289899de5-0efd-4444-9500-5fdf031d781d%22%7d


•

•



https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-energiecrisis/


•

•

•

• de sportclub (of een aan de sportclub sportgerelateerde rechtspersoon) staat in voor het betalen van de 
energierekening van de sportinfrastructuur of de aan sport gerelateerde infrastructuur

• de sportclub is geconfronteerd in 2022 met aantoonbare meeruitgaven door de stijgende energiekosten;

• de sportclub is op het moment van de subsidieaanvraag aangesloten bij de sportfederatie;

• de sportclub dient uiterlijk op 15 februari 2023 een subsidieaanvraag in via haar sportfederatie;

• sportclubs die zich in een van de volgende rechtstoestanden bevinden, kunnen geen subsidie toegekend krijgen: 
ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening.



•
• sportclubs met hogere huurtarieven (vanwege gemeente, privé-eigenaar, school, …)
• sportinfrastructuur-eigenaars die geen sportclub of sportgerelateerde rechtspersoon zijn

•

•

•
• Voor totaliteit van meeruitgaven
• Indien sportclub (bvb via meerdere sportfederaties) meerdere aanvragen indient: controle op niveau Sport 

Vlaanderen

•
• Niet gelinkt aan bvb. een verhuis naar andere locatie

•
• Parking, kleedkamers, kantine, …



= een rechtspersoon die een rechtstreekse en aantoonbare relatie heeft met de sportfederatie of sportclub ten 
behoeve van de sportieve werking;

• Een sportgerelateerde rechtspersoon is een rechtspersoon die ten behoeve van de sportieve werking van de 
sportclub of sportfederatie is opgericht en daarmee is verbonden, teneinde een commerciële, fiscale en/of 
operationele optimalisatie van de werking van die sportclub of sportfederatie te realiseren.

• Voorbeeld: een sportclub die het bezit en beheer van zijn infrastructuur in een afzonderlijke rechtspersoon heeft 
ondergebracht, ten behoeve van de sportieve werking.

• Wat niet? Bvb
•

•

•
• Aan sportfederatie zelf om fiat te geven. Bij twijfel: contacteer ons via subsidiering@sport.vlaanderen (met 

omschrijving/informatie)
• Aanvraag gebeurt door de sportclub
• Subsidie wordt gestort aan de sportclub (!)



•

•

• 20% wordt gelijk verdeeld over de sportclubs die in aanmerking komen.
(Voor elke sportclub die voldoet, wordt eenzelfde basissubsidiebedrag voorzien)

• 80% wordt toegekend obv de grootte van de aangetoonde meeruitgaven per sportclub op jaarbasis. 
(Het aandeel van het toe te kennen subsidiebedrag aan de sportclub in kwestie, wordt bepaald op basis 
van de grootte van de meeruitgaven van die sportclub , ten opzichte van de totale grootte van de 
meeruitgaven bij alle sportclubs)

•



a) Noodleningen
b) Subsidie 



(januari)

→ →

(15/2) → (15/3) →

(ca. april) → (3 maanden na uitbetaling) →



(januari)

→ →

(15/2) → (15/3) →

→ (3 maanden na uitbetaling) →



•

• Sportfederatie wil ten behoeve van haar sportclubs een beroep doen op de subsidie.

• Sportfederatie verbindt zich ertoe om de subsidie door te storten aan haar sportclubs die 
in aanmerking komen, op de wijze zoals bepaald in het decreet. 

• De sportfederatie zal de door Sport Vlaanderen aangereikte verplichte passages voor de 
communicatie aan de sportclubs gebruiken.

•

• Analytische code (kosten en opbrengsten)

• (sjabloon)



•
• Naam sportclub
• PO ID sportclub
• + administratieve/contactgegevens sportclubs
• Energie-uitgaven 2021 (jaarbasis)
• Energie-uitgaven 2022 (jaarbasis)

→ Sport Vlaanderen voorziet een verplicht te hanteren sjabloon (excel)

•
• lid zijn van de sportfederatie op moment van aanvraag
• de aanvraag tijdig indienden
• instaan voor het betalen van de energierekening van de sportinfrastructuur of de aan de sportgerelateerde infrastructuur
• bewijsstukken meegestuurd hebben (!) – digitale versie is ok
• de meerkost en bewijsstukken betreffen 

1) de sportclub of sportgerelateerde rechtspersoon én 
2) de sportinfrastructuur of aan de sportgerelateerde infrastructuur?

• verklaart/de dat de informatie die verschaft werd correct is en houdt de effectieve bewijsstukken ter beschikking voor controles





•
• Via je eigen online platform/systeem

• Via een excel/word/mail waarin de sportclubs de aanvraag doen en informatie 
verschaffen

• …

• Indien gewenst kan VSF ondersteuning bieden/iets uitbouwen → neem desgevallend 
contact op met piet@vlaamsesportfederatie.be

mailto:piet@vlaamsesportfederatie.be


• Geen standaardcontroles

• Wel steekproefcontroles mogelijk:
• De sportfederatie kan steekproefsgewijs de correctheid van de aangeleverde informatie door de sportclub 

controleren. Sport Vlaanderen kan steekproefsgewijs het doorstorten van de subsidies controleren bij de 
sportfederaties.

Bvb. clubs die grote meeruitgaven rapporteren

• Geen rapportering na ontvangst van subsidies (door sportclub of door sportfederatie) 



- Powerpoint van de informatiesessie voor sportfederaties

- Opname van de informatiesessie voor sportfederaties

- Verklaring van de sportfederatie in verband met de toekenning van energiesubsidies aan hun sportclubs 

(inclusief verplicht op te nemen passages in de communicatie aan de sportclubs)

- (Vrijblijvend) ontwerp van communicatie aan sportclubs in verband met de toekenning van 

energiesubsidies aan hun sportclubs (inclusief verplicht op te nemen passages)

- Excel-sjabloon waarmee de sportfederatie de energiesubsidie namens de sportclubs aanvraagt: lijst van de 

sportclubs die voldoen aan de voorwaarden en een overzicht van de meeruitgaven waarmee ze 

geconfronteerd werden.

https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-energiecrisis/



