Erkenningsreglement gemeentelijke sportvereniging

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1. sport: activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of
recreatief karakter
2. sportverenigingen: een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft
georganiseerd met als primaire doelstelling de beoefening van sport
Erkenningsvoorwaarden:
Artikel 1
Elke organisatievorm (feitelijke vereniging, vzw, andere) komt in aanmerking voor gemeentelijke
erkenning.

Artikel 2
Komen niet in aanmerking voor gemeentelijke erkenning als sportvereniging: verenigingen die reeds
erkend worden als gemeentelijke jeugdvereniging of gemeentelijke culturele vereniging via andere
gemeentelijke reglementen.

Artikel 3
Verenigingen moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
- De sportvereniging moet een open vereniging zijn: iedereen kan lid worden op voorwaarde
dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging
eerbiedigt.
- De sportvereniging is aangesloten bij een Internationale, Belgische, Vlaamse of Provinciale
sportfederatie.
- De sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben bestaande uit minstens 3 personen
(voorzitter, penningmeester, secretaris), waarvan de meerderheid van de leden woonachtig is
in de gemeente. De bestuursleden moeten een bewijs van goed gedrag en zeden kunnen
voorleggen.
- De zetel van de sportvereniging bevindt zich op het grondgebied van de gemeente. De
sportvereniging dient het Nederlands te gebruiken bij haar werking en organisatie. Alle
gegevens en documenten van de vereniging dienen in het Nederlands aanwezig te zijn op de
zetel.
- De vereniging moet bestaan uit minstens 10 actieve leden, waarvan de meerderheid
woonachtig is in de gemeente.
- Minstens 50% van de sportieve activiteiten moet plaatsvinden op het grondgebied van de
gemeente. Indien de vereniging kan aantonen dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste
accommodatie aanwezig is op het gemeentelijk grondgebied, dan is deze voorwaarde niet
van toepassing.
- De sportvereniging moet een actieve werking kunnen aantonen dwz dat de vereniging zich
inzet voor activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend met een
competitief of recreatief karakter.
- De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de sportvereniging, haar bestuurders en haar
lesgevers moet door een verzekering gedekt zijn.
- De sportvereniging moet ter bescherming van haar aangesloten leden een verzekeringspolis
lichamelijke ongevallen afsluiten of een verzekeringsbewijs, van de sportfederatie waarbij ze
zijn aangesloten, kunnen voorleggen.

Artikel 5
Een kopie van de statuten of het huishoudelijk reglement van de sportvereniging kan altijd door de
sportdienst worden opgevraagd.

Artikel 6
De sportraad brengt advies uit aan het College van Burgemeester en Schepenen, over het al dan niet
erkennen van een sportvereniging.

Artikel 7
Erkenning door de gemeente is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor
- financiële ondersteuning
- logistieke en materiële ondersteuning
- het uitschrijven van fiscale attesten
mits het voldoen aan de voorwaarden in de respectieve reglementeringen.

Artikel 8
De erkenning kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna beschreven procedure:
- de aanvraag tot erkenning wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde
formulieren ingediend bij de gemeentelijke sportdienst.
- Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de gemeentelijke sportdienst.
- De erkenningsaanvraag moet worden ingediend op uiterlijk 1 augustus
- De bekendmaking van erkenning vindt jaarlijks plaats op uiterlijk 15 september

Artikel 9
De erkenning kan op elk moment door het College van Burgemeester en Schepenen worden ingetrokken
wanneer blijkt dat de aanvraag tot erkenning niet waarheidsgetrouw werd ingevuld.
Het College van Burgemeester en Schepenen kan de eens verleende erkenning terug intrekken indien de
sportvereniging niet meer voldoet aan de bepalingen van dit reglement.
Dit gebeurt na voorafgaandelijk advies van de sportraad.

Artikel 10
De sportvereniging wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing tot erkenning of niet
erkenning.

