ERKENNINGSREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN

Het decreet van 9 maart 2007, houdende de subsidiëring van gemeentebesturen,
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport
voor Allen-beleid, bepaalt dat het gemeentebestuur de sportclubs dient te erkennen op advies
van de sportraad. Het decreet bepaalt eveneens dat sportverenigingen, die bij een door de
Vlaamse Regering erkende Vlaamse sportfederatie zijn aangesloten, automatisch erkend zijn
door het gemeentebestuur.
De gemeenteraad,
Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
Gelet op het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen,
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport
voor Allen-beleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2007 ter uitvoering van het Decreet
van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen, provinciebesturen en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid –
algemene bepalingen en bepalingen tot het verkrijgen van de beleidssubsidie;
Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in
de sport centraal stelt;
Gelet op het belang dat de gemeenteraad hecht aan het vrijwilligerswerk in de sport;
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad van 3 november ’08 en de aanvaarding
van het voorstel door de AV van de sportraad op 7 november ‘08;
Gelet op de wetgeving ter zake;

ERKENNINGSVOORWAARDEN:
Hoofdstuk I: Algemeen bepalingen
Artikel 1
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
 een vereniging wordt een sportvereniging genoemd indien:
o ze activiteiten organiseert ter promotie van haar sport die individueel of in
ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter en
waarbij de fysieke inspanning centraal staat of;
o ze activiteiten organiseert waarbij in zekere mate een vorm van lichamelijke en/of
geestelijke inspanning met sportief karakter noodzakelijk is. Het gaat
hoofdzakelijk over sportieve vrijetijdsbesteding waarbij de fysieke inspanning
beperkt of ondergeschikt is. (= parasporten)
 werkjaar: het sportseizoen beginnende vanaf 1 augustus tot 31 juli
Hoofdstuk II: Erkenningsvoorwaarden en –procedure.
§ 1 Voorwaarden
Artikel 2
Komen in aanmerking voor erkenning:
Sportverenigingen hetzij VZW ’s of feitelijke verenigingen die zich toeleggen op
sportbeoefening, sportpromotie of jeugdopleiding in de sport.
Artikel 3
Komen niet in aanmerking voor erkenning als gemeentelijke sportvereniging:
verenigingen die reeds erkend worden als gemeentelijke jeugdvereniging of gemeentelijke
culturele vereniging via andere gemeentelijke erkenningsreglementen.
Artikel 4
De sportvereniging moet een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid
kan worden van de sportvereniging op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen,
reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt.
Artikel 5
De vereniging moet minstens uit 5 leden bestaan.
De naamlijst van de leden dient bijgevoegd te worden ter staving;
Tijdens het stichtingsjaar van een vereniging en het daaropvolgende werkjaar en voor
G-sportverenigingen vervalt deze voorwaarde.
Artikel 6
De sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben met minstens 3 personen met
respectievelijk volgende taakverdeling: voorzitter, penningmeester, secretaris.
Artikel 7
De zetel van de vereniging moet in de gemeente gevestigd zijn.

Artikel 8
De sportvereniging dient het Nederlands te gebruiken bij haar werking en organisatie. Alle
gegevens en documenten van de sportvereniging dienen in het Nederlands aanwezig te zijn op
de zetel.
Artikel 9
Minstens de helft 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.
Artikel 10
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de sportvereniging, haar bestuurders en haar
lesgevers moet door een verzekering gedekt zijn.

§ 2. Procedure
Artikel 11









De vereniging vraagt jaarlijks haar erkenning aan;
De erkenning geldt telkens voor het werkjaar volgend op het jaar van de
erkenningsaanvraag;
Het reglement is te verkrijgen op de sportdienst.
o Leden van de sportraad krijgen de aanvraagformulieren toegestuurd;
o Andere clubs die erkend wensen te worden, kunnen het reglement en het
aanvraagformulier op verzoek verkrijgen bij de dienst sport of bij het
gemeentebestuur.
Het aanvraagdossier dient ingediend te worden voor 15 mei van het jaar; behalve voor het
jaar 2008-2009 waarvoor de aanvraag dient te gebeuren in december 2008.
Het gemeentebestuur, dat hiervoor delegatie verleent aan het College van Burgemeester
en Schepenen, erkent de verenigingen op advies van de sportraad;
Verenigingen die geen erkenning krijgen, worden hiervan schriftelijk op de hoogte
gebracht voor 30 juni;
Clubs die niet erkend worden, kunnen beroep aantekenen bij het College van
Burgemeester en Schepenen voor 31 juli van het jaar.
De uiteindelijke beslissing is in handen van het gemeentebestuur.

