Erkenningsreglement
Reglement tot gemeentelijke erkenning van sportverenigingen 2019- 2020
Erkenningsvoorwaarden
Artikel 1
Komen in aanmerking voor erkenning:
1.
verenigingen zonder winstoogmerk;
2.
feitelijke verenigingen
Artikel 2
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 3
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 4
Een kopie van de statuten of het huishoudelijk reglement van de sportvereniging moet in het bezit zijn
van de sportdienst. Indien er geen statuten en huishoudelijk reglement beschikbaar zijn kan de club niet
erkend worden.
Artikel 5
De sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben bestaande uit minstens 3 personen. Deze 3
personen hebben respectievelijk volgende taakverdeling: voorzitter, penningmeester en secretaris.
Artikel 6
Om in aanmerking te komen voor erkenning moet de sportvereniging minstens 10 aangesloten leden
(bestuurs- en sportende leden samen) hebben.
Artikel 7
De zetel van de vereniging moet in de gemeente gevestigd zijn en een meerderheid van de
bestuursleden en sportende leden samen moeten in de gemeente wonen.
Artikel 8
De sportvereniging heeft een werking in het Nederlandse taalgebied (of in het tweetalige gebied BrusselHoofdstad). 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 sportvereniging moet een actieve sportwerking kunnen aantonen, d.w.z. 10 activiteitdagen, gespreid
gedurende het werkingsjaar, is het strikte minimum.
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Artikel 11
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de sportvereniging, haar bestuurders en haar lesgevers
moet door een verzekering gedekt zijn.
Artikel 12
De sportvereniging moet ter bescherming van haar aangesloten leden een verzekeringspolis afsluiten.
Opmerking: indien de sportvereniging aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie zijn de
leden via deze weg verzekerd, op voorwaarde dat de sportvereniging de gegevens van deze leden
doorgeeft aan de sportfederatie.
Artikel 13
Sport: activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of
recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat.
Artikel 14
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 dienst vrije tijd. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de
dienst vrije tijd. Het aanvraagdossier is te verkrijgen tussen 15/06 en 24/09.
De aanvraagformulieren en benodigde bewijsstukken dienen vóór 24/09 ingediend te zijn tegen
ontvangstbevestiging (van sport@berlare.be) bij dienst vrije tijd!
-Dienst vrije tijd zal de vraag/vragen tot erkenning voorleggen aan de sportraad. Deze laatste zal een
niet-bindend advies verlenen. Dienst vrije tijd zal dit advies, samen met de aanvragen door de
sportclubs, voorleggen aan het schepencollege.
-De bekendmaking van de erkenning door het gemeentebestuur vindt kort nadien plaats.
-Na de bekendmaking is er een maand de tijd om beroep aan te tekenen bij het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 15
Na erkenning door de gemeente zal de betrokken sportclub een erkenningsnummer toegewezen
krijgen door de sportdienst. Dit nummer zal de club moeten gebruiken bij officiële brieven naar de
sportdienst en/of het gemeentebestuur.
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