Gemeentelijk reglement
“Erkenning sportverenigingen van Hoegaarden”
Artikel 1
Overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan het College van Burgemeester en
Schepenen overgaan tot de “erkenning” van de plaatselijke sportverenigingen. Een
“erkenning” kan recht geven op bepaalde voordelen binnen de gemeente en is een
basisvoorwaarde voor subsidiëring, maar geeft geen automatisch recht op subsidiëring
door de gemeente Hoegaarden.

Artikel 2
Komen in aanmerking voor erkenning als sportvereniging: verenigingen zonder
winstoogmerk en feitelijke verenigingen, die een activiteit ontwikkelen op het gebied
van sport * en voor zover deze activiteiten niet inherent zijn aan het schoolgebeuren.
Komen niet in aanmerking: verenigingen die reeds erkend worden volgens een ander
gemeentelijk erkenningsreglement (jeugdwerkinitiatieven, seniorenverenigingen, socioculturele verenigingen, …)
* Onder sportvereniging verstaan we, net als het decreet lokaal sportbeleid van 6 juli
2012, een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd
met als primaire doelstelling sport te beoefenen en sportactiviteiten te organiseren
waarbij de fysieke inspanning centraal staat. Enkel sporttakken die opgenomen zijn in
de nominatieve lijst van sporttakken, aangevuld met de erkende organisaties voor de
sportieve vrijetijdsbesteding komen in aanmerking voor erkenning.

Artikel 3 Erkenningvoorwaarden
-
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De sportvereniging moet opgericht zijn door het privaatinitiatief of nu geleid worden
door private personen en zonder beroepsdoeleinden of winstoogmerken hun
sportieve werking hebben. Zowel feitelijke verenigingen als vzw’s kunnen erkend
worden.
De vereniging moet zich als doel stellen; het regelmatig organiseren of beoefenen
van sportactiviteiten voor de leden. 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. Een kopie van de statuten of het huishoudelijk reglement
van de sportvereniging moet in het bezit zijn van de sportdienst. De sportvereniging
moet het Nederlands als voertaal gebruiken bij haar werking en organisatie.
De sportvereniging moet minstens 5 aangesloten leden hebben. De sportvereniging
moet een autonoom bestuur hebben met minstens 3 personen met respectievelijk
volgende taakverdeling: voorzitter, penningmeester, secretaris.
De zetel van de vereniging moet in de gemeente gevestigd zijn en minstens 2 van de
bestuursleden moeten in de gemeente wonen.
De sportvereniging moet een actieve sportwerking kunnen aantonen, d.w.z.
minimum 12 sportactiviteiten per jaar. Bij het indienen van de vraag om erkenning,
moet de vereniging het bewijs leveren dat zij tijdens het vorige werkingsjaar
voldoende en regelmatig activiteiten heeft uitgeoefend. Een verslag, samen met de
nodige en beschikbare bewijsstukken, over de activiteiten gerealiseerd tijdens het
vorige werkingsjaar moet worden bijgevoegd ter staving. Een werkingsjaar start op
1 september van het vorige jaar en eindigt op 31 augustus van het lopende jaar.
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 kan van deze voorwaarde worden afgeweken.
De sportvereniging heeft de nodige verzekeringen afgesloten.

Het College behoudt zich het recht uitzonderingen op deze voorwaarden toe te staan.

Artikel 4 Procedure
De aanvraag voor erkenning wordt voor 1 oktober voorafgaand aan het werkingsjaar
gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen en zal gelden voor het volgende
werkingsjaar.
De gemeentelijke sportdienst stelt aanvraagformulieren “erkenning” ter beschikking en
biedt ondersteuning aan sportverenigingen bij het invullen van deze documenten.
Bij de ingevulde aanvraagformulieren worden alle gevraagde bijlagen toegevoegd.
1. De oprichtingsgegevens van de sportvereniging.
2. De statuten of huishoudelijk reglement en de doelen van de sportvereniging.
3. De actuele ledenlijst met het aantal en de afkomst van de leden (woonplaats) en met
vermelding van de functies van de leden binnen de sportvereniging (bvb.
bestuursfuncties, train(st)er, spe(e)l(st)er, enz…).
4. Bewijs van verzekering en een recent betalingsbewijs.
5. Een activiteitenlijst met aard en de plaats van de voor het nieuwe werkingsjaar
voorziene activiteiten (voor zover reeds gekend).
6. Een overzicht van de activiteiten van het vorige werkingsjaar.
7. Alle publicaties en aankondigingen over de werking worden bezorgd aan de
sportdienst.
Het college van burgemeester en schepenen moet alvorens een beslissing te nemen over
de erkenning advies inwinnen bij de sportraad.
Met aanvraagformulieren die onvolledig of fout worden ingediend, wordt geen rekening
gehouden. Indien blijkt dat door een aanvrager onjuiste gegevens verstrekt worden, of
indien de voorwaarden van dit reglement niet nageleefd worden, zal het College van
Burgemeester en Schepenen de sportvereniging niet kunnen erkennen. Het College
behoudt zich het recht voor alle middelen aan te wenden teneinde de juistheid van de
gegevens te kunnen nagaan.
Een erkenning geldt telkens voor het volgende werkingsjaar en zal jaarlijks herbekeken
worden. 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. Het College van Burgemeester en Schepenen wint, alvorens een beslissing te
nemen in verband met intrekking van een erkenning, het advies in van de sportraad.
De intrekking van de erkenning heeft het verlies van het recht op subsidies of andere
voordelen tot gevolg. De intrekking van de erkenning kan met terugwerkende kracht
uitgevoerd worden.
Indien een sportvereniging (niet) erkend wordt, zal het gemeentebestuur
de aanvrager binnen de maand na de beslissing daarvan op de hoogte brengen.
Positief geadviseerd door de sportraad in zitting van 18/9/2014
Af/Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14/10/2014

