Erkenningsaanvraag voor sportverenigingen 2014.
Naam sportvereniging (volledige benaming) :
Periode werkingsjaar/ seizoen (2013-) 2014 : van

tot

Website :
Algemeen e-mailadres :
Telefoon – Gsm :
Oprichtingsdatum :
Sporttak :
Aard van de sport :

competitief

recreatief

beide

Reeks of niveau :
Jeugdwerking :

ja

nee

Lidgelden :

Jeugd (-18 jaar): €
Volwassenen (+18 jaar): €

Andere: €

Jeugdtrainers : aantal jeugdtrainers en hun sportkwalificatie voor het seizoen (2013-2014)
(VTS of gelijkgesteld)

Zonder diploma :

Bewegingsanimator :

Wegkapitein :

Jogbegeleider :

Aspirant-Initiator :

Initiator :

Bachelor LO :

Instructeur B :

Trainer B :

Bachelor LO met instructeur/trainer B diploma :

Trainer A :

Bachelor LO met trainer A diploma :

Master LO met instructeur/trainer B diploma :

Master LO :

Master LO met trainer A diploma :

VERPLICHT TOE TE VOEGEN BIJLAGEN:
1) statuten of huishoudelijk reglement
2) officiële ledenlijst van de sportvereniging (volgens verzekeringspolis / sportfederatie) *
3) activiteitenkalender (2013-) 2014
* In overeenstemming met de wet op de privacy wordt de ledenlijst enkel gebruikt in functie van deze
erkenningsaanvraag.
Noteer hier alle bijlagen die je extra bij dit formulier gevoegd hebt, gelieve deze te nummeren:
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Artikel 1
Sportverenigingen die in
aanmerking komen voor
erkenning zijn : feitelijke
verenigingen of verenigingen
zonder winstoogmerk (vzw).

Artikel 2

Statuut (vzw of feitelijke vereniging) :
vzw

feitelijke vereniging

Adres hoofzetel sportvereniging :

De hoofdzetel van de vereniging
is gevestigd op het grondgebied
van Brakel.

Voorzitter :
Naam en voornaam:
Adres:
Telefoon/GSM:
Email:

Secretaris :
Naam en voornaam:
Adres:
Telefoon/GSM:
Email:

Penningmeester :
Artikel 3
De sportvereniging moet een
autonoom (jeugd-) bestuur
hebben. Daarin zetelen minstens
3 personen met respectievelijk
de functies van voorzitter,
penningmeester en secretaris.

Naam en voornaam:
Adres:
Telefoon/GSM:
Email:

Voorzitter jeugdbestuur :
Naam en voornaam:
Adres:
Telefoon/GSM:
Email:

Secretaris jeugdbestuur :
Naam en voornaam:
Adres:
Telefoon/GSM:
Email:

Penningmeester jeugdbestuur:
Functie:
Naam en voornaam:
Telefoon/GSM:
Email:
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Artikel 4

Statuten en of huishoudelijk reglement sportvereniging :

De gemeentelijke sportdienst
moet te allen tijde in het bezit
zijn van de actuele statuten
en/of huishoudelijk reglement
van de sportvereniging.

Als bijlage toevoegen !

Artikel 5
Iedereen kan lid van de sportvereniging worden op voorwaarde dat hij/zij voldoet aan de waarden en normen van de
sportvereniging. Respect hebben voor de reglementen en doelstellingen van de sportvereniging spreken voor zich
(= een open vereniging : voor iedereen beschikbaar).
Artikel 6
De sportvereniging dient het Nederlands te gebruiken bij haar dagelijkse werking en organisatie.
Alle gegevens en documenten van de sportvereniging dienen in het Nederlands aanwezig te zijn op de hoofdzetel.
Artikel 7

Gebruik sportaccommodaties :

Minstens 75% van de wekelijkse
sportieve activiteiten moet
plaatsvinden op het grondgebied
van Brakel. Indien de vereniging kan
aantonen dat er geen accommodatie
aanwezig is in Brakel, dan is deze
voorwaarde niet van toepassing.

Naam en adres sportaccommodatie(s) :

Artikel 8

Naam sportfederatie / sportorganisatie :

De vereniging is aangesloten bij een
door de Vlaamse Regering erkende
Vlaamse sportfederatie.
De sportvereniging moet ter
bescherming van alle aangesloten
leden een verzekering inzake
lichamelijke ongevallen en
burgerrechtelijke aansprakelijkheid
hebben afgesloten.

Artikel 9
De sportvereniging dient gedurende
een seizoensperiode van minimum
30 weken minstens wekelijks één
sportactiviteit in clubverband aan te
bieden of zelf te organiseren.

Verzekeringspolis leden sportvereniging :
Als bijlage de ledenlijst van uw sportvereniging toevoegen !
(afgeleverd door de verzekeringsmaatschappij of de erkende
sportfederatie waarbij uw sportvereniging is aangesloten).

Activiteitenaanbod sportvereniging :
Als bijlage de activiteitenkalender (2013-) 2014 toevoegen !

Artikel 10
De sportvereniging verliest de erkenning indien blijkt dat de subsidies voor hetzelfde doel worden ontvangen via andere
gemeentelijke adviesraden en/of reeds erkend zijn in een andere gemeente.
Artikel 11
De sportvereniging moet de subsidie respectievelijk gebruiken voor het doel waarvoor ze is toegekend volgens de
bepalingen van de beleidsprioriteiten 1 en 2 (cfr. het subsidiereglement voor sportverenigingen 2014-2019).
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Ledenaantal :
Artikel 12

Mannen
Recreatief
Competitief*

Een sportvereniging moet
bestaan uit minstens 10
actieve (sportende) leden.

Vrouwen
Recreatief
Competitief*

Totaal

- 18 jaar
+ 18 jaar

Ten minste 50% van de
bestuurs- en sportende
leden is woonachtig in
Brakel. Een afwijking kan
toegestaan worden mits
duidelijke motivatie en na
advies van de gemeentelijke
sportraad.

Op

/

waarvan

/2013 telde de sportvereniging

leden,

leden in Brakel wonen.

Indien niet aan 50% wordt voldaan, gelieve een duidelijke motivatie neer te
schrijven. (bijvoorbeeld naargelang de doelstellingen van de sportvereniging,
niveau of aard van het aanbod zoals geografische spreiding)
cfr. Document 1 !

Artikel 13
De sportvereniging dient een bestaan en werking voor te leggen van minstens 1 jaar op het moment van de
erkenningsaanvraag.

Artikel 14
De sportvereniging dient
verplichtend houder te zijn van een
rekeningnummer op naam van de
vereniging waarop de evt. subsidies
kunnen worden uitbetaald.

IBAN - Rekeningnummer sportvereniging :
BE

Artikel 15
Het aanvraagdossier ter erkenning voor 2014 is verkrijgbaar vanaf 18 november 2013.
Dit aanvraagdossier moet voor 16 december 2013 op de gemeentelijke sportdienst worden ingediend.
Laattijdige, onvolledige of fout ingevulde aanvraagformulieren komen niet in aanmerking voor erkenning.
Artikel 16
De sportdienst legt de aanvraag, samen met het advies van de sportraad, voor aan het College van Burgemeester en
Schepenen, dat de sportvereniging al dan niet erkent.
Artikel 17
Bij niet-erkenning kan de sportvereniging beroep aantekenen bij het College van Burgemeester en Schepenen, schriftelijk
binnen 15 dagen na bekendmaking. Dit beroep dient te worden gestaafd met de nodige bewijzen en aangetekend te worden
verzonden. De beroepscommissie (bestaande uit 2 niet-betrokken leden van het dagelijks bestuur van de sportraad,
de sportfunctionaris en/of sportpromotor en de schepen van sport) zal binnen de maand een beslissing nemen, deze
voorleggen ter advies aan de sportraad en uiteindelijk voorleggen aan het College van Burgemeester en Schepenen om ten
einde een definitief standpunt in te nemen. Bij aanvaarding van het beroep is geen tegenberoep meer mogelijk.
Artikel 18
Alle documenten dienen persoonlijk (loket sporthal ‘de Rijdt’) OF elektronisch (sportdienst@brakel.be) aan de gemeentelijke
sportdienst te worden bezorgd. Bij indiening zal een ontvangstbewijs worden verkregen.
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