2014 - 2019

Reglement tot
gemeentelijke erkenning
van sportverenigingen

Inleiding
Door de invoering van het decreet lokaal sportbeleid moeten alle
sportverenigingen jaarlijks erkend worden door het College van Burgemeester &
Schepenen om recht te kunnen hebben op subsidies (volgens de beleidsprioriteiten 1 en 2).
De Vlaamse beleidsprioriteit 1 heeft tot doel het stimuleren van sportverenigingen via directe financiële ondersteuning in de uitbouw van een
kwaliteitsvolle permanente inhoudelijke sportwerking, door de kwalitatieve
uitbouw van de structuur, de organisatie en de omkadering van de
sportvereniging te verhogen. De sportverenigingen bieden sporten aan die
vermeld staan op de sporttakkenlijst of die aangeboden worden door erkende
Vlaamse sportfederaties of door erkende Vlaamse organisaties voor de sportieve
vrijetijdsbesteding (cfr. Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een
lokaal sportbeleid, Artikel 6).
De Vlaamse beleidsprioriteit 2 heeft enerzijds tot doel de kwaliteit van de
jeugdsportbegeleiders binnen de sportverenigingen te verhogen en biedt
anderzijds de mogelijkheid de professionele omkadering te verhogen via
coördinerende functies in de sportverenigingen. Deze beleidsprioriteit heeft ook
tot doel de structurele samenwerking of fusies tussen sportverenigingen te
ondersteunen met het oog op de uitbouw van een bredere en kwaliteitsvolle
werking. De sportverenigingen zijn aangesloten bij een erkende Vlaamse
sportfederatie (cfr. Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een
lokaal sportbeleid, Artikel 6).
De sportvereniging moet voldoen aan de erkenningsvoorwaarden die verder in
dit erkenningsreglement terug te vinden zijn. Het College van Burgemeester &
Schepenen beslist dan of de sportvereniging al dan niet wordt erkend.
De sportvereniging heeft geen recht op deze subsidies indien zij niet erkend zou
zijn door het College van Burgemeester & Schepenen. De sportvereniging is
tegelijkertijd ook lid van de sportraad indien zij erkend wordt.
Erkenning van een sportvereniging leidt niet automatisch tot het bekomen van
subsidies.
Het reglement tot gemeentelijke erkenning voor sportverenigingen is
beschikbaar op:
- de gemeentelijke sportdienst
(Sporthal “de Rijdt” - Jagersstraat 64 A, 9660 Brakel)
- de gemeentelijke website
(www.brakel.be)
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Erkenningsvoorwaarden:
Artikel 1
Sportverenigingen die in aanmerking komen voor erkenning zijn:
- verenigingen zonder winstoogmerk (vzw)
- feitelijke verenigingen
Artikel 2
De hoofdzetel (= het officiëel adres van de sportvereniging) van de
sportvereniging is gevestigd op het grondgebied Brakel.
Artikel 3
De sportvereniging moet een autonoom (jeugd-) bestuur hebben.
Daarin zetelen minstens 3 personen met respectievelijk de volgende functies:
(jeugd-) voorzitter, (jeugd-) penningmeester en (jeugd-) secretaris
Artikel 4
De gemeentelijke sportdienst moet ten allen tijde in het bezit zijn van de actuele
statuten en/of het huishoudelijk reglement van de sportvereniging.
Indien er zich essentiële wijzigingen voordoen binnen de sportvereniging dienen
deze zo snel mogelijk schriftelijk te worden gemeld aan de gemeentelijke
sportdienst.
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 bereikbaar).
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
Minstens 75% van de sportieve activiteiten (trainingen inclusief) moeten
plaatsvinden op het grondgebied Brakel.
Deze voorwaarde is niet van toepassing indien kan aangetoond worden dat
binnen het grondgebied van de gemeente geen accommodatie aanwezig is voor
het plaatsvinden van de sportieve activiteiten.
Artikel 8
De sportvereniging moet bij een erkende Vlaamse sportfederatie aangesloten zijn
(volgens de jaarlijks gepubliceerde sporttakkenlijst van Bloso).
De sportvereniging moet ter bescherming van alle aangesloten leden een
verzekeringspolis lichamelijke ongevallen en burgerrechtelijke aansprakelijkheid
afsluiten.
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Artikel 9
Definitie sportvereniging:
“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”.1
De sportvereniging dient gedurende een seizoensperiode van minimum 30 weken
minstens wekelijks één sportactiviteit in clubverband aan te bieden of zelf te
organiseren.
Artikel 10
De sportvereniging verliest de erkenning indien blijkt dat subsidies voor hetzelfde
doel ontvangen worden 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
van het decreet (cfr. het subsidiereglement voor sportverenigingen 2014-2019).
Het gemeentebestuur (alsook de gemeentelijke sportdienst en/of sportraad)
heeft steeds het recht om de gegeven informatie, bewijsstukken en
boekhoudkundige gegevens op te vragen met inbegrip van controle ter plaatse.
Indien blijkt dat deze gegevens van een desbetreffende sportvereniging niet in
overeenstemming zijn met de werkelijkheid, vervalt op dat moment de erkenning
voor het huidige en daaropvolgende werkingsjaar en kunnen dus bijgevolg voor
die periode geen subsidies worden verkregen.
De verenigingen – erkenningsaanvragers zijn verplicht hun volledige
medewerking hieromtrent te verlenen.
Artikel 12
Een sportvereniging moet bestaan uit minstens 10 actieve (=sportende) leden.
De meerderheid van de bestuursleden en sportende leden moet woonachtig zijn
in de gemeente Brakel. Een afwijking kan toegestaan worden mits duidelijke
motivatie en na advies van de gemeentelijke sportraad (naargelang de
doelstellingen van de club en de aard van het aanbod).
Artikel 13
De sportvereniging dient een bestaan en werking voor te leggen van minstens
één 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 eventuele subsidies kunnen worden
uitbetaald.

1

Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid, Algemene bepalingen, Artikel 2, 7°.
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Artikel 15
Het aanvraagdossier ter erkenning is te verkrijgen vanaf 1 september op de
gemeentelijke sportdienst of op de gemeentelijke website (www.brakel.be).
Uitzondering op de regel: voor de erkenningsaanvraag 2014 is het
aanvraagdossier te verkrijgen vanaf 18 november 2013.
De erkenningsaanvraag moet JAARLIJKS ingediend worden voor 1 oktober op
de gemeentelijke sportdienst.
Uitzondering op de regel: de erkenningsaanvraag 2014 moet
voor 16 december 2013 ingediend worden.
Laattijdige, onvolledige of fout ingevulde aanvraagformulieren komen niet in
aanmerking.
Artikel 16
De sportdienst legt de aanvraag, samen met een advies van de sportraad, voor
aan het College van Burgemeester en Schepenen, dat de sportverening al dan
niet erkent.
Artikel 17
Indien de sportvereniging niet erkend zou worden kan de sportvereniging beroep
aantekenen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het beroep moet
wel schriftelijk gebeuren binnen 15 kalenderdagen NA bekendmaking.
Dit beroep dient schriftelijk en gestaafd te worden met de nodige bewijzen en
aangetekend te worden verzonden.
De beroepscommissie2 zal een beslissing nemen binnen de maand na het
aangetekende beroep, deze voorleggen ter advies aan de sportraad en
uiteindelijk voorleggen aan het College van Burgemeester en Schepenen om ten
einde een defintief standpunt in te nemen.
Bij aanvaarding van het beroep wordt de sportvereniging toch erkend, bij
verwerping van het beroep is geen tegenberoep mogelijk.
Artikel 18
Alle documenten dienen persoonlijk of elektronisch (sportdienst@brakel.be) aan
de gemeentelijke sportdienst te worden bezorgd. Bij indiening zal een
ontvangstbewijs verkregen worden.
De erkenningsaanvraag die de sportvereniging heeft ingevuld wordt dus NIET via
de post naar de gemeentelijke sportdienst verstuurd.

2

De beroepscommissie bestaat uit 2 niet-betrokken leden van het dagelijks bestuur van de sportraad, de sportfunctionaris
en/of sportpromotor en de schepen van Sport.
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