Reglement op “erkenning van sportverenigingen in Wetteren”
De gemeenteraad,
Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd;
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 de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind
in de sport centraal stelt;
Gelet op het belang van het vrijwilligerswerk in de sport;
Gelet op het feit dat sportverenigingen die aangesloten en erkend zijn zijn door de
gemeentelijke sportraad geen erkenningaanvraag moeten doen ;
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad dd 03/11/2008;
Gelet op de wetgeving ter zake;

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 sportverenging:
verenigingen of onderafdeling van een vereniging die reeds erkend en/of gesubsidieerd
worden via andere gemeentelijke adviesraad zoals de jeugdraad, cultuurraad, … .
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:
De sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben met minstens 2 personen met
respectievelijk volgende taakverdeling zoals voorzitter, penningmeester, secretaris.
Artikel 5:
Om in aanmerking te komen voor erkenning moet de sportvereniging minstens tien
aangesloten leden hebben.
Artikel 6:
De zetel van de vereniging moet in Wetteren gevestigd zijn en minimum 20% van de
bestuursleden en sportende leden samen moet in de gemeente wonen.
Artikel 7:
De sportvereniging heeft een werking in het Nederlandse taalgebied. 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 8:
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 9:
De sportvereniging moet een actieve sportwerking van tenminste één jaar kunnen aantonen,
d.w.z. minimum 20 activiteitsdagen, gespreid gedurende het werkingsjaar.
minimum 1 sportactiviteit(en) per week gedurende minstens 20 weken per jaar.
Artikel 10:
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de sportvereniging, haar bestuurders en haar
lesgevers moet door een verzekering gedekt zijn, behalve de denksportverenigingen.
Artikel 11:
De sportvereniging moet ter bescherming van haar aangesloten leden een verzekeringspolis
afsluiten, behalve de denksportverenigingen.
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 12:
De sportvereniging is een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft
georganiseerd met als primaire doelstelling de beoefening van sport, met een competitief of
recreatief karakter.
Artikel 13:
De sportvereniging moet lid zijn van een door Bloso of BOIC erkende sportfederatie of liga.

AANVRAAG TOT ERKENNING
Artikel 14:
Het reglement en de aanvraagformulieren om in aanmerking te komen om een “Erkende
sportvereniging in Wetteren” te zijn, zijn beschikbaar op de sportdienst of kunnen
gedownload worden via de gemeentelijke website www.wetteren.be
Artikel 15:
De aanvraag tot erkenning wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde
formulieren ingediend bij de sportdienst.
Volgende bijlagen zijn verplicht mee te sturen bij de aanvraag:
a. volledig ingevuld aanvraagformulier, ondertekend namens de verantwoordelijke
bestuurders.
b. Volledige ledenlijst met opgave van naam en adres.
c. Kopie/attest van de afgesloten verzekeringspolis voor de leden, bestuurders en de nietleden tijdens de sportpromotionele acties.
d. De activiteitenkalender van de vereniging van het voorbije sportjaar.
e. Bewijs van lidmaatschap en/of stamnummer bij de desbetreffende sportfederatie(s),
erkend door Bloso of BOIC.
f. Bij eventuele afwijkingen op de gestelde voorwaarden dient een grondige
argumentatie te worden bijgevoegd, waarom de vereniging toch van oordeel is dat
deze dient erkend te worden als “erkende sportvereniging in Wetteren”.

VERLENEN/WEIGEREN VAN ERKENNING
Artikel 16:
De sportvereniging kan enkel in aanmerking komen om erkend te worden wanneer alle
gevraagde documenten bij de aanvraag worden bijgevoegd.
Artikel 17:
Het college verleent of weigert de erkenning op basis van de ingediende aanvraag, na advies
van de gemeentelijke sportraad. De sportvereniging wordt door de sportdienst schriftelijk op
de hoogte gebracht van de beslissing van het college binnen een termijn van drie maanden na
de aanvraag.
Artikel 18:
Indien blijkt dat de vereniging niet langer voldoet aan één of meerdere voorwaarden voor
erkenning of verlenging tot erkenning, kan het college van burgemeester en schepenen, deze
erkenning intrekken, na advies van de sportraad.
Artikel 19 :
Sportverenigingen die aangesloten en erkend zijn door de gemeentelijke sportraad moeten
geen nieuwe erkenning aanvragen aan het gemeentebestuur. Zij komen rechtstreeks in
aanmerking voor subsidiëring.

INWERKINGSTREDING/INSCHRIJVINGSDATUM
Artikel 20:
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2009
Artikel 21:
Aanvraag tot “Erkenning als sportvereniging in Wetteren” kan het ganse jaar door.
Sportverenigingen die echter aanspraak wensen te maken op eventuele sportsubsidies dienen
echter hun erkenningaanvraag tegen uiterlijk 1 april van het begrotingsjaar in te dienen,
aangezien erkenning een absolute voorwaarde is om sportsubsidies te verkrijgen.

