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Slembrouck, Sylvia Vanhoorenweder, Raadsleden
Franky Goethals, Algemeen Directeur
De Gemeenteraad,
Dagorde: Reglement erkenning als sportvereniging.

Motiverina
Feiten en context
Met dit reglement tot erkenning wil het gemeentebestuur minimale voorwaarden stellen aan

de sportverenigingen voor de toekenning van inhoudelijke en financiële ondersteuning om zo
de kwalitatieve sportwerking te promoten. Alle sportverenigingen in Zuienkerke komen in
aanmerking voor erkenning mits ze voldoen aan de nodige voorwaarden.
Om alle sportverenigingen in Zuienkerke te kunnen voorzien van een erkenning door het
gemeentebestuur is de erkenning opgesplitst in twee vormen.

1 ) Erkenning als sportvereniging zonder subsidiëring
Sportverenigingen die slechts voldoen aan de eerste negen erkenningsvoorwaarden onder
artikel 3, zullen erkend worden als Zuienkerkse sportvereniging. Zij kunnen rekenen op de
voordelen van de erkenning opgesomd in artikel 5, maar komen niet in aanmerking voor
subsidiëring.

2) Erkenning als sportvereniging met subsidiëring
Om erkend en gesubsidieerd te worden moet een sportvereniging voldoen aan alle
voorwaarden onder artikel 3. Deze verengingen kunnen rekenen op de voordelen van de
erkenning opgesomd in artikel 5 en komen in aanmerking voor subsidiëring.

Juridische gronden
Het decreet over het Lokaal Bestuur, inzonderheid artikelen 40 en 41.

Besluit
met eenparigheid van stemmen

Enig artikel

Zijn goedkeuring te verlenen aan het reglement tot erkenning ais sportvereniging, zoals
hieronder vermeld:

Gemeentelijk erkenningsreglement voor sportverenigingen

ARTIKEL 1. DOEL EN ERKENNINGSVORMEN
Doel van de erkenning
IVlet dit erkenningsreglement wil het gemeentebestuur minimale voorwaarden stellen aan de

sportverenigingen voor de toekenning van inhoudelijke en financiële ondersteuning om zo de
kwalitatieve sportwerking te promoten. Alle sportverenigingen in Zuienkerke komen in
aanmerking voor erkenning mits ze voldoen aan de nodige voorwaarden (zie artikel...
erkenningsvoorwaarden).
Om alle sportverenigingen in Zuienkerke te kunnen voorzien van een erkenning door het
gemeentebestuur is de erkenning opgesplitst in twee vormen.

Erkenning als sportvereniging zonder subsidiëring
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Sportverenigingen die slechts voldoen aan de eerste negen erkenningsvoorwaarden onder
artikel 3, zullen erkend worden als Zuienkerkse sportvereniging. Zij kunnen rekenen op de
voordelen van de erkenning opgesomd in artikel 5, maar komen niet in aanmerking voor

subsidiëring.
Erkenning als sportvereniging met subsidiëring
Om erkend en gesubsidieerd te worden moet een sportvereniging voldoen aan alle
voorwaarden onder artikel 3. Deze verengingen kunnen rekenen op de voordelen van de
erkenning opgesomd in artikel 5 en komen in aanmerking voor subsidiëring.

ARTIKEL 2. PROCEDURE
Aanvraag
De aanvraag voor erkenning als sportvereniging dient gericht te worden aan het college van
burgemeester en schepenen en kan doorlopend heel het jaar worden ingediend via de
daartoe bestemde aanvraagformulieren.

Controle
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht om de gegeven informatie en bewijsstukken te
laten verifiëren, Indien blijkt dat de aanvraag niet in overeenstemming is met de
werkelijkheid, komt desbetreffende sportvereniging voor het betrokken jaar niet meer in
aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde erkenning. Bij het meedelen van
onjuiste gegevens riskeert de vereniging ook uitgesloten te worden voor alle vormen van

gemeentelijke erkenning en subsidiëring.
Beslissing college
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de erkenning van de

sportverenigingen. De verenigingen worden schriftelijk door het gemeentebestuur op de
hoogte gebracht van de beslissing. Bij het niet toekennen van de erkenning zal de reden
steeds worden meegedeeld.
Bezwaar

Bij betwisting over de toekenning van de erkenning is het mogelijk om bezwaar in te dienen
ten laatste één maand na de mededeling van de beslissing. De vereniging die zich tekort
gedaan voelt, richt daartoe een gemotiveerd bezwaarschrift aan het college van
burgemeester en schepenen. Binnen een termijn van drie maanden ontvangt de vereniging
antwoord van het college van burgemeester en schepenen.

ARTIKEL 3. ERKENN1NGSVOORWAARDEN

Erkenning zonder subsidiëring
1. De sportvereniging moet een organisatie zijn die sportactiviteiten aanbiedt.
2. Gevestigd zijn op het grondgebied van de gemeente en/ofde zetel hebben op het
grondgebied van Zuienkerke.

3. Minstens de helft van de sportieve activiteiten moeten 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.
4. Op datum van de aanvraag minstens één jaar werking kunnen bewijzen.

5. De sportvereniging dient opgericht te zijn door een privé-initiatief zonder
beroepsdoeleinde:
• Verenigingen zonder winstoogmerk

• Feitelijke verenigingen
6. De sportvereniging moet een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering hebben
aangegaan voor de vereniging, de bestuurders, de trainers en vrijwilligers.
7. De eventuele controle van de gemeente aanvaarden.
8. Niet reeds erkend worden via andere gemeentelijke erkenningsreglementen.
9. Niet reeds gesubsidieerd worden via een andere gemeente.
10. Een volledig erkenningsdossier inleveren, zie artikel 4 aanvraag van de erkenning.

Erkenning met subsidiëring
11. De sportvereniging moet een verzekeringspolis voor lichamelijke ongevallen hebben
afgesloten ter bescherming van haar aangesloten leden.
12. Minstens 10 actieve leden hebben die woonachtig zijn in de gemeente.
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ARTIKEL 4. AANVRAAG VAN DE ERKENNING
Een aanvraag omvat minstens:
1. Een ingevuld aanvraagformulier
2. De statuten of, als die er niet zijn, de doelstellingen van de vereniging.
3. De lijst van de bestuursleden met hun naam, adres, telefoonnummer en (eventueel)
e-mailadres.

4. Een ledenlijst met de naam, voornaam, adres en geboortedatum van elk lid.
5. Een verslag, samen met de nodige bewijsstukken over de gerealiseerde activiteiten

tijdens het vorige kalenderjaar.

ARTIKEL 5. VOORDELEN VAN DE ERKENNING
1. Logistieke en materiële ondersteuning
2. Uitschrijven van fiscale attesten
3. Uitschrijven van mutualiteitsattesten

ARTIKEL 6. EINDE VAN DE ERKENNING
Er komt een einde aan de erkenning van de vereniging wanneer de vereniging niet voldoet
aan de eerste negen voorwaarden gesteld in artikel 3 van dit reglement.
1.0.

De Algemeen Directeur

De Voorzitter

F. Goethals

G. Quintens
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