Gemeentelijk reglement
‘erkenning van sportverenigingen’
Dit reglement tot gemeentelijke erkenning van sportverenigingen werd aangepast en goedgekeurd op
de gemeenteraad van 30/01/2017 en treedt in werking vanaf het sportjaar 2016-2017.
Een sportjaar of sportseizoen vangt aan op 1 juni en loopt tot 31 mei van het daaropvolgende jaar.
Volgende wettelijke gronden zijn van toepassing op dit reglement:
- artikel 42 van het Gemeentedecreet,
- advies van de gemeentelijke sportraad van 05/12/2016
- principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen van 27/12/2016 in
afwachting van definitieve gemeenteraadsbeslissing
- goedkeuring van het reglement door de gemeenteraad van 30/01/2017
Erkenningsvoorwaarden
Artikel 1:
Verenigingen kunnen erkend worden als sportvereniging als die:
1.
sportactiviteiten ontplooien op Herselts grondgebied en/of
2.
hun zetel hebben binnen de gemeente Herselt
Volgende vormen van verenigingen komen in aanmerking voor erkenning:
1. verenigingen zonder winstoogmerk
2. feitelijke verenigingen
Artikel 2:
Sportverenigingen kunnen NIET erkend worden als gemeentelijke sportvereniging als die:
1.
vereniging reeds erkend wordt als gemeentelijke jeugdvereniging
2.
vereniging reeds erkend wordt als gemeentelijke cultuurvereniging
3.
vereniging reeds in andere gemeente(n) subsidies ontvangt
4.
vereniging NIET bestuurd worden door vrijwilligers
Onderafdelingen van erkende Herseltse jeugd- of culturele verenigingen die sport aanbieden kunnen
erkend worden als ze voldoen aan de erkenningsmodaliteiten die gesteld zijn in dit erkenningsreglement.
Artikel 3:
De sportvereniging moet uit minimum 10 actieve leden bestaan.
Artikel 4:
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 5:
De sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben met minstens 3 personen. De gegevens van de
3 bestuursleden moeten via het aanvraagformulier doorgegeven worden aan de sportdienst. Indien er
wijzigingen optreden is de vereniging verplicht om deze wijzigingen zo snel mogelijk door te geven
aan de sportdienst.
Artikel 6:
De benaming van de club mag niet verwijzen naar een gemeente anders dan de gemeente Herselt.

Artikel 7:
De sportvereniging moet een verzekering voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid afsluiten voor de
sportvereniging, haar bestuurders en haar lesgevers.
De sportvereniging moet een verzekeringspolis ‘lichamelijke ongevallen’ afsluiten ter bescherming
van haar aangesloten leden. Dit kan ook vervat zijn in het lidgeld naar de erkende Vlaamse
sportfederatie toe.
Artikel 8:
Indien aan één of meerdere artikels van het reglement niet wordt voldaan kan de erkenning van de
vereniging ingetrokken worden.
Procedure
Artikel 9:
De erkenning kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna beschreven procedure:

1.

De aanvraag tot erkenning wordt door de sportvereniging op de daartoe bestemde formulieren
ingediend bij de sportdienst. Het reglement en het aanvraagformulier zijn beschikbaar op de
sportdienst en kan men ook downloaden van de website www.herselt.be. Het aanvraagformulier
is ten allen tijde verkrijgbaar.

2.

Indien een club voor de eerste keer erkenning aanvraagt kan dat op elk moment van het jaar.
De erkenningsaanvraag dient jaarlijks opnieuw ingediend te worden voor 31-05.

3.

De erkenning wordt voorgelegd en goedgekeurd/aanvaard door het college van burgemeester
en schepenen, indien nodig met advies van de sportraad.

