Gemeentelijk erkenningsreglement sportverenigingen Assenede
(goedgekeurd gemeenteraad 31.03.2022 – miv 01.04.2022)

Reglement voor de gemeentelijke erkenning van sportverenigingen
Artikel 1
De erkenning van een sportvereniging gebeurt door het college van burgemeester en schepenen, na
advies van de gemeentelijke sportraad.
Artikel 2
Erkenningsvoorwaarden.
Om erkend te kunnen worden als sportvereniging moet de vereniging voldoen aan volgende
voorwaarden:
1. De vereniging ontplooit een actieve sportwerking (activiteiten) die openstaat voor de hele
Asseneedse gemeenschap.
2. De vereniging is op datum van de erkenningsaanvraag gedurende minstens één jaar actief als
sportvereniging.
3. De vereniging heeft het statuut van vzw of feitelijke vereniging.
4. De vereniging mag geen commerciële, handels- of winstdoeleinden als hoofddoelstelling
hebben.
5. De vereniging moet een autonoom bestuur hebben met minstens 2 verschillende personen.
6. De zetel van de vereniging moet in de gemeente Assenede gevestigd zijn.
7. Het merendeel van de activiteiten moet in Assenede plaatsvinden tenzij er onvoldoende
geschikte accommodatie beschikbaar is.
8. De burgerlijke aansprakelijkheid van de sportvereniging, bestuursleden, lesgevers en
vrijwilligers moet door een verzekering gedekt zijn.
9. De sportvereniging moet ter bescherming van haar aangesloten leden een verzekeringspolis
burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen afsluiten.
10. De sportvereniging heeft een financiële rekening op naam van de vereniging.
Artikel 3
Bij de aanvraag tot erkenning moeten volgende documenten toegevoegd worden:
 De samenstelling van het bestuur, met vermelding van naam, functie en contactgegevens
van de bestuursleden.
 Een kopie van de statuten of het huishoudelijk reglement waarin de werking van de
vereniging wordt omschreven. Of, als deze statuten niet bestaan, een gedetailleerde
omschrijving van de aard en de doelstellingen van de vereniging.
 Een werkingsverslag van de 12 maanden voorafgaand aan de erkenningsaanvraag.
 Een overzicht van de geplande activiteiten in de eerstkomende 6 maanden na de
erkenningsaanvraag.
 Een ledenlijst van de federatie (indien mogelijk).
 Bewijs van verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.
Artikel 4
Komen niet in aanmerking voor erkenning als sportvereniging:
 Verenigingen die reeds erkend worden als gemeentelijke jeugdvereniging.
 Verenigingen die reeds erkend worden als gemeentelijke sociaal-culturele vereniging.
Artikel 5
De erkenning dient één keer per legislatuur te worden aangevraagd.
Artikel 6
De vereniging die een aanvraag tot erkenning indient, engageert zich om eventuele wijzigingen aan
de bestuurssamenstelling of doelstelling van de vereniging door te geven aan de sportdienst.
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Artikel 7
Wanneer de vereniging niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden (art. 2) kan het college van
burgemeester en schepenen de erkenning intrekken, na advies van de gemeentelijke sportraad.
Artikel 8
Indien zou blijken dat de vereniging doelbewust onjuiste gegevens verstrekt, zal de vereniging
geschorst worden tot aan het einde van de legislatuur.
Artikel 9
Dit reglement treedt in werking op 01.04.2022.
Goedgekeurd op de gemeenteraad van 31.03.2022.
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