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AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN
ZITTING VAN 10/09/2008
REGLEMENT ERKENNING SPORTVERENIGINGEN
Toelichting

Het gemeentebestuur dient te voldoen aan de bepalingen van het decreet houdende subsidiëring van
gemeente- en provinciebesturen.
Hoofdstuk 1 van dit nieuwe decreet handelt over ‘De expliciete beleidsmaatregelen voor de
ondersteuning en stimulering van sportverenigingen’.
Artikel 13 stelt dat de financiële ondersteuning en dienstverlening er alleen zijn voor door het
gemeentebestuur erkende sportverenigingen.
Aldus wordt het reglement en het aanvraagdossier tot gemeentelijke erkenning van sportverenigingen in
de gemeente Hamme, alsook de Panathlonverklaring m.b.t. ethiek in de jeugdsport voorgelegd aan de
gemeenteraad ter goedkeuring.
Besluit
De gemeenteraad,
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 Allenbeleid;
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; waarvan bijlage geviseerd aan dit reglement;
Gelet op het belang dat de gemeenteraad hecht aan het vrijwilligerswerk in de sport;
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad, in openbare zitting vergaderd op 30 juni 2008;
Gelet op de bespreking in het college van burgemeester en schepenen;
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Gelet op de wetgeving terzake;
Besluit met algemene instemming volgende voorwaarden vast te stellen tot erkenning van
sportverenigingen in de gemeente Hamme, met als bijlage de Panathonverklaring over ethiek in de
jeugdsport.
ERKENNINGSVOORWAARDEN :
Artikel 1:
Komen in aanmerking voor erkenning:
1.verenigingen zonder winstoogmerk
2.feitelijke verenigingen
die de organisatie op zich nemen van “activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend
met een competitief of recreatief karakter met aandacht voor fysieke inspanning”.
Artikel 2:
Komen niet in aanmerking voor erkenning als gemeentelijke sportvereniging: verenigingen die reeds
erkend worden als gemeentelijke jeugdvereniging of gemeentelijke culturele vereniging via andere
gemeentelijke erkenningsreglementen en verenigingen die in andere gemeenten erkend zijn.
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 3 personen met respectievelijk
volgende taakverdeling: voorzitter, penningmeester, secretaris.
Artikel 5:
De zetel van de vereniging moet in de gemeente gevestigd zijn.
Artikel 6:
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 7:
Minstens 10 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.
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Artikel 8:
De sportvereniging moet een actieve sportwerking kunnen aantonen, d.w.z. minimum 10
sportactiviteiten per jaar.
Artikel 9:
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid krachtens de artikels 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek,
van de sportvereniging, haar bestuurders, lesgevers en leden moet door een verzekering gedekt zijn.
Artikel 10:
De aangesloten leden moeten door een verzekering lichamelijke ongevallen gedekt zijn.
Artikel 11:
De erkenning kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna beschreven procedure :
-

De aanvraag tot erkenning wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde
formulieren ingediend bij het gemeentebestuur. Het reglement en de aanvraagformulieren
zijn beschikbaar op de sportdienst en op de gemeentelijke website : www.hamme.be.

-

De erkenningsaanvraag moet ingediend worden, jaarlijks vóór 15/9.
Uitzondering voor 2008 : vóór 15/10.

-

De bekendmaking van de erkenning vindt plaats, jaarlijks vóór 15/11.

-

Tussen 15/11 en 15/12 kan beroep aangetekend worden bij het college van burgemeester
en schepenen.

Artikel 12:
De aanvraag tot erkenning is geldig voor een periode van 2 jaar.
De gemeente behoudt zich het recht voor sportclubs te weren waarvan onvoldoende kan aangetoond
worden dat ze voldoen aan de erkenningsvoorwaarden.
In functie van subsidieaanvragen zal telkenmale gevraagd worden te bevestigen of de sportclub al dan
niet nog voldoet aan de erkeninngsvoorwaarden.

