REGLEMENT TOT GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN
Artikel 1.
Bepaling “sport”: activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend met competitief of recreatief karakter en
waarbij de fysieke inspanning centraal staat.
Bepaling “sportvereniging”: Een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd met als
primaire doelstelling de beoefening van sport.
Artikel 2
Komen in aanmerking als gemeentelijke sportvereniging:
1. verenigingen zonder winstoogmerk;
2. feitelijke verenigingen
Artikel 3
Komen niet in aanmerking als gemeentelijke sportvereniging:
•
verenigingen die reeds erkend en/of gesubsidieerd worden als gemeentelijke vereniging, via andere erkenningsen/of subsidiereglementen.
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
Een kopie van de statuten of het huishoudelijk reglement van de sportvereniging moet in het bezit zijn van de sportdienst.
Artikel 6
De vereniging moet een bankrekening hebben op naam van de club.
Artikel 7
De zetel van de vereniging moet in Blankenberge gevestigd zijn.
Artikel 8
De sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben met minstens 3 personen met respectievelijk volgende taakverdeling:
voorzitter, penningmeester, secretaris.
Artikel 9
Om in aanmerking te komen voor erkenning moet de sportvereniging minstens 15 aangesloten actieve leden hebben.
Artikel 10
De sportvereniging heeft op regelmatige basis een actieve werking op het grondgebied van Blankenberge.
Indien de vereniging kan aantonen dat er geen of enkel niet-aangepaste accommodatie aanwezig is op het gemeentelijk
grondgebied, dan is deze voorwaarde niet van toepassing.
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 11
De burgerlijke aansprakelijkheid van de sportvereniging, haar bestuursleden, haar lesgevers en leden moet door een
verzekering gedekt zijn.
Artikel 12
De sportvereniging moet ter bescherming van haar aangesloten actieve leden een verzekeringpolis lichamelijk ongevallen
afsluiten. Uitzondering hierop vormen de verenigingen die een sluitend bewijs kunnen voorleggen dat leden wegens hun
gezondheidstoestand niet verzekerbaar zijn.
Artikel 13
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 de
sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn steeds beschikbaar op de sportdienst.
De vereniging wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van de erkenningsprocedure
Elke betwisting betreffende dit reglement en zijn toepassing wordt voorgelegd en beslecht door het college van
burgemeester en schepenen
Artikel 14
De beslissing tot erkenning wordt genomen door het college van burgemeester en schepenen na advies van de sportraad.

