REGLEMENT TOT GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN
Artikel 1
Een sportvereniging is een vereniging, die activiteiten individueel of in ploegverband beoefent met een
competitief of recreatief karakter en waarbij een minimale fysieke inspanning centraal staat.
Artikel 2
Komen in aanmerking voor erkenning:
- verenigingen zonder winstoogmerk
- feitelijke verenigingen
Artikel 3
Sportverenigingen die bij een door de Vlaamse regering erkende Vlaamse sportfederatie aangesloten
zijn, worden erkend door het stadsbestuur mits zij ook voldoen aan het artikel 8, 11, 12 en 13.
De sportdienst maakt jaarlijks bekend welke Vlaamse sportfederaties erkend zijn door de Vlaamse
regering.
Andere verenigingen kunnen, na advies van de raad van bestuur van de sportraad, ook als
sportvereniging erkend worden mits ze voldoen aan de voorwaarden van dit erkenningsreglement.
Artikel 4
Sportverenigingen die reeds erkend zijn in een andere gemeente, komen niet in aanmerking voor
erkenning.
Andere verenigingen worden slechts erkend mits ze beschikken over een onderafdeling sport met een
autonoom bestuur en beantwoordend aan de voorwaarden van dit reglement.
Artikel 5
De sportvereniging moet een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid kan
worden van de sportvereniging op voorwaarde dat zij/hij de waarden en normen, reglementen en
doelstellingen van de sportvereniging eerbiedigt.
Artikel 6
Een kopie van de meest recente statuten of het huishoudelijk reglement moet in het bezit zijn van
Sportdienst Sint-Truiden.
Artikel 7
De sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben met minstens 3 personen met respectievelijk
volgende taakverdeling: voorzitter, secretaris, penningmeester.
Artikel 8
Om in aanmerking te komen voor erkenning moet de sportvereniging minstens 10 actieve aangesloten
leden hebben.
Artikel 9
De maatschappelijke zetel van de vereniging zonder winstoogmerk (vzw) moet in Sint-Truiden
gevestigd zijn.
In geval van een feitelijke vereniging moet de persoon die als verantwoordelijke optreedt voor deze
feitelijke vereniging, zijn woonplaats hebben in Sint-Truiden.
Artikel 10
De vereniging moet een actieve werking op het grondgebied van Sint-Truiden kunnen aantonen.
Artikel 11
In geval van afwijking (bijvoorbeeld accommodatie, locatie, regiospreiding, competitiegraad, …) beslist
het college van burgemeester en schepenen na advies van de sportraad.
Artikel 12
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de vereniging, haar bestuurders en haar lesgevers moet
door een verzekering gedekt zijn. Dit moet jaarlijks aangetoond worden;
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Artikel 13
De sportvereniging moet ter bescherming van haar aangesloten leden een verzekeringspolis afsluiten
of aantonen dat haar leden verzekerd zijn via de polis van de erkende Vlaamse sportfederatie.
Dit moet jaarlijks aangetoond worden.
Artikel 14
De erkenning kan verkregen worden door te voldoen aan de hierna beschreven procedure:
Alle sportverenigingen, aangesloten bij de sportraad, en alle sportverenigingen die gekend zijn door
de sportraad/de sportdienst, krijgen vóór 15 februari een uitnodiging om een aanvraagformulier in te
vullen.
De sportverenigingen die op de uitnodiging ingaan, dienen vóór 15 maart van het lopende werkjaar
het aanvraagformulier met bijlagen in bij de sportdienst.
De sportverenigingen, die niet erkend werden, en de pas opgerichte sportverenigingen kunnen
tussentijds erkend worden.
De sportdienst kan de juistheid van de gegevens nagaan. Een ambtenaar van de sportdienst kan een
controle uitoefenen bij de sportvereniging over de verstrekte gegevens.
De sportdienst verwerkt de dossiers en stelt de kandidaat voor aan de sportraad én dit vóór 15 mei
van het lopende werkjaar.
De sportraad bezorgt zijn advies aan het stadsbestuur voor 1 juni van het lopende werkjaar.
Het stadsbestuur legt de lijst van de kandidaat voor aan het college van burgemeester en schepenen
van juni van het lopende werkjaar waarna de bekendmaking per brief volgt in de loop van de maand
juli.
Bij niet-erkenning kan de sportvereniging vóór 1 september van het lopende werkjaar schriftelijk
beroep aantekenen bij de gemeenteraad.
Artikel 15
De erkenning wordt om de drie jaren en dus na beëindiging van het 3e kalenderjaar aangevraagd. De
erkenning van een sportvereniging is dus niet van bestendige aard en kan, na advies van de raad van
bestuur van de sportraad, ingetrokken worden indien de sportvereniging niet meer voldoet aan de
bepalingen van dit reglement.
De intrekking van de erkenning heeft het verlies van het recht op subsidies tot gevolg.
Bij wijze van overgang: behandeling erkenningsaanvragen sportverenigingen in 2014 en daarna om
de drie jaren (2018, 2022, …)
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