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Samenstelling
Aanwezig
de heer Carl De Bie, voorzitter gemeenteraad; de heer Luc Vleugels, burgemeester; de heer Jan
Moons, schepen; de heer David Geerts, schepen; de heer Patrick Feyaerts, schepen; mevrouw Sarah
Wouters, schepen; mevrouw Katleen Vantyghem, schepen; de heer Eric Verbist, schepen; mevrouw
Kelly Van Tendeloo, schepen; de heer Jan Baestaens, raadslid; de heer Nand Blauwens, raadslid; de
heer Tim Teurfs, raadslid; de heer Frans Poortmans, raadslid; de heer Carl Verelst, raadslid; de
heer Eddy Gorris, raadslid; de heer Wim Van den Bruel, raadslid; de heer Michel Van Dyck, raadslid;
mevrouw Bernadette De Cat, raadslid; de heer Kurt Vets, raadslid; de heer Sebastiaan Marien,
raadslid; de heer Willy Anthonis, raadslid; mevrouw Tamara Ceuppens, raadslid; de heer Dirk Van
Noten, raadslid; de heer Jan De Haes, raadslid; mevrouw Ann Van den Meutter, raadslid; mevrouw
Karen Michiels, raadslid; mevrouw Elke Laureys, raadslid; de heer Bart Van Asten, raadslid;
mevrouw Nathalie Heremans, raadslid; de heer Sven Lambrechts, raadslid; mevrouw Hilde Cools,
raadslid; de heer Theo Van Thielen, raadslid; de heer Marcel Van Hoof, raadslid; de heer Hans
Welters, algemeen directeur

Verontschuldigd
de heer Luc Van den Bulck, raadslid; de heer Thomas Van Hoof, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het bestaande erkenningsreglement voor Heistse sportverenigingen werd op 17 december 2019
goedgekeurd door de gemeenteraad.
Het gemeentebestuur wil de erkende Heistse sportverenigingen ondersteuning bieden in hun
werking. Dit gebeurt onder meer met de mogelijkheid om verschillende subsidies aan te vragen.
Voordat een sportvereniging subsidie kan aanvragen, moet ze jaarlijks haar erkenning aanvragen.
Verenigingen die niet erkend zijn of niet voldoen aan de erkenningsvoorwaarden kunnen dus geen
gebruik maken van de verschillende subsidiemogelijkheden en bestaande subsidiereglementen.
Argumentatie
De redenen om het bestaande erkenningsreglement aan te passen, zijn de volgende:
 de moeilijke leesbaarheid van het huidige erkenningsreglement. Er is nood aan meer
transparantie en duidelijkheid voor alle betrokkenen zijnde (sport)verenigingen zelf die een
erkenning aanvragen en mogelijk ook rekenen op subsidies, team Sport en Jeugd die instaat
voor de beoordeling en verenigingsondersteuning, de sportraad die dergelijke aanvragen
mee adviseert én uiteraard het college die beslissingen neemt op basis van een reglement
 een duidelijke aflijning van de sportsector met een duidelijke definitie. Nu zijn er te veel
verenigingen die 'sporadisch' sport aanbieden ook erkend als sportverenigingen omdat die
duidelijkheid ontbreekt. Dat zijn volgens hun DNA echte socio-culturele verenigingen die
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(vermoedelijk) vooral voor subsidies de weg naar de sportsector vinden. Dit leidt tot een
gedeeltelijk vertekende sector(en) waar gerichte sportclubondersteuning in sommige
gevallen moeilijk wordt gezien de samenstelling van ons sportveld. Dit wil echter niet
zeggen dat de inspanningen van die verenigingen om af en toe ook iets sportief in hun
werking op te nemen, niet waardevol zijn. Zeker wel, maar de basisondersteuning van deze
verenigingen moet geboden worden vanuit de socio-culturele sector waar hun basis werking
ook echt juist bij aansluit
 vanuit de aanvragen van het noodfonds merken we op dat toch wel wat verenigingen
aangesloten zijn bij verschillende adviesraden. Dit erkenningsreglement heeft geen
betrekking op een adviesraad maar uit die trend kan je afleiden dat verenigingen vaak niet
in de juiste sector vertoeven. Hierdoor wordt communicatie en ondersteuning vanuit welke
sector dan ook zeer moeilijk. Er is opnieuw nood aan een duidelijke aflijning van elke sector
van verenigingen en dit reglement draagt bij tot een duidelijk aflijning van de sportsector
 het bestaande reglement maakt een onderscheid in verenigingen die wel/niet aangesloten
zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie. Ook die opsplitsing is niet transparant en legt
dus echt andere regels op op basis van die aansluiting. Dat is een onlogische benadering die
ook op die manier moeilijk op te volgen is door team Sport en Jeugd. Vandaar de keuze om
naar een globaal reglement te gaan voor alle sportverenigingen die iedereen op een zelfde
basis beoordeelt
 een opsplitsing maken tussen sportverenigingen en G-sportverenigingen zodat men de
erkenningsvoorwaarden die vertrekken vanuit dezelfde basis, toch op maat kunnen
opmaken.
De nieuwe reglementen zijn uiteraard gebaseerd op het bestaande reglement, maar vertonen ook
enkele verschillen net om die duidelijkheid te gaan creëren. Om tot dit voorstel te komen, werd
vertrokken van het huidige reglement, werden de nodige werksessies met de sportraad
georganiseerd waarbij er ook informatie werd uitgewisseld over andere reglementen. Daarnaast
werd ook informatie een feedback gevraagd van Sport Vlaanderen (ook de afdeling G-sport). De
reglementen bevatten volgende artikelen:
 artikel 1: dit was reeds opgenomen in het huidige reglement maar enkel bij de
sportverenigingen die NIET aangesloten waren bij een erkende federatie
 artikel 2: erkende sportverenigingen: dit geeft de duidelijkheid welke verenigingen echte
sportverenigingen zijn en welke niet. Ook zegt het duidelijk wat wel en wat geen sport is.
Deze formulering werd ook afgetoetst bij Sport Vlaanderen. Het gaat echt een stap verder
dan het huidige reglement én geeft nog wel de mogelijkheid om bepaalde sporttakken extra
te erkennen. Dit zal voor een aantal socio-culturele verenigingen een drempel zijn en
aantonen dat hun hoofdwerking geen sportwerking is. Maar enkelen van hen kunnen bij het
oprichten van een correcte onderafdeling wel als onderafdeling erkend worden net omdat
zij daarin wel een volwaardige werking hebben. Opnieuw creëren we zo de juiste
sportcontext
 artikel 2: erkende G-sportverenigingen: hier wordt duidelijk omschreven wat onder G-sport
verstaan wordt
 artikel 3: was niet opgenomen in het verleden maar het is de visie van team Sport en Jeugd
én de sportraad dat commerciële initiatieven geen mogelijkheid krijgen om van
gemeentelijke subsidies gebruik te maken
 artikel 4: dit was reeds van toepassing opnieuw weer enkel voor de verenigingen die NIET
aangesloten waren bij een erkende Vlaamse sportfederatie
 artikel 5: voordien moesten er minstens 3 bestuursleden zijn en nu werd dit aangepast
omdat dit ook in de wetgeving aangepast werd
 artikel 6: erkende sportverenigingen: dit was reeds van toepassing opnieuw weer enkel voor
de verenigingen die NIET aangesloten waren bij een erkende Vlaamse sportfederatie
 artikel 6: erkende G-sportverenigingen: dit is een vernieuwde omschrijving veel meer op
maat van deze sector.
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 artikel 7: dit was reeds van toepassing opnieuw weer enkel voor de verenigingen die NIET
aangesloten waren bij een erkende Vlaamse sportfederatie. Het is toch belangrijk om dit
zeer duidelijk te stellen omdat we zien dat onderafdelingen van verenigingen van buiten
onze gemeente, de weg naar onze subsidies zoeken. Hierdoor creëren we een zeer duidelijk
Heists kader. Ook voor fusieclubs (met een club van buiten de gemeente) is dat kader
duidelijk geformuleerd. Gezien de druk op verenigingen en onze uitgestrektheid gaan we
met deze mogelijkheid in de toekomst zeker rekening moeten houden
 artikel 8: dit was reeds van toepassing opnieuw weer enkel voor de verenigingen die NIET
aangesloten waren bij een erkende Vlaamse sportfederatie. Daarbij werd een extra
toevoeging voorzien voor de onderafdelingen die hun volledige werking op ons grondgebied
moeten hebben. Dit om opnieuw te vermijden dat onderafdelingen van verenigingen van
buiten de gemeente sporadisch activiteiten in Heist hebben en zo van onze subsidies gebruik
kunnen maken. Indien zij een volledige werking op ns grondgebied hebben, is dat een
volwaardig lokaal aanbod waarmee zij onze inwoners kunnen bedienen. Op die manier kan
dit onze lokale sportsector versterken en uitbreiden
 artikel 9: dit was reeds van toepassing opnieuw weer enkel voor de verenigingen die NIET
aangesloten waren bij een erkende Vlaamse sportfederatie. Voor de aangesloten
verenigingen is dat een automatisch gegeven. Op deze manier hebben we een transparante
formulering voor iedereen
 artikel 10: dit artikel is een essentiële aanvulling van het reglement net ook weer om de
duidelijke aflijning van de sportsector te maken
 artikel 11: was al opgenomen in het bestaande reglement
 artikel 12-13: deze omschrijft de procedure.
De sportraad heeft de reglementen mee geschreven én opgemaakt en dient ook onmiddellijk het
voorstel in om biljart mee als sporttak te erkennen. Doordat biljart geen Vlaamse federatie heeft,
staat het op die manier niet opgenomen in de toetsingslijst waaraan het reglement gekoppeld werd.
Gezien de aard van de sport, de competitie, de huidige erkenning van deze sporttak én de clausule
die de mogelijkheid biedt om sporttaken als dusdanig mee te erkennen, gaat team Sport en Jeugd
hiermee ook akkoord. Dit voorstel zal ingediend worden na goedkeuring van de basisreglementen.
Tevens gaat men aan de hand van een eenduidig reglement dat voor elke vereniging dezelfde
voorwaarden stelt (enerzijds voor alle G-sport en anderzijds voor alle sportverenigingen), een meer
digitale manier van indienen van een aanvraag en informatie én verwerken kunnen voorzien. Op die
manier gebruiken we de huidige digitale mogelijkheden en maken we de werking voor iedereen
efficiënter. Dat was niet mogelijk vanuit een opgesplitst reglement.
Juridische grond
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 41 §2 23° van het decreet Lokaal Bestuur: de gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen
van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies.

Financiële informatie
Financiële informatie
/

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
 32 stem(men) voor: Willy Anthonis; Nand Blauwens; Tamara Ceuppens; Hilde Cools; Carl De Bie;
Bernadette De Cat; Jan De Haes; Patrick Feyaerts; David Geerts; Eddy Gorris; Nathalie
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Heremans; Sven Lambrechts; Elke Laureys; Sebastiaan Marien; Karen Michiels; Jan Moons; Frans
Poortmans; Tim Teurfs; Bart Van Asten; Michel Van Dyck; Marcel Van Hoof; Dirk Van Noten; Kelly
Van Tendeloo; Theo Van Thielen; Wim Van den Bruel; Ann Van den Meutter; Katleen Vantyghem;
Eric Verbist; Carl Verelst; Kurt Vets; Luc Vleugels; Sarah Wouters
 1 onthouding(en): Jan Baestaens

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad besluit het bijgevoegde erkenningsreglement voor Heistse sportverenigingen én Gsportverenigingen goed te keuren voor de periode van 6 januari 2021 tot en met 31 december 2025.
Artikel 2
Beide reglementen worden bekendgemaakt via de gemeentelijke webtoepassing.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
De algemeen directeur
(get.) Hans Welters

De voorzitter
(get.) Carl De Bie

Voor eensluidend afschrift

De algemeen directeur
Hans Welters

De voorzitter
Carl De Bie
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ERKENNINGSREGLEMENT HEISTSE SPORTVERENIGINGEN

Erkenningsvoorwaarden voor een Erkende Heistse Sportvereniging:
Artikel 1
De sportvereniging moet een open verenging zijn. Hieronder wordt enerzijds 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. Anderzijds is een open vereniging zich bewust van
participatiedrempels en tracht deze actief te verlagen zodat ook kansengroepen kunnen aansluiten bij
haar werking.
Artikel 2
Het is een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam georganiseerd heeft met als primaire
doelstelling de beoefening van sport* en/of het duurzaam aanzetten tot fysieke beweging door middel van
een eigen en uniek activiteitenaanbod.
Een onderafdeling van een bestaande vereniging die aan deze gestelde voorwaarden voldoet, kan ook
erkend worden als Heistse sportvereniging. Er kan slechts 1 onderafdeling van een bestaande vereniging
erkend worden als Heistse sportvereniging. Hierbij moet de onderafdeling een volledige werking hebben in
Heist-op-den-Berg.
Sport*: alle verenigingen die sporttakken aanbieden die ook aangeboden worden door Erkende Vlaamse
Sportfederaties, voldoen aan deze voorwaarde en omschrijving. Verenigingen moeten hiervoor niet
aangesloten zijn bij die erkende sportfederatie. https://www.sport.vlaanderen/media/13494/lijsterkende-sf2020.pdf
Elke erkenningsaanvraag van een vereniging die een andere sporttak aanbiedt dan deze aangeboden door
Erkende Vlaamse Sportfederaties, zal geadviseerd worden door Team Sport en Jeugd én de sportraad op
basis van de omschrijving in artikel 2 om vervolgens ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 3
Enkel een vereniging zonder winstgevend doel, kan erkend worden.
Artikel 4
Een kopie van de statuten of schriftelijke overeenkomst moet in het bezit zijn van team sport en jeugd.
Artikel 5
De vereniging moet een autonoom bestuur hebben bestaande uit minstens 2 personen.
Artikel 6
De vereniging moet minimum 10 aangesloten en actieve leden hebben die deelnemen aan het aanbod.
Artikel 7
De maatschappelijke zetel van de vereniging moet in HODB gelegen zijn.
Enkel bij een fusieclub - die ontstaat uit de fusie van 2 of meerdere sportclubs waarvan minstens 1
erkende Heiste sportvereniging en minstens 1 van buiten de gemeente Heist-op-den-Berg afkomstig is -

mag de zetel buiten de gemeente gelegen zijn op voorwaarde dat aan alle andere erkenningsvoorwaarden
voldaan wordt én er minstens 35% van het ledenaantal afkomstig is van Heist-op-den-Berg.
Artikel 8
Minstens de helft van de sportieve activiteiten moet plaatsvinden op het grondgebied van HODB. Indien de
vereniging kan aantonen dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is, dan is
deze voorwaarde niet van toepassing.
Indien een onderafdeling van een bestaande vereniging erkenning aanvraagt, moet de volledige werking
op het grondgebied van Heist-op-den-Berg plaatsvinden.
Artikel 9
De sportvereniging verzekert haar aangesloten (bestuurs)leden tegen lichamelijke ongevallen en
burgerlijke aansprakelijkheid én tijdens sportpromotionele acties worden ook niet-aangesloten leden en
vrijwilligers verzekerd.
Artikel 10
Komen niet voor erkenning in aanmerking:
 verenigingen die reeds in een andere gemeente erkend zijn tenzij het een fusieclub of
onderafdeling is zoals hierboven beschreven.
 verenigingen die reeds een andere basissubsidie voor dezelfde werking ontvangen van de
gemeente.
 Verenigingen die sporadisch sport aanbieden of sport als één van de activiteiten binnen de
werking maar niet structureel, duurzaam en als hoofddoel.
 verenigingen met volgend aanbod dat niet tot sport behoort: duivensport, schoonheidssport, egaming, denksport, …. (lijst is niet limitatief)
Artikel 11
Non-discriminatieclausule. De aanvrager verbindt er zich toe:
a.
geen enkele vorm van discriminerend gedrag op basis van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd
ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke
staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of
toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst te
dulden. Deze opsomming is niet limitatief.
b.
de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen
bevorderen en verdedigen na te leven.
De aanvrager doet al het mogelijke om elk discriminerend gedrag of elke vorm van pesterijen binnen de
werking te voorkomen en indien nodig te bestrijden en te bestraffen.
Indien het college van burgemeester en schepenen van Heist-op-den-Berg in kennis wordt gebracht van
een gerechtelijk vonnis waarmee aangetoond wordt dat de non-discriminatieclausule niet nageleefd
wordt, kan het college van burgemeester en schepenen maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen
resulteren in het inhouden van subsidies.
Artikel 12
De aanvraag tot erkenning wordt door de sportverenigingen ingediend bij Sport en Jeugd uiterlijk op 31
maart.
Na 31 maart volgt er een algemene herinnering voor de clubs die de erkenning niet aangevraagd hebben.
Zij hebben de mogelijkheid om tot 30 april alsnog hun erkenning in te dienen. In dat geval ontvangen zijn
50% van de voorziene basissubsidie.

