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.
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
januari.
Na het indienen van de aanvragen worden deze gecontroleerd aan de hand van de gestelde voorwaarden.
Enkel deze die tijdig ingediend werden én in orde zijn worden weerhouden en voorgelegd ter goedkeuring
aan het schepencollege.

Artikel 13:
Het college van burgemeester en schepenen kan de eens verleende erkenning intrekken indien de
sportvereniging niet (meer) voldoet aan de bepalingen van het reglement, of onjuiste informatie
verstrekt.
De intrekking van de erkenning heeft het verlies van het recht op subsidies tot gevolg. De intrekking van
de erkenning heeft geen terugwerkende kracht.
Het college van burgemeester en schepenen wint, alvorens een beslissing te nemen in verband met de
intrekking ervan, advies in van de gemeentelijke sportraad.
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