Erkenningsreglement voor Brechtse sportverenigingen
Artikel 1 – De erkenning
Overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan het college van burgemeester en schepenen
overgaan tot de “erkenning” van de lokale sportverenigingen en dit na advies door de Sportraad.
Een erkenning geldt telkens voor het kalenderjaar dat volgt op de datum van goedkeuring door het
college van burgemeester en schepenen en wordt verlengd indien de sportvereniging aan de
voorwaarden blijft voldoen.
Een erkenning kan recht geven op bepaalde voordelen binnen de gemeente Brecht zoals vermeld in
bijlage.
Artikel 2 – De erkenningsvoorwaarden
Om erkend te worden en te blijven dienen de verenigingen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
1. Komen in aanmerking voor erkenning:
- verenigingen zonder winstoogmerk;
- feitelijke verenigingen.
2. De sportvereniging is aangesloten bij de Brechtse sportraad.
3. De sportvereniging is aangesloten bij een sportfederatie.
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.
5. Een kopie van de statuten of het huishoudelijk reglement van de sportvereniging moet in het bezit
zijn van de sportdienst.
6. De sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben met minstens 3 meerderjarige
bestuurders.
7. Om in aanmerking te komen voor erkenning moet de sportvereniging minstens 10 aangesloten
actief sportende leden hebben.
8. De zetel (= werking) van de vereniging moet in de gemeente Brecht gevestigd zijn. En minstens
de helft van de sportieve activiteiten moet 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.
9. Minimum 30% van de bestuursleden en sportende leden samen moet in de gemeente Brecht
wonen.
10. De vereniging moet minimum 1 jaar actief zijn in de gemeente Brecht.
11. De sportvereniging moet ter bescherming van haar aangesloten leden een
sportongevallenverzekering afsluiten voor al haar sportende leden hetzij via de sportfederatie of
via een particuliere overeenkomst met een verzekeraar.
12. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de sportvereniging, haar bestuurders en haar
lesgevers moet door een verzekering gedekt zijn.
Artikel 3 – Uitzonderingen
Uitzonderlijk kunnen ook verenigingen die niet voldoen aan alle voorwaarden maar sport- of
bewegingsactiviteiten organiseren voor bepaalde doelgroepen erkend worden en dit na positief advies
door de Brechtse sportraad.

Organisatiecomités kunnen erkend worden indien zij voldoen aan volgende voorwaarden:
1. De vereniging is aangesloten bij de Brechtse sportraad.
2. De vereniging bestaat uit minstens 3 actieve bestuursleden
3. De vereniging organiseert minimaal 1 keer jaar een sportmanifestatie
4. De deelnemers aan de organisatie worden allen verzekerd tegen lichamelijke ongevallen
5. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de vereniging, haar bestuurders en haar vrijwilligers
moet door een verzekering gedekt zijn.
Artikel 4 – Komen niet in aanmerking tot erkenning
Komen niet in aanmerking voor erkenning als gemeentelijke sportvereniging:
- Verenigingen, die reeds erkend worden als jeugd of cultuurvereniging of via andere
gemeentelijke erkenningsreglementen of adviesraden.
- De beroepssport valt buiten toepassing van dit reglement. Verenigingen die een meerderheid aan
sportbeoefenaars met professioneel statuut, volgens het "Decreet houdende het statuut van de
betaalde sportbeoefenaar" in hun rangen hebben.
Artikel 5 – Het verlies van de erkenning
Het college van burgemeester en schepenen kan de verleende erkenning terug intrekken indien de
vereniging niet meer voldoet aan de bepalingen van dit reglement. Het college van burgemeester en
schepenen wint, alvorens een beslissing te nemen in verband met de erkenning of intrekking er van, het
advies in van de sportraad.
De intrekking van de erkenning heeft het verlies van het recht op voordelen tot gevolg.
Artikel 6 – Procedure
De erkenning kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna beschreven procedure:
- De aanvraag tot erkenning wordt door vereniging op het daartoe bestemde formulier ingediend bij
de sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de sportdienst of
via de website www.sportiefbrecht.be . De aanvraag moet ingediend worden vóór 15 oktober.
- Het college van burgemeester en schepenen beslist, na advies van de sportraad, over de
erkenning van de betrokken vereniging.
- Na erkenning door het college van burgemeester en schepenen wordt de betrokken vereniging
hiervan schriftelijk in kennis gesteld.
- Ten laatste 1 maand na postdatum van de bekendmaking van de erkenning kan er beroep
aangetekend worden tegen de beslissing.

Bijlage bij “Erkenningsreglement voor Brechtse sportverenigingen”
Voordelen voor erkende Brechtse sportverenigingen:

Erkende sportverenigingen kunnen genieten van tal van voordelen binnen de gemeente:
- Gratis ontlenen van materiaal bij de gemeentelijke uitleendienst (bv. feestmateriaal, Walkie
Talkies, wc-wagen, partytafels, geldteller, allerlei sportmateriaal, tentjes, podium...)
- Gratis ontlenen van de beamer en het projectiescherm van de sportraad
- Ondersteuning aan de hand van subsidies:
o Extra puntenvoordeel via het subsidiereglement voor de sportverenigingen.
o Subsidie bij het huren van Sporthal De Zandbergen
o Terugbetaling bekers, medailles en geschenken tot 70 euro per jaar.
- Promotie van jouw clubwerking en activiteiten via volgende gemeentelijke kanalen:
o Gratis gebruik van de gemeentelijke lichtkranten
o Vermelding sportclub en activiteiten op www.sportiefbrecht.be
o Digitale nieuwsbrief sport
o Brechts nieuws (gemeenteblad)
o UITagenda Brecht
o Promotie van je sportclub via de sportbrochure, die verspreid wordt aan de circa 3000
schoolkinderen en hun ouders in onze gemeente
- Voorrang bij de jaartoewijzingen voor het gebruik van gemeentelijke sporthal de Ring
- Voordeeltarief bij het huren van gemeentelijke infrastructuur
o Sporthal De Ring
o Turnzalen gemeentescholen
o GC Jan vander Noot
- Je mag de ouders van kinderen onder de 12 jaar die deelnemen aan éénmalige sportactiviteiten
van de club (sportkampen, stage, sportdag,…) een fiscaal attest bezorgen t.w.v. het
inschrijvingsgeld zodanig dat de ouders dit kunnen aftrekken van de belastingen.
- …

Deze lijst is niet limitatief en kan jaarlijks bijgewerkt worden.

