Erkenningsvoorwaarden

Artikel 1:
Zowel feitelijke verenigingen als verenigingen zonder winstoogmerk komen in aanmerking
voor erkenning.
Artikel 2:
Verenigingen die door de gemeente reeds erkend worden als jeugdvereniging, culturele
vereniging of als enige andere vorm van vereniging anders dan sportvereniging via andere
gemeentelijke erkenningsreglementen, komen niet in aanmerking voor erkenning als
sportvereniging.
Artikel 3:
De sportvereniging moet open staan voor iedereen. 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 4:
De sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben van ten minste 3 personen waarbij
volgende functies ingevuld zijn: voorzitter, secretaris en penningmeester.
Artikel 5:
De zetel van de vereniging moet in Bilzen gevestigd zijn.
Artikel 6:
De voertaal binnen de sportvereniging is het Nederlands. Zowel de werking en organisatie als
alle documenten en gegevens dienen in het Nederlands te gebeuren.
Artikel 7:
De vereniging moet ten minste de helft van haar activiteiten ontplooien op grondgebied Bilzen.
Deze voorwaarde is niet van toepassing indien de vereniging kan aantonen dat geen,
onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is op het grondgebied van de
gemeente.
Artikel 8:
De vereniging moet een actieve sportwerking kunnen aantonen.
Artikel 9:
De sportvereniging moet ter bescherming van haar aangesloten leden, zowel bestuursleden
als sportende leden, een verzekeringspolis afsluiten.
Sportverenigingen die aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse federatie zijn via deze weg
verzekerd, op voorwaarde dat de vereniging de ledengegevens heeft doorgegeven aan de
federatie.
Artikel 10:
Procedure:

De sportverenigingen die reeds lid zijn van de algemene vergadering van de sportraad krijgen
de aanvraagformulieren voor erkenning toegestuurd vanuit de sportdienst.
Sportverenigingen die geen lid zijn van de algemene vergadering van de stedelijke sportraad
kunnen bij de sportdienst de invulformulieren afhalen waarmee de erkenning kan worden
aangevraagd.
De aanvraagformulieren kunnen ook worden gedownload van de website van de stad:
www.bilzen.be.
De ingevulde formulieren worden binnengebracht bij de sportdienst en worden dan ter advies
voorgelegd tijdens de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur van de stedelijke
sportraad.
Hierna wordt de aanvraag, aangevuld met het advies van de sportraad, overgemaakt aan het
gemeentebestuur die een beslissing neemt ter zake.
Het gemeentebestuur maakt het dossier weer over aan de sportdienst met inbegrip van de
genomen beslissing.
De sportdienst brengt de aanvragende vereniging op de hoogte van de beslissing van het
gemeentebestuur.
In geval van erkenning kan de vereniging op eigen verzoek al dan niet lid worden van de
algemene vergadering van de sportraad. Wenst zij dat wel, dan is het de bevoegdheid van de
algemene vergadering om de betrokken club als lid te aanvaarden.
Artikel 11:
Sportverenigingen die lid zijn van een door de Vlaamse regering erkende federatie worden
door het gemeentebestuur automatisch erkend.

