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Artikel 1:
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder :
1) Sport : activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of
recreatief karakter
2) Sportvereniging : een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft
georganiseerd met als primaire doelstelling de beoefening van de sport
3) Competitieve sportvereniging : alle Maldegemse erkende sportclubs waarbij fysieke
inspanning primeert en aangesloten zijn bij een sportfederatie en waarbij de club trainingen
organiseert met het doel resultaat te behalen in een erkende competitie.
4) Recreatieve sportvereniging : alle Maldegemse erkende sportclubs waar de fysieke inspanning
primeert, waarbij een vorm van competitie kan aanwezig zijn maar geen doel op zich is.
5) Sportclub Sportieve vrijetijdsbesteding : is een vrijetijdsbesteding waarbij de deelnemers op
gereglementeerde wijze en in gestructureerd verband hun vaardigheden meten en waarbij
beweging en ontspanning primeren.
Artikel 2:
Erkenning door de gemeente is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor :
• Subsidie
• Logistieke en materiële ondersteuning
• Terugbetaling van mutualiteiten
• Het uitschrijven van fiscale attesten
Om erkend te worden en te blijven als Maldegemse sportvereniging zijn onderstaande
erkenningsvoorwaarden van toepassing.
Artikel 3:
De sportvereniging dient opgericht te zijn door een privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden
het zijnde :
• Verenigingen zonder winstoogmerk
• Feitelijke verenigingen
Artikel 4:
Komen niet in aanmerking voor erkenning als gemeentelijke sportvereniging : vereniging die
reeds erkend worden als gemeentelijke jeugdvereniging of gemeentelijke culturele vereniging via
andere gemeentelijke erkenningsreglementen, schoolploegen, sportverenigingen die ophouden
te bestaan, sportverenigingen met winstoogmerk waarbij de activiteiten voornamelijk verricht
worden bij wijze van beroep of economische activiteit.
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Artikel 5:
Door de Raad van Bestuur van de sportraad wordt aan elke erkende club een
erkenningsnummer toegekend en een classificatie als zijnde :
• competitief
• recreatief
• sportieve vrijetijdsbesteding
Artikel 6 : ALGEMENE ERKENNINGSVOORWAARDEN
1) 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
2) Het doel van de sportvereniging is het aanzetten van de bevolking tot sportbeoefening.
3) De zetel van de sportvereniging dient gevestigd te zijn op het grondgebied van de gemeente
Maldegem.
4) De sportvereniging moet minimum 10 leden tellen.
5) De meerderheid van de bestuursleden van de vereniging moet in de bevolkingsregisters van
de gemeente ingeschreven zijn.
6) De sportvereniging moet beschikken over een autonoom bestuur met minstens 3 personen
met respectievelijke taakverdeling : voorzitter – penningmeester – secretaris.
7) De leden en de bestuursleden moeten behoorlijk verzekerd zijn. De leden moeten een
verzekering “lichamelijke ongevallen” hebben. De bestuursleden moeten zowel verzekering
“burgerlijke aansprakelijkheid” als “lichamelijke ongevallen” hebben. Dit volgens de minimum
bepalingen opgenomen in het decreet van de erkenning voor landelijk georganiseerde
federaties. Ook de verenigingen die niet aangesloten zijn bij een federatie dienen het bewijs te
leveren voor hun leden een geldige verzekering te hebben.
8) De sportvereniging moet een regelmatige en actieve sportbeoefening van haar leden
aantonen, d.w.z. ten minste één sportactiviteit per week ( uitgezonderd vakantie – en
rustperioden )
9) Minstens de helft van de sportieve activiteiten moeten 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.
Artikel 7: PROCEDURE
• De aanvraag tot erkenning wordt door de sportverenging op de daartoe bestemde digitale
formulieren ingediend bij de sportdienst tegen ontvangstbewijs.
• Het reglement en de aanvraagformulieren wordt aan alle sportverenigingen per e-mail
bezorgd.
• De Raad van Bestuur van de gemeentelijke sportraad oordeelt op basis van de vastgelegde
criteria of een sportvereniging erkend kan worden.
• Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de erkenning van de Maldegemse
sportclubs op advies van de gemeentelijke sportraad.
• Aan elk elke erkende club wordt een erkenningsnummer toegekend.
• De erkenningsaanvraag moet bij begin van elke legislatuur ingediend worden uiterlijk 1
september.
• De sportvereniging wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing tot erkenning of
niet erkenning.
• Aan sportverenigingen zal jaarlijks bevestiging gevraagd worden van erkenning, waarbij
verenigingen wijzigingen kunnen aanbrengen.
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Artikel 8 : AANVRAAGDOSSIER
Het aanvraagdossier moet vergezeld zijn van volgende bewijsstukken :
• Ledenlijst
• Kopie van de statuten of huishoudelijk reglement of bij ontstentenis daarvan een omschrijving
van het doel.
• Bewijs van regelmatige en actieve sportorganisaties van haar leden ( vb. via kalender of
werkingsverslag )
• Bewijs dat minstens de helft van de activiteiten plaatsvinden op het grondgebied van de
gemeente of bewijs dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is
op het gemeentelijk grondgebied.
• Bewijs dat de sportverenging haar bestuurders en lesgevers/ trainers door een verzekering
voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid gedekt zijn.
• Bewijs dat de sportclub ter bescherming van haar aangesloten leden een verzekeringspolis
heeft afgesloten voor lichamelijke ongevallen.
• Indien de sportclub aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie zijn de leden via
deze weg verzekerd, op voorwaarde dat de sportclub de gegevens van deze leden doorgeeft
aan de sportfederatie en hiervoor het nodige bewijsstuk bij het aanvraagdossier toevoegt.
Artikel 9:
De erkenning kan op elk moment door het College van Burgemeester en Schepenen worden
ingetrokken wanneer blijkt dat de aanvraag tot erkenning niet waarheidsgetrouw werd ingevuld.
Het College van Burgemeester en Schepen kan de eens verleende erkenning terug intrekken
indien de sportvereniging niet meer voldoet aan de bepalingen van dit reglement. Dit gebeurt na
voorafgaandelijk advies van de sportraad.
Artikel 10:
Onderhavig reglement treedt in werking op 1 juli 2018, het erkenningsreglement dd. 26 juni 2014
wordt opgeheven.
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