Erkenning van sportclubs – Reglement gemeente Knokke-Heist

Dit reglement erkent de organisaties die sport aanbieden en op die manier bijdragen aan de missie
van de gemeente Knokke-Heist om zoveel mogelijk mensen te laten bewegen en sporten en
Knokke-Heist op de kaart te zetten als dé sportieve gemeente van de kust.
De erkenning gebeurt jaarlijks op basis van een aanvraag tot erkenning van de sportclubs.
Het kalenderjaarjaar waarin de sportclub wordt erkend wordt hierna het erkenningsjaar genoemd.
Deel 1 Erkenningsvoorwaarden
1. De sportclub moet een organisatie zijn die sportactiviteiten aanbiedt.
2. Aard van organisatie
De sportclub moet een autonoom bestuur hebben met minstens 3 personen.
Er is geen beperking op basis van het statuut van de organisatie van de sportclubs
(VZW, FV, BV, NV, enz…).
Volgende organisaties worden uitgesloten van erkenning als sportclub:

Organisaties die aangesloten zijn bij een professionele keten (groep
bedrijven die eenzelfde product/service aanbieden bvb fitness…)

Organisaties die een andere gemeentelijke erkenning hebben als vereniging
in Knokke-Heist
3. De sportclub moet kunnen aantonen de sport(beoefening) als doelstelling te hebben.
Met sport(beoefening) wordt bedoeld dat de sportclub zich inzet voor sportieve
activiteiten met een competitief of recreatief karakter die individueel of in ploegverband
worden beoefend en waarbij de fysieke inspanning of behendigheid centraal staat.
Voor een feitelijke vereniging moet dat blijken uit een huishoudelijk reglement of
omschrijving van het doel van de sportclub, voor een vzw of andere type organisaties
uit de statuten of andere documenten die als statuten kunnen worden beschouwd.
4. De sportclub moet een actieve sportwerking hebben op het grondgebied van de
gemeente Knokke-Heist.
Indien de sportclub kan aantonen dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste
accommodatie aanwezig is op het gemeentelijk grondgebied kan de sportclub toch in
aanmerking komen voor erkenning op voorwaarde dat de meerderheid van de leden
van die club in Knokke-Heist wonen.
5. De zetel van de sportclub is in de gemeente Knokke-Heist gevestigd.
6. De sportclub moet een open vereniging zijn: iedereen kan lid worden van de sportclub
op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de
club eerbiedigt.
7. De sportclub moet een lidmaatschap aan de leden van de sportclub aanbieden voor een
periode van minstens een volledig sportseizoen.
8. Verzekeringen
a) De sportclub moet een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering hebben aangegaan
voor de club, de bestuurders, de trainers en de vrijwilligers.
b) De sportclub moet een verzekeringspolis voor lichamelijke ongevallen hebben
afgesloten ter bescherming van haar aangesloten leden.
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Dit kan ook vervat zijn in het lidgeld van de erkende Vlaamse sportfederatie waarvan
de sportclub lid is.

Deel 2 Procedure
1. Jaarlijkse erkenning
De sportclubs worden jaarlijks erkend door het gemeentebestuur en de erkenning is
geldig voor de duur van 1 kalenderjaar.
2. Indienen aanvragen
De aanvragen tot erkenning moeten online worden ingediend via het online-formulier
dat daarvoor toegankelijk is op de website van Knokke-Heist. Alle bewijsstukken die in
dat online-formulier worden gevraagd moeten worden toegevoegd.
Een sportclub die een eerste maal een aanvraag indient kan dat doen op gelijk welk
moment van het jaar.
Iedere sportclub moet jaarlijks de aanvraag tot erkenning vernieuwen.
De uiterste datum voor de aanvraag voor een erkenning of een hernieuwing tot
erkenning in het erkenningsjaar is 1 november van het kalenderjaar voorafgaand aan
het erkenningsjaar.

3. Behandeling erkenningsaanvragen

3.1. De behandeling van de erkenningsaanvragen gebeurt 1 maal per jaar.
De nieuwe aanvragen en de aanvragen tot hernieuwing die uiterlijk op 1 november
van het jaar voorafgaand aan het erkenningsjaar zijn ingediend komen in
aanmerking voor erkenning in het erkenningsjaar.
3.2. De sportdienst beoordeelt alle aanvragen op administratieve ontvankelijkheid en/of
volledigheid.
Uiterlijk 1 december van het jaar voorafgaand aan het erkenningsjaar
communiceert de sportdienst met de aanvragende sportclub over de al dan niet
volledigheid van de aanvraag.
3.3. De aanvragende sportclub heeft vervolgens 14 dagen de tijd om de aanvraag te
vervolledigen en om eventuele ontbrekende stukken aan de erkenningsaanvraag
toe te voegen.
3.4. De sportdienst legt een gemotiveerd voorstel voor erkenning van sportclubs voor
aan het College.
Het College erkent de clubs die aan de voorwaarden uit dit reglement voldoen
uiterlijk op 31 januari van het erkenningsjaar.
3.5. Erkenningsjaar: de erkenning geldt voor het kalenderjaar waarin de erkenning
toegekend wordt.
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4. Overgangsmaatregelen voor 2020-2021
4.1. Voor 2020 is de uiterste datum voor aanvraag tot erkenning 15 juli 2020
4.2. Uiterlijk 10 augustus 2020 communiceert de sportdienst met de aanvragende
sportclub over de al dan niet volledigheid van de aanvraag.
4.3. De aanvragende sportclub heeft vervolgens tot 20 augustus 2020 de tijd om de
aanvraag te vervolledigen en om eventuele ontbrekende stukken aan de
erkenningsaanvraag toe te voegen.
4.4. De sportdienst legt een gemotiveerd voorstel voor erkenning van sportclubs voor
aan het College.
Het College erkent de clubs die aan de voorwaarden uit dit reglement voldoen
uiterlijk op 11 september 2020.
4.5. De erkenning van de sportclubs in 2020 blijft gelden voor 2021.
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