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Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad van 13 november 2013, 
Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraad van 17 december 2013. 
 

 
Gemeentelijk reglement voor de erkenning van sportverenigingen 

 
 
Art. 1. Het gemeentebestuur beslist op voorstel van het college van burgemeester en 
schepenen of een vereniging erkend wordt als Beverse sportvereniging. Deze beslissing 
valt na advies van de sportraad. 
 
Art. 2. Alleen de door de gemeente erkende sportverenigingen kunnen subsidies 
ontvangen. Deze subsidies dienen gebruikt te worden om de sportieve doelstellingen van 
de vereniging na te streven. 
 
1 Erkenningsvoorwaarden 

Art. 3. Om erkend te worden en te blijven moet de sportvereniging aan volgende 
voorwaarden voldoen: 

o de vereniging heeft als hoofddoelstelling het bevorderen van de lichamelijke en 
geestelijke ontwikkeling en meer in het bijzonder door het beoefenen van een 
bepaalde sporttak(ken) (competitief en/of recreatief); 

o de vereniging dient opgericht te zijn door het privé-initiatief en zonder 
beroepsdoeleinden of winstoogmerk na te streven; 

o de vereniging moet haar zetel op grondgebied van Bever hebben, de activiteiten 
kunnen al dan niet in Bever plaatsvinden wanneer de gemeente niet over de 
geschikte infrastructuur beschikt; 

o de vereniging moet geleid worden door een bestuur van ten minste 3 leden; 
o de vereniging moet haar activiteiten richten tot de Beverse bevolking. Dit geldt 

ook voor plaatselijke verenigingen die hun activiteiten niet kunnen uitoefenen 
binnen de gemeente wegens het ontbreken van geschikte sportinfrastructuur op 
het gemeentelijk grondgebied; 

o de vereniging moet haar activiteiten overwegend uitoefenen in het Nederlands; 
o de vereniging moet minstens één jaar bewezen werking in de gemeente hebben. 

Het bewijs wordt geleverd door het werkingsverslag zonder het toekennen van 
een subsidie.  

 
Verenigingen met commerciële doeleinden kunnen niet als sportvereniging worden 
erkend. 
Verenigingen die deel uitmaken van andere gemeentelijke adviesraden kunnen niet in 
aanmerking komen voor erkenning als gemeentelijke sportvereniging. 
 
2 Aanvraag tot erkenning 

Art. 4. Om erkend te worden, moet de vereniging een aanvraag tot erkenning indienen bij 
het college van burgemeester en schepenen. 
De aanvraag bevat volgende documenten: 

o de samenstelling van het bestuur: naam, adres, telefoon, e-mail en functie; 
o de ledenlijst. De lijst vermeldt de naam, adres en geboortedatum van de leden ; 
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o de statuten of, als die er niet zijn, de doelstellingen van de vereniging; 
o een verslag, samen met de bewijsstukken, over de activiteiten gerealiseerd in het 

voorbije werkingsjaar. 
Alle wijzingen in de structuur, het bestuur of de statuten moeten aan het 
gemeentebestuur meegedeeld worden. 
 
3 Verplichtingen van de sportvereniging na de erkenning 

Art. 5. Voor het behouden van de erkenning en voor het bekomen van de subsidies, 
moeten de erkende sportverenigingen jaarlijks een activiteitenverslag ( + bewijsstukken) 
over de werking van het voorbije werkjaar indienen. Dit gebeurt in september van ieder 
werkjaar. Indien het college van burgemeester en schepenen na de bepaalde datum geen 
verslag heeft ontvangen, kan deze haar erkenning verliezen. 
 
Art. 6. Een erkende sportvereniging wordt geacht actief deel te nemen aan de 
vergaderingen en de activiteiten van de sportraad. 
 
4 Voordelen van de erkenning 

Art. 7. Een erkende sportvereniging die jaarlijks en activiteitenverslag indient, heeft recht 
op: 

o een werkingssubsidie 
o krijgen van logistieke ondersteuning van bijzondere activiteiten; 
o gratis publicatie van artikels en aankondiging van activiteiten via de gemeentelijke 

communicatiemiddelen. 
 
5 Intrekken van de erkenning 

Art. 8. Het college van burgemeester en schepenen kan de erkenning terug intrekken 
indien de erkende vereniging niet meer voldoet aan de bepalingen van dit reglement of 
onjuiste informatie verstrekt. 
De intrekking van de erkenning heeft het verlies van het recht op subsidies of andere 
voordelen 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 erkenning of de intrekking ervan, het advies in van de gemeentelijke 
sportraad. 


