STEDELIJK ERKENNINGSREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN
ARTIKEL 1: ERKENNINGSVOORWAARDEN













Alleen sportverenigingen die sporten aanbieden die vermeld staan op de sporttakkenlijst of die
aangeboden worden door erkende Vlaamse sportfederaties of door erkende Vlaamse organisaties
voor de sportieve vrijetijdsbesteding worden erkend.
Alleen sportverenigingen die een vennootschap zijn of feitelijke vereniging kunnen erkend worden.
Een sportvereniging dienst minstens uit 15 sportbeoefenaars te bestaan om erkend te kunnen
worden.
De zetel van de vereniging dient op het grondgebied van de stad te zijn, het autonoom bestuur telt
minstens 3 leden en de meerderheid van het bestuur moet de entiteit bewonen.
Indien een club voldoet aan alle andere erkenningsvoorwaarden beslist de sportraad of een club
erkend wordt en houdt hierbij rekening met volgende richtlijnen: het spelen in nationale competitie
of het hebben van 60% Menenaars of het hebben van 100 leden.
De sportvereniging heeft een werking in het Nederlands taalgebied, dient het Nederlands te
gebruiken bij haar werking en organisatie en alle gegevens en documenten van de sportvereniging
dienen in het Nederlands aanwezig te zijn op de zetel.
De sportvereniging kan minimum 1 jaar werking bewijzen.
De sportvereniging moet ter bescherming van haar leden een verzekeringspolis afsluiten en haar
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van haar bestuurders en lesgevers dient gedekt te zijn door een
verzekering.
De aanvraag tot erkenning wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde formulieren
ingediend bij de sportdienst of het stadsbestuur.
De sportvereniging moet een bewijs kunnen voorleggen dat minstens de helft van de activiteiten
plaatsvinden op het grondgebied van de stad of een bewijs kunnen voorleggen dat er onvoldoende
accommodatie aanwezig is op grondgebied van de stad – uitgesloten van erkenning zijn alle
verenigingen die een verwijzing naar de naam van een andere gemeente in hun naam dragen.
Alle sportverenigingen erkend vóór 2014 dienen een nieuwe aanvraag tot erkenning in te dienen bij
het stadsbestuur op de daartoe bestemde formulieren. Indien geen nieuwe aanvraag wordt ingediend
komen deze sportverenigingen niet langer in aanmerking voor subsidies.

ARTIKEL 2: VERPLICHTINGEN VOOR ERKENDE SPORTCLUB
 Iedere sportvereniging welke toelagen ontvangt voor haar sportwerking, moet de sportraad
tegen de start van het nieuwe werkingsjaar in kennis stellen van gebeurlijke
bestuurswijzigingen, ophouden te bestaan, e.d. .
 Indien een sportvereniging in de loop van het lopende sportseizoen ontbonden wordt en
ophoudt te bestaan, worden de subsidies waarop de vereniging recht heeft, niet uitgekeerd.
De vereniging verliest alle recht op subsidies. Het niet-uitgekeerde bedrag wordt verdeeld
conform de bestaande reglementen.
 De sportverenigingen die een stedelijke subsidie ontvangen worden gevraagd het stadslogo
te vermelden of vermelding te maken van de medewerking van stad Menen.
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