Dienst Sport Mechelen
Stedelijk reglement inzake de erkenning als
‘Erkende sportvereniging in Mechelen’
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 november 2016.
De stad Mechelen tracht via de erkenning van sportverenigingen in Mechelen een aantal kwaliteitsvereisten naar
voor te schuiven waaraan een sportvereniging minimum moet voldoen. Er wordt als het ware een zachte richtlijn uitgezet naar de verenigingen zodoende dat de stad Mechelen met deze informatie het sportlandschap beter in kaart
kan brengen en dan ook gerichter kan communiceren naar bevolking en clubs.
Deze erkenning vormt tevens de basis om sportsubsidies te kunnen ontvangen van de stad Mechelen.
Artikel 1: Voorwaarden tot erkenning
1.1
De vereniging is lid van een door Sport Vlaanderen erkende sportfederatie of van een sportfederatie aangesloten bij het B.O.I.C.
1.2
De vereniging moet een reglementaire vzw zijn met statuten of een feitelijke vereniging met statuten of een
huishoudelijk reglement. De vereniging moet in ieder geval een privé-initiatief zijn zonder winst- of handelsoogmerk en voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
1.3
De vereniging moet een structurele sportwerking hebben op grondgebied Mechelen (Hieronder wordt verstaan dat minimum de helft van de trainings-/wedstrijdlocaties terug te vinden is op Mechels grondgebied).
Hierop kunnen eventueel uitzonderingen worden toegestaan volgens de beoefende sporttak en het niveau
van competitie.
1.4
De vereniging heeft als doelstelling het organiseren van sportactiviteiten en het promoten van haar sport.
Een sportactiviteit bestaat uit een fysieke of mentale activiteit, uitgevoerd individueel in teamverband, met of
zonder tegenspelers om van te winnen (bv. voetbal), of om een doel te bereiken (bv. bergbeklimmen) of om
gezondheidsredenen (bv. zwemmen). Deze activiteiten kunnen zowel recreatief als competitief zijn. Dit kunnen dus zowel wedstrijden, trainingen, stages, … zijn. Vergaderingen, opleidingen, clubfeesten e.d. vallen
niet onder een sportactiviteit.
1.5
De vereniging moet aan hun actieve leden een jaarlijkse geldelijke bijdrage vragen (lidgeld). Dit lidgeld is
bedoeld voor deelname aan sportactiviteiten (trainingen en wedstrijden), de aansluiting bij de vereniging en
verzekering.
1.6
De vereniging moet geleid worden door een bestuur. De samenstelling van het bestuur met vermelding van
naam en functie (voorzitter, secretaris, penningmeester, …) moet gekend zijn op de dienst sport met een
absoluut minimum van 3 bestuursleden.
1.7
De aangesloten leden van de vereniging moeten verzekerd zijn tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid. Tijdens sportpromotionele acties moeten ook niet-aangesloten leden verzekerd zijn.
1.8
De (maatschappelijke) zetel van de vereniging moet op grondgebied Mechelen liggen.
1.9
De vereniging moet minimum één jaar sportwerking van minimum 20 aaneengesloten weken kunnen aantonen. Er moet minimum 1 sportactiviteit per week plaatsvinden (uitgezonderd schoolvakantie-periodes).
1.10
De vereniging ziet erop toe dat de geest van het “Antidopingdecreet” (25.05.2012) en het decreet inzake
‘Gezond en Ethisch Sporten’ (20.12.2013) wordt toegepast binnen de sportvereniging.
1.11
De vereniging moet een post- of bankrekening hebben op naam van de vereniging.
Artikel 2: Aanvraag tot erkenning
2.1
Sportverenigingen die in aanmerking wensen te komen om een ‘Erkende sportvereniging in Mechelen’ te
zijn, moeten hiertoe een digitale aanvraag (inclusief bewijsstukken) indienen.
2.2
Volgende bewijsstukken zijn verplicht toe te voegen aan de aanvraag tot erkenning:
- BEWIJSSTUK 1: statuten en/of huishoudelijk reglement van de vzw of de feitelijke vereniging;
- BEWIJSSTUK 2: Rekeningnummer(s) van de sportvereniging met bijgevoegd recent bankdocument
waaruit blijkt dat de rekening toebehoort aan de vereniging
Artikel 3: Verlenen/weigeren van erkenning
3.1
De sportvereniging kan enkel in aanmerking komen voor de erkenning wanneer de aanvraag tijdig en
volledig wordt ingediend. Elke aanvraag wordt onderzocht door de dienst Sport.
3.2
Het college van burgemeester en schepenen verleent of weigert de erkenning op basis van de ingediende
aanvraag.
3.3
De sportvereniging wordt door de dienst Sport op de hoogte gebracht van de beslissing van het college van
burgemeester en schepenen.

Artikel 4: Geldigheidsduur van de erkenning
4.1
De geldigheid van de erkenning loopt vanaf de goedkeuring door het college van burgemeester en
schepenen tot 1 maart van het daaropvolgende kalenderjaar.
4.2
Indien blijkt dat de vereniging niet langer voldoet aan één of meerdere voorwaarden voor erkenning, kan
het college van burgemeester en schepenen deze erkenning intrekken.
Artikel 5: Erkenningsvoordelen
Een ‘Erkende sportvereniging in Mechelen’ komt in aanmerking voor volgende voordelen:
het kortingstarief voor huur van de stedelijke sportaccommodaties in beheer van het AGB SAM.
de stedelijke sportsubsidies.
de ‘Mechelse sportevenementen’.
Artikel 6: Inwerkingtreding/inschrijvingsdatum
6.1
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2017.
6.2
Een aanvraag tot ‘Erkende sportvereniging in Mechelen’ kan het ganse jaar door. Sportverenigingen die
aanspraak wensen te maken op eventuele sportsubsidies of opname onder de ‘Mechelse Sportevenementen’ dienen hun erkenningsaanvraag in te dienen voor de uiterste inschrijvingsdata van deze reglementen.
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