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Contactpersoon
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Beschrijving
Aanleiding en context
De Sportdienst - in samenspraak met de werkgroep erkenningen en subsidies van de Turnhoutse
Sportraad - stelt enkele wijzigingen voor aan het erkenningreglement.
We willen sportverenigingen opdelen in enkele types.
Type 1: Een sportvereniging beoefent een sport of sporttak. Sport wordt hierbij gedefinieerd als een
activiteit met een competitief of recreatief karakter, die individueel of in ploegverband op een
wekelijkse (of permanente) basis wordt beoefend, waarbij de “fysieke inspanning” centraal staat, en
waarbij de sportvereniging zijn leden verzekert voor een gans werkingsjaar. Deze sportverenigingen
kunnen, na erkenning, in aanmerking komen voor subsidiëring door de stad Turnhout.
Type 2: Een sportvereniging kan ook een vereniging zijn die sport promoot, activiteiten, lessenreeksen
en/of evenementen organiseert ter bevordering van een bepaalde sport of sporttak, zonder een
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wekelijkse werking te hebben. Deze vereniging heeft bestuurders en deelnemers, maar geen leden.
Deze sportverenigingen komen in aanmerking voor erkenning, maar niet voor subsidiëring door de
stad Turnhout.
Type 3: Een combinatie van beide types sportvereniging kan ook.

Argumentatie
We stellen vast dat er binnen de sportsector enkele verenigingen zijn die geen wekelijkse en/of
permanente werking hebben. Dit zijn meestal verenigingen die enkele keren per jaar een evenement
of lessenreeks organiseren.
We vinden dat deze sportverenigingen in aanmerking komen voor erkenning door de stad Turnhout
omdat deze bijdragen tot de sportieve beleving in Turnhout. Indien ze erkend zijn kunnen ze aan
goedkoper tarief sportaccommodaties huren en aan gunstigere tarieven beroep doen op de diensten
van het evenementenloket.
Weliswaar zijn we van mening dat deze sportverenigingen geen recht hebben op de basistoelage voor
sportverenigingen omdat we er vanuit gaan dat hun organisaties kostendekkend of winstgevend zijn.
De basistoelage - alsook de toelage voor jeugdsport, G-sport, aankoop duurzame sportmaterialen en
toelage accommodaties - zijn bestemd voor sportverenigingen die een actieve en wekelijkse werking
nastreven.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Geen financiële gevolgen.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het reglement tot erkenning voor Turnhoutse sportverenigingen goed.

Bijlagen
1. DEF_ Aanpassing Reglement tot erkenning voor Turnhoutse sportverenigingen.docx
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

2/5

Reglement tot erkenning voor Turnhoutse sportverenigingen
I.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1
Type 1: Een sportvereniging beoefent een sport of sporttak. Sport wordt hierbij gedefinieerd als een activiteit met een
competitief of recreatief karakter, die individueel of in ploegverband op een wekelijkse (of permanente) basis wordt beoefend,
waarbij de “fysieke inspanning” centraal staat, en waarbij de sportvereniging zijn leden verzekert voor een gans werkingsjaar.
Deze sportverenigingen kunnen, na erkenning, in aanmerking komen voor subsidiëring door de stad Turnhout.
Type 2: Een sportvereniging kan ook een vereniging zijn die sport promoot, activiteiten, lessenreeksen en/of evenementen
organiseert ter bevordering van een bepaalde sport of sporttak, zonder een wekelijkse werking te hebben. Deze vereniging
heeft bestuurders en deelnemers, maar geen leden. Deze sportverenigingen komen in aanmerking voor erkenning, maar niet
voor subsidiëring door de stad Turnhout.
Type 3: Een combinatie van beide types sportvereniging kan ook.
Artikel 2
Komen in aanmerking voor erkenning:
1. Verenigingen zonder winstoogmerk;
2. Feitelijke verenigingen;
3. Anderen: … (worden apart besproken door de werkgroep erkenningen en subsidies van de Turnhoutse Sportraad);
Artikel 3
De sportvereniging moet een vereniging zijn waarbij iedereen lid kan worden op voorwaarde dat de reglementen en
doelstellingen van de vereniging geëerbiedigd worden.
Artikel 4
De gemeente moet in het bezit zijn van de meest recente versie van het huishoudelijk reglement van de sportvereniging.
Indien de vereniging een vzw statuut heeft, dient ze naast het huishoudelijk reglement ook nog een kopie van haar meest
recente statuten af te leveren.
Artikel 5
De sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben met minstens 3 personen met een verschillende taakverdeling.
Artikel 6
De sportvereniging moet minstens 10 aangesloten leden hebben om in aanmerking te komen voor erkenning.
Artikel 7
De maatschappelijke zetel van de sportvereniging moet in Turnhout gevestigd zijn. Wanneer de maatschappelijke zetel niet
in Turnhout gevestigd is, kan mits grondige motivatie en mits dat de activiteiten van de sportvereniging effectief plaatsvinden
in Turnhout, hiervan afgeweken worden.

Artikel 8
De sportvereniging heeft een werking in het Nederlandse taalgebied. De sportvereniging dient het Nederlands te gebruiken
bij haar werking en organisatie. Alle gegevens en documenten van de vereniging dienen in het Nederlands aanwezig te zijn
op de zetel.
Artikel 9
Minstens de helft van de sportieve activiteiten moet plaatsvinden op Turnhouts grondgebied. Indien er geen, onvoldoende of
niet aangepaste accommodatie aanwezig is op Turnhouts grondgebied, dan is deze voorwaarde niet van toepassing.

3/5

Artikel 10
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de sportvereniging, haar bestuurders en haar lesgevers moet door een
verzekering gedekt zijn. De sportvereniging moet ter bescherming van haar aangesloten leden een verzekeringspolis
lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten.
Artikel 11
De erkenning van een sportvereniging is voor onbepaalde duur, mits verplichte jaarlijkse update van de algemene
verenigingsgegevens (naam, maatschappelijke zetel, gegevens bestuurders, gegevens werking en andere) en mits
aanwezigheid op de Algemene Vergadering van de Turnhoutse Sportraad. Wanneer de sportvereniging 3 jaar na elkaar
verzaakt aan deze voorwaarden wordt de erkenning van de sportvereniging geschrapt.
Artikel 12
Een sportvereniging kan slechts in één gemeente een toelage aanvragen wanneer zij werking heeft in meerdere gemeenten.
Tevens kan een sportvereniging aangesloten zijn (erkenning) bij meerdere stedelijke adviesraden, maar kan zij slecht bij één
enkele adviesraad betoelaging aanvragen.

II.

PROCEDURE

Artikel 13
De erkenning kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna beschreven procedure:
A) De aanvraag tot erkenning wordt door de sportvereniging op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij
de Sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de Sportdienst. Erkenning kan
op eender welk tijdstip aangevraagd worden.
B) De Turnhoutse Sportraad beoordeelt de aanvraag en geeft tijdelijke erkenning. Slechts 1 maal per jaar wordt
een lijst met erkende sportverenigingen voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen ter
goedkeuring.
C) De bekendmaking van de al dan niet erkenning vindt plaats uiterlijk vier maanden na aanvraag.

De aanvraag tot erkenning wordt ingediend op de Sportdienst Turnhout, Campus Blairon 200, 2300
Turnhout of via mail (mail geldt als handtekening) sportdienst@turnhout.be.
de stadssecretaris
Filip Buijs

de voorzitter
Luc Hermans
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