REGLEMENT

Erkenningsreglement voor de Tiense sportverenigingen

Gemeenteraad 30 april 2020

Artikel 1
Om erkend te kunnen worden als Tiense sportvereniging, dient aan volgende erkenningsvoorwaarden
cumulatief voldaan te zijn:
- de zetel of het lokaal voor uitoefening van de sportactiviteiten dient gevestigd te zijn op het
grondgebied van de stad Tienen;
- de vereniging dient het bewijs te leveren dat zij op het ogenblik van de aanvraag tot erkenning
aangesloten is bij een door de Vlaamse regering erkende sportfederatie, voorkomend op de lijst als
bijlage. Op advies van Netwerk Sport kan deze lijst evenwel uitgebreid worden;
- de vereniging dient zich akkoord te verklaren alle door de sportdienst/sportraad gevraagde informatie
onmiddellijk en minstens zo spoedig mogelijk ter beschikking te stellen;
- de vereniging dient minstens 15 actieve leden te hebben, met uitzondering van de sportverenigingen
actief in de traditionele volkssporten, en een regelmatige en actieve sportbeoefening van minstens
één sportactiviteit per week (uitgezonderd vakantie- en rustperioden) door haar leden te kunnen
aantonen. Deze verplichting is niet van toepassing voor de clubs die wielerwedstrijden organiseren
en de sportscholen;
- minstens de helft van de sportieve activiteiten dient plaats te vinden op het grondgebied van de stad.
Indien de vereniging evenwel kan aantonen dat er voor haar activiteiten geen, onvoldoende of niet
aangepaste accommodatie aanwezig is op het stedelijke grondgebied, geldt deze verplichting niet.
Artikel 2
Uitgesloten van erkenning zijn alle verenigingen die (een verwijzing naar) de naam van een andere
gemeente/stad in hun naam dragen en in de communicatie naar hun leden een andere taal dan het
Nederlands gebruiken.

dienst sport

Artikel 3
De aanvraag tot erkenning dient gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, Grote
Markt 27, 3300 Tienen en vergezeld te zijn van de volgende stukken:
1. een opgave van de samenstelling van het bestuur met vermelding van voornaam, naam en adres van de
bestuursleden;
2. een opgave van het aantal actieve sportende leden;
3. een opgave van de sportfederatie waar de club is aangesloten;
4. de statuten (voor vzw’s) of het huishoudelijk reglement (voor feitelijke verenigingen);
5. het bewijs van regelmatige en actieve sportorganisatie van de leden;
6. een opgave van het adres van de zetel of het activiteitenlokaal van de vereniging;
7. het bewijs dat de minstens de helft van de activiteiten plaatsvinden op het grondgebied van de stad of dat
er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is op het stedelijke grondgebied.
Artikel 4
De sportdienst en Netwerk Sport hebben steeds het recht de echtheid en waarachtigheid van de stukken
waarvan sprake in artikel 3, te controleren met alle middelen.
Artikel 5
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de erkenning van de Tiense sportverenigingen op
advies van Netwerk Sport. Het college van burgemeester en schepenen kan, na advies van Netwerk Sport,
eveneens de erkenning intrekken van de sportverenigingen die niet meer voldoen aan de voorwaarden van
onderhavig reglement.
Artikel 6
Alle verenigingen die op gunstig advies van Netwerk Sport door de stad zijn erkend, worden automatisch lid
van Netwerk Sport.

Artikel 7
Enkel erkende verenigingen komen in aanmerking voor een werkingstoelage. Erkenning geeft evenwel niet
automatisch recht op een werkingstoelage.
Artikel 8
Onderhavig reglement treedt in werking op 26 maart 2020. Alle verenigingen dienen jaarlijks een nieuwe
aanvraag tot erkenning in te dienen.

Erkenningsreglement voor de Tiense ontspanningsverenigingen
Artikel 1
Om erkend te kunnen worden als Tiense ontspanningsvereniging, dient aan volgende
erkenningsvoorwaarden cumulatief voldaan te zijn:
- de zetel of het lokaal voor uitoefening van de ontspanningsactiviteiten dient gevestigd te zijn op het
grondgebied van de stad Tienen;
- de vereniging dient zich akkoord te verklaren alle door de sportdienst/sportraad gevraagde informatie
onmiddellijk en minstens zo spoedig mogelijk ter beschikking te stellen;
- de vereniging dient minstens 15 actieve leden te hebben, met uitzondering van de verenigingen
actief in de traditionele volkssporten, en een regelmatige en actieve beoefening van minstens één
activiteit per week (uitgezonderd vakantie- en rustperioden) door haar leden te kunnen aantonen;
- minstens de helft van de activiteiten dient plaats te vinden op het grondgebied van de stad. Indien
de vereniging evenwel kan aantonen dat er voor haar activiteiten geen, onvoldoende of niet
aangepaste accommodatie aanwezig is op het stedelijke grondgebied, geldt deze verplichting niet.
Artikel 2
Uitgesloten van erkenning zijn alle verenigingen die (een verwijzing naar) de naam van een andere
gemeente/stad in hun naam dragen en in de communicatie naar hun leden een andere taal dan het
Nederlands gebruiken.
Artikel 3
De aanvraag tot erkenning dient gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, Grote
Markt 27, 3300 Tienen en vergezeld te zijn van de volgende stukken:
1. een opgave van de samenstelling van het bestuur met vermelding van voornaam, naam en adres van de
bestuursleden;
2. een opgave van het aantal actieve leden;
3. een opgave van de federatie waar de club is aangesloten;
4. de statuten (voor vzw’s) of het huishoudelijk reglement (voor feitelijke verenigingen);
5. het bewijs van regelmatige en actieve beoefening van de activiteiten door de leden;
6. een opgave van het adres van de zetel of het activiteitenlokaal van de vereniging;
7. het bewijs dat de minstens de helft van de activiteiten plaatsvinden op het grondgebied van de stad of dat
er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is op het stedelijke grondgebied.
Artikel 4
De sportdienst en Netwerk Sport hebben steeds het recht de echtheid en waarachtigheid van de stukken
waarvan sprake in artikel 3, te controleren met alle middelen.
Artikel 5
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de erkenning van de Tiense
ontspanningsverenigingen op advies van Netwerk Sport. Het college van burgemeester en schepenen kan, na
advies van Netwerk Sport, eveneens de erkenning intrekken van de ontspanningsverenigingen die niet meer
voldoen aan de voorwaarden van onderhavig reglement.

Artikel 6
Alle verenigingen die op gunstig advies van Netwerk Sport door de stad zijn erkend, worden automatisch lid
van Netwerk Sport.
Artikel 7
Enkel erkende verenigingen komen in aanmerking voor een werkingstoelage. Erkenning geeft evenwel niet
automatisch recht op een werkingstoelage.
Artikel 8
Onderhavig reglement treedt in werking op 26 maart 2020. Alle verenigingen dienen jaarlijks een nieuwe
aanvraag tot erkenning in te dienen.

