
 
 

 
 
 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 
 

ZITTING VAN 16 december 2008 
 
Aanwezig: burgemeester C. Vanwelden, ....................................... voorzitter, 

E. Spincemaille, N. Hoogstoel, W. Bulcaen, D. Vanluchene,  
A. Cosaert, I. Degezelle,  ........................................... schepenen, 
M. Doutreluingne, S. Dendoncker, Y. Nys, G. Amelynck,  
S. Poleyn, M. Claeys, P. Verniers, D. Desmet, Y. Goemaere,  
M. Desloovere, A. Vandenborre, B. Dewaele, E. Françoys,  
C. Desmet, G. Lateur, L. Vanassche, A. D’Haene, V. Servayge,  
H. Devos, M.-T. Callens, ............................................ raadsleden, 
J. Vanlangenhove, ........................................ gemeentesecretaris 

 

  
 
Onderwerp : Goedkeuring reglement erkenning sportverenigingen i.f.v. subsidiëring 
 
De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid de artikels 43, 57 en 182; 
Gelet op het decreet houdende subsidiering van gemeente- en provinciebsturen en de Vlaamse 
gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid dd. 9 maart 2007; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 
houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse 
gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid-Algemene bepalingen en 
bepalingen voor het verkrijgen van de beleidssubsidie dd 19 juli 2007; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 
houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse 
gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid – bepalingen tot het 
verkrijgen van de impulssubsidie dd 19 september 2008; 
Gelet op het positief advies van de gemeentelijke sportraad dd. 27 november 2008; 
Gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder overeenkomstig artikel 94, 1° en 160§2 van 
het gemeentedecreet; 
 
 
B E S L I S T : EENPARIG 
 
Artikel 1:Alleen de door het College van burgemeester en schepenen erkende sportverenigingen die 
een doel nastreven dat gericht is op de actieve sportbeoefening ten bate van de lichamelijke 
ontwikkeling kunnen subsidies ontvangen.  
Een erkende sportvereniging is een sportvereniging die ofwel aangesloten is bij een erkende 
Vlaamse sportfederatie en erkend is door het gemeentebestuur of een sportvereniging die niet is 
aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie maar wel erkend is door het gemeentebestuur. 
Het is een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd met als 
primaire doelstelling de beoefening van de sport. 
 
Artikel 2: Daarenboven moeten de sportverenigingen voldoen aan de voorwaarden van het 

reglement “erkenning als Zwevegemse Sportvereniging” alsook aan de volgende 
voorwaarden: 

a) het betreft Nederlandstalige sportverenigingen die sportieve activiteiten ontplooien 
op het grondgebied van de gemeente, tenzij zij kunnen bewijzen dat zij hun 
activiteiten niet op dit grondgebied kunnen uitoefenen 

b) zij moeten minimum 1 jaar werking aantonen in het kalenderjaar  
voorafgaand aan de subsidieaanvraag 

c) zij mogen geen beroepsdoeleinden, winst of handelsoogmerk nastreven 
d) zij moeten de beoefening van de sport voor alle gemeentelijke inwoners 

mogelijk maken en dit regelmatig gedurende een seizoen of werkjaar 
e) zij moeten de normale sportmanifestaties voor iedereen toegankelijk maken 



 
 

f) zij moeten hun leden behoorlijk verzekeren zowel voor burgerlijke 
aansprakelijkheid als tegen persoonlijke ongevallen 

g) ze dienen geleid te worden door een bestuurscomité bestaande uit  
minstens 4 personen (voorzitter, secretaris, penningmeester en een bestuurslid) 
waarvan max. 1 persoon twee functies mag cumuleren. 

                       In het bestuurscomité zijn drie van de hierboven vermelde  
bestuursfuncties ingenomen door inwoners van de gemeente of  
minstens de meerderheid van de bestuursleden zijn inwoner v/d gemeente. 

                 h)   zij aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de wet van  
           14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de             
           aanwending van sommige toelagen 

i) zij dienen jaarlijks een standaardactiviteitenverslag en -infoformulier in bij de  
      sportdienst 
j) alle facturen uitgaande v/d gemeente of v/e gemeentelijke VZW moeten  

tijdig betaald worden. Indien een sportvereniging in gebreke blijft, dan wordt de 
subsidie pas uitbetaald na vereffening van de openstaande facturen.  

 
 
 

 Namens de gemeenteraad :  
(get.) Jan Vanlangenhove  (get.) Claude Vanwelden 
gemeentesecretaris  voorzitter 

 Voor eensluidend afschrift,  
 Zwevegem, 19 DECEMBER 2008  
Jan Vanlangenhove  Claude Vanwelden 
   

gemeentesecretaris  burgemeester 
 


