GEMEENTE DENTERGEM : ERKENNING VAN
SPORTCLUBS (actieve sportclubs, organisatiecomité’s,
parasportclubs)
De aanvraag voor erkenning als Dentergemse sportclub gebeurt bij de gemeentelijke
sportdienst.
Als aan alle voorwaarden wordt voldaan kan de gemeente de sportclub erkennen.
Een erkende sportclub kan een aanvraag tot subsidie indienen, op voorwaarde dat zij een
clubwerking van minstens 1 jaar kunnen voorleggen.
De club moet nog actief zijn op het ogenblik van een subsidie-aanvraag.
De aanvraagformulieren voor zowel erkenning als voor aanvraag subsidies zijn te verkrijgen
op de sportdienst.
De clubs die lid zijn van de sportraad moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen en worden
automatisch door de gemeente erkend.
Het bestuur van de sportraad heeft het recht om de subsidie-aanvragen op hun correctheid te
controleren en te beoordelen.
Clubs die op een andere manier gesubsidieerd worden door de gemeente komen niet in
aanmerking voor subsidie via het sportsubsidiereglement.

Voorwaarden tot erkenning :
•
•

•
•
a)
b)
c)

•
•

De clubs moeten sport of parasport beoefenen of organiseren (zie comité’s)
Als definitie van sport wordt de formulering gehanteerd van het “Sport-Voor-Allendecreet” : activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend met een
competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning en/of vaardigheid
centraal staat.
Onder parasport verstaan we de liefhebberijen met vogels (vinken, duiven, ornitologie)
De sportclub moet bestaan uit minstens 8 actieve leden.
De verbondenheid met de gemeente Dentergem moet duidelijk aanwezig zijn :
Minstens 1/3 van de actieve leden zijn Dentergemnaren
De sportclub moet op regelmatige basis (para)sportactiviteiten organiseren : deze
moeten plaatsvinden op het grondgebeid van de gemeente Dentergem.
De sportclub moet geleid worden door een bestuur dat minstens bestaat uit een
voorzitter en een secretaris. Minstens één van deze twee ofwel de vertegenwoordiger
in de sportraad moet inwoner zijn van Dentergem.
Indien aan 1 van bovenstaande 3 voorwaarden niet wordt voldaan, maar wel aan de
andere 2, wordt het puntenaantal ter berekening van de subsidie gehalveerd.
Clubs die aangesloten zijn bij de cultuurraad of de jeugdraad kunnen niet als sportclub
erkend worden en kunnen ook niet toetreden tot de sportraad.

