beraadslaging/proces verbaal
Kopie

gemeenteraad

Zitting van 14 december 2015
GOEDGEKEURD
cultuur, sport, jeugd en onderwijs

Besluit
A-punt

Samenstelling
de heer Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
de heer Koen Kennis, schepen; de heer Philip Heylen, schepen; de heer Ludo Van Campenhout, schepen; de
heer Claude Marinower, schepen; de heer Marc Van Peel, schepen; de heer Rob Van de Velde, schepen;
mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen; de heer Fons Duchateau, schepen; de heer Filip Dewinter, raadslid;
mevrouw Kathleen Van Brempt, raadslid; mevrouw Freya Piryns, raadslid; de heer Gerolf Annemans, raadslid;
de heer André Gantman, raadslid; mevrouw Güler Turan, raadslid; de heer Robert Voorhamme, raadslid;
mevrouw Anke Van dermeersch, raadslid; de heer Karim Bachar, raadslid; mevrouw Monica De Coninck,
raadslid; mevrouw Leen Verbist, raadslid; mevrouw Maya Detiège, raadslid; mevrouw Fauzaya Talhaoui,
raadslid; mevrouw Fatma Akbas, raadslid; mevrouw Greet van Gool, raadslid; de heer Bruno Valkeniers,
raadslid; de heer Toon Wassenberg, raadslid; de heer Wim Van Osselaer, raadslid; de heer Patrick Janssen,
raadslid; de heer Peter Mertens, raadslid; mevrouw Yasmine Kherbache, raadslid; mevrouw Annemie
Turtelboom, raadslid; mevrouw Liesbeth Homans, raadslid; de heer Mohamed Chebaa Amimou, raadslid; de
heer Wouter Vanbesien, raadslid; mevrouw Mie Branders, raadslid; mevrouw Galina Matushina, raadslid;
mevrouw Caroline Bastiaens, raadslid; mevrouw Carine Leys, raadslid; mevrouw Lisa Geets, raadslid; mevrouw
Leyla Aydemir, raadslid; de heer Johan Klaps, raadslid; de heer Vic Van Aelst, raadslid; mevrouw Danielle
Meirsman, raadslid; de heer Dirk Rochtus, raadslid; mevrouw Anne Giveron, raadslid; mevrouw Martine Vrints,
raadslid; de heer Koen Laenens, raadslid; de heer Martijn Van Esbroeck, raadslid; de heer Franky Loveniers,
raadslid; de heer Danny Feyen, raadslid; de heer Jean Goedtkindt, raadslid; de heer Joris Giebens, raadslid; de
heer Kevin Vereecken, raadslid; mevrouw Fatima Talhaoui, raadslid; de heer Dirk Van Duppen, raadslid;
mevrouw Ikrame Kastit, raadslid
de heer Roel Verhaert, stadssecretaris
Iedereen aanwezig, behalve:
de heer Karim Bachar, raadslid; mevrouw Maya Detiège, raadslid
Zijn verontschuldigd:
de heer Gerolf Annemans, raadslid
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Sport. Erkenning Antwerpse sportverenigingen Reglement - Goedkeuring

Motivering
Aanleiding en context
Sinds 2010 kunnen sportverenigingen zich door de stad Antwerpen laten erkennen als Antwerpse
sportvereniging. Erkende Antwerpse sportverenigingen komen in aanmerking voor financiële ondersteuning via
verschillende subsidievormen en voor het huren van stedelijke sportinfrastructuur aan een voordeeltarief.
Om de aanvraag- en verwerkingsprocedure te optimaliseren en administratieve vereenvoudiging na te streven is
het aan te raden een aantal wijzigingen door te voeren in het reglement:
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 artikel 4: einddatum verschuiven van 30 juni naar 31 december: dit zorgt ervoor dat de indien- en










verwerkingstermijn niet langer samenvalt met die van de sportsubsidies. Het gelijktijdig
indienen/verwerken van de aanvragen is zeer verwarrend voor de verenigingen en zorgt geregeld voor
misverstanden. Het verschuiven van de einddatum zorgt ervoor dat de afhandeling van de erkenning in
het najaar kan gebeuren en de verwarring met de sportsubsidies tot een minimum herleid wordt.
artikel 4: twee aanvangsdata in plaats van vier: bij vier aanvangsdata is de verwerkingsperiode zeer kort
waardoor het niet haalbaar is de erkenningen voor aanvang goedgekeurd te krijgen. Twee aanvangsdata
moet ervoor zorgen dat dit wel haalbaar is en dat de verenigingen tijdig weten vanaf wanneer ze erkend
worden en op welke extra ondersteuning ze beroep kunnen doen (subsidies, huren aan voordeeltarief);
artikel 4: paragraaf over verlenging wordt geschrapt omdat dit reeds is opgenomen onder artikel 6;
artikel 5: een aantal voorwaarden kunnen gebundeld worden in één document (ledenlijst van de
sportfederatie), het is aan te raden de omschrijving hieraan aan te passen;
artikel 5: aanpassing formulering aanleveren extra informatie over de veilige sportomgeving
artikel 6: datum voor het aanleveren van de federatielijst bij een verlenging is aangepast aan de nieuwe
einddatum 31 december;
artikel 7: erkenningscommissie: functieomschrijving derde stemgerechtigd lid aangepast naar aanleiding
van de inkanteling van het personeel van vzw Antwerpen Sportstad bij de stad;
artikel 14: overgangsmaatregel aangepast om de overgang naar het nieuwe reglement vlot te laten
verlopen.

Regelgeving: bevoegdheid
Volgens artikel 43 van het Gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd voor het vaststellen van gemeentelijke
reglementen.
Argumentatie
De voorgestelde aanpassingen zorgen enerzijds voor een administratieve vereenvoudiging en anderzijds voor
een vlottere en efficiëntere verwerking van aanvragen en goedkeuringen.
Financiële gevolgen
Nee
Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:
 5 - Bruisende stad
 1SBR06 - Meer Antwerpenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de
individuele ontplooiing en de samenhorigheid van de Antwerpenaren worden bevorderd
 1SBR0601 - Het kwalitatief, toegankelijk en divers sport- en beweegaanbod van de stad,
sportverenigingen en partners is op elkaar afgestemd en verruimd
 1SBR060101 - Door gerichte ondersteuning worden sportverenigingen vitaler

Besluit
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
Artikel 1

De gemeenteraad keurt het reglement 'Erkenning als Antwerpse sportvereniging' goed.
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Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen
1. Regl_Erkenning_Antwerpse_sportverenigingen_ 2016 GR versie.pdf

3/9

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be

REGLEMENT ERKENNING als ANTWERPSE SPORTVERENIGING
Zodra een vereniging voldoet aan de hierna beschreven erkenningsvoorwaarden en een
aanvraag indient kan zij als Antwerpse sportvereniging erkend worden en in aanmerking
komen voor ondersteuning door de stad Antwerpen. De modaliteiten van deze ondersteuning
zijn uitgewerkt in specifieke reglementen.
Artikel 1 - Definitie sportvereniging
Een sportvereniging is een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft
georganiseerd met als primaire doelstelling sport te beoefenen en sportactiviteiten te
organiseren. De sportvereniging biedt een sport aan die vermeld staat op de sporttakkenlijst of
die aangeboden worden door erkende Vlaamse sportfederaties of door erkende Vlaamse
organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding.
Artikel 2 – Voorwaarden tot erkenning
Een sportvereniging wordt erkend als Antwerpse sportvereniging wanneer zij voldoet aan
volgende cumulatieve voorwaarden.
De aanvragende sportvereniging:















is een feitelijke vereniging of een vzw;
heeft een structureel en duurzaam aanbod voor elk lid;
heeft als primaire doelstelling sport te beoefenen en sportactiviteiten te organiseren;
biedt een sport aan die vermeld staat op de sporttakkenlijst of die aangeboden wordt
door een erkende Vlaamse sportfederatie of door een erkende Vlaamse organisatie
voor de sportieve vrijetijdsbesteding;
is aangesloten bij een sportfederatie;
heeft minstens een tweewekelijks sportaanbod gedurende minstens 30 weken per jaar;
heeft minstens 25 leden aangesloten bij de sportfederatie;
oefent minstens 70% van de sportactiviteiten uit op het grondgebied van de stad
Antwerpen of op sportinfrastructuur elders gelegen die eigendom is van de stad
Antwerpen. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden indien: bepaalde sport
specifieke infrastructuur niet aanwezig is op het grondgebied van de stad Antwerpen
of de sportvereniging wegens gebrek aan beschikbare stedelijke sportinfrastructuur
moet uitwijken naar sportaccommodatie elders gelegen dan op het grondgebied van de
stad Antwerpen. In beide gevallen moet de club een aantoonbare verankering hebben
met de stad Antwerpen.
heeft minstens 35% van haar leden woonachtig op het grondgebied van de stad
Antwerpen (indien bepaalde sport specifieke infrastructuur niet of nauwelijks
aanwezig is op het grondgebied rondom de stad Antwerpen kan hierop een
uitzondering gemaakt worden);
verzekert alle leden tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid;
gebruikt de Nederlandse taal in de werking van de sportvereniging;
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werkt actief aan een veilige sportomgeving voor haar leden. Hierbij gaat het om
sociale veiligheid, sportief gedrag, fysieke veiligheid en het voldoen aan wettelijke
regelgeving.

Artikel 3 - Weigeren, opschorten of intrekken erkenning
Het college van burgemeester en schepenen kan de erkenning van de sportvereniging
weigeren, opschorten of intrekken indien:






de sportvereniging schulden heeft aan de stad Antwerpen, de vzw Antwerpen
Sportstad of AG Vespa. Afbetalingsplannen die stipt worden opgevolgd worden niet
aanzien als schuld;
de sportvereniging, die gebruik maakt van stedelijke infrastructuur die wordt
aangeboden in de vorm van een sportconcessie, niet beschikt over een geldige
concessieovereenkomst met AG Vespa;
blijkt dat de vereniging niet langer voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in
artikel 1 en 2.

Artikel 4 – Aanvang en termijn van erkenning
De erkenning tot Antwerpse sportvereniging wordt toegekend tot 31 december van het
kalenderjaar volgend op het jaar van de aanvraag.
Een erkenning vangt aan op 1 januari of 1 juli.
Aanvragen dienen uiterlijk 2 maanden voor de aanvangsdatum ingediend te worden.
Tijdens de periode van erkenning moet de sportvereniging blijven voldoen aan de
voorwaarden opgenomen in artikel 1, 2 en 3. Bij erkenning aanvaardt de sportvereniging de
verantwoordelijkheid om elke wijziging die de erkenning in het gedrang zou kunnen brengen,
ogenblikkelijk zelf te melden aan de vzw Antwerpen Sportstad.
Artikel 5 – Aanvraag
De sportvereniging kan een aanvraag tot erkenning als Antwerpse sportvereniging enkel
indienen bij vzw Antwerpen Sportstad. De aanvraag gebeurt digitaal via de daartoe voorziene
website.
Volgende stukken moeten aangeleverd worden bij aanvraag:





Lijst met vermelding van alle bestuursleden (enkel van toepassing bij aanvraag van
een feitelijke vereniging);
Ledenlijst afgeleverd door de sportfederatie met per lid de vermelding van naam,
geboortedatum, woonplaats, aansluitingsnummer bij de federatie en statuut binnen de
vereniging (sporter, vrijwilliger, bestuurslid, trainer,…), gesorteerd per postcode;
Verklaring waarmee aangetoond wordt dat 70% van de sportactiviteiten uitgeoefend
worden op het grondgebied van de stad Antwerpen of op sportinfrastructuur elders
gelegen die eigendom is van de stad Antwerpen;
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Bewijsstuk waaruit duidelijk blijkt dat alle leden verzekerd zijn tegen lichamelijke
ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. (Niet van toepassing voor de leden
aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie, hiervoor is de ledenlijst van de
erkende Vlaamse sportfederatie voldoende bewijs. Indien de vereniging (ook) over
leden beschikt die niet zijn aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie dan is
voor deze leden een bewijs van verzekering nodig);
Verklaring dat de sportvereniging geen schulden heeft bij de stad Antwerpen, vzw
Antwerpen Sportstad of AG Vespa;
Verklaring dat de sportvereniging, indien zij gebruik maakt van stedelijke
infrastructuur in de vorm van een sportconcessie, beschikt over een geldige
concessieovereenkomst;
Verklaring dat de sportvereniging milieuvriendelijk, kindvriendelijk, diervriendelijk,
niet-discriminerend en niet-racistisch ingesteld is;
Verklaring dat de sportvereniging actief werkt aan een veilige sportomgeving.
Bovenop de verklaring kan vzw Antwerpen Sportstad de vereniging vragen om aan te
tonen op welke manier de vereniging de verschillende aspecten rond veiligheid
aanpakt. Onder de verschillende aspecten rond veiligheid wordt verstaan: sociale
veiligheid, sportief gedrag, fysieke veiligheid en het voldoen aan de wettelijke
regelgeving.
De van toepassing zijnde wettelijke attesten moeten ter beschikking gehouden worden.

Indien de sportvereniging haar sportactiviteiten beoefent op een sportaccommodatie elders
gelegen dan op grondgebied van de stad Antwerpen dienen volgende bijlagen ter staving
toegevoegd te worden:



motivering aantoonbare verankering met de stad Antwerpen;
bewijsstuk aanvraag en weigering beschikking stedelijke sportinfrastructuur.

In het kader van de wetgeving tot bescherming van de persoonsgegevens zal de vzw
Antwerpen Sportstad de gegevens enkel gebruiken in het kader van de toepassing van dit
reglement.
Ontbrekende bewijsstukken en/of een betalingsbewijs van achterstallige schulden moeten ten
laatste 10 werkdagen na melding hiervan aangeleverd worden.
Artikel 6 – Verlenging
De sportvereniging kan een verlenging van haar erkenning als Antwerpse sportvereniging
enkel indienen bij vzw Antwerpen Sportstad. De aanvraag tot verlenging gebeurt digitaal via
de daartoe voorziene website ten laatste op 31 oktober van het jaar waarin de erkenning
vervalt.
Volgende stukken moeten aangeleverd worden bij de aanvraag tot verlenging:


Meest recente ledenlijst afgeleverd door de federatie met per lid de vermelding van
naam, geboortedatum, woonplaats, aansluitingsnummer bij de federatie en statuut
binnen de vereniging, gesorteerd per postcode.
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Artikel 7 - Erkenningscommissie
Een commissie beoordeelt alle aanvragen tot erkenning als Antwerpse sportverenigingen en
interpreteert indien nodig. De commissie kan indien nodig bijzondere voorwaarden bepalen.
De commissie maakt haar advies over aan het college van burgemeester en schepenen. De
commissie bestaat uit volgende leden:
mét stemrecht:




een consulent sport;
een deskundige sport;
een afdelingsverantwoordelijke van de dienst cultuur, sport, jeugd en onderwijs/sport
en recreatie

zonder stemrecht:


een lid van het kabinet bevoegd voor sport.

De aanwezigheid van alle stemgerechtigde leden is vereist om rechtsgeldig dossiers te
beoordelen.
De aanwezigheid van het niet-stemgerechtigd lid is optioneel.
Artikel 8 - Beslissingsbevoegdheid
Elke beslissing die betrekking heeft op het toekennen, weigeren, opschorten of intrekken van
de erkenning wordt genomen door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 9 - Controle
Door een aanvraag te doen aanvaardt de sportvereniging elke mogelijke controle van de stad
Antwerpen of vzw Antwerpen Sportstad, noodzakelijk voor de toepassing van dit reglement.
Indien de aanvrager niet langer voldoet aan alle voorwaarden dan heeft de aanvrager na
melding hiervan minstens 10 werkdagen tijd om zich opnieuw in regel te stellen. De uiterste
datum om zich in regel te stellen wordt bepaald door de administratie met in acht name van
minstens 10 werkdagen.
Indien de vereniging zich niet opnieuw in regel stelt zal de intrekking of opschorting van de
erkenning worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 10 – Verbintenis
Bij toekenning van een erkenning verbindt de sportvereniging er zich toe om tijdens de
periode van haar erkenning haar clubblad of nieuwsbrief bij verspreiding ervan gratis over te
maken aan de afdeling sportverenigingsondersteuning van de vzw Antwerpen Sportstad; op
vraag van de administratie de online sportclubbevraging zo spoedig mogelijk en naar eer en
geweten in te vullen.
Artikel 11 – Communicatie
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Bij toekenning van een erkenning als Antwerpse sportvereniging mag de sportvereniging:


het label dat door de vzw Antwerpen Sportstad wordt aangeleverd, vanaf de
toekenning, gedurende de volledige periode van erkenning, vermelden op alle hierna
vermelde door de sportvereniging gehanteerde communicatiedragers: briefpapier,
website, clubblad, affiches, flyers.

Het betrokken label



wordt aangereikt door de vzw Antwerpen Sportstad;
moet steeds met een minimum hoogte van 10 mm vermeld worden.

Bij toekenning van een erkenning als Antwerpse sportvereniging mag de stad Antwerpen deze
erkenning met naam van de vereniging publiceren op de door haar gewenste
communicatiekanalen.
Artikel 12 - Betwistingen
Alle niet in dit reglement voorziene gevallen evenals betwistingen omtrent de toepassing van
dit reglement worden geregeld door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 13 – Vrijwaringsprincipe
Ieder die een subsidie van de stad ontvangt of rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik maakt
van stedelijke infrastructuur, neemt het engagement op zich om op een constructieve manier
mee te werken aan de opbouw van een stad waarin burgers zonder onderscheid, met respect
voor elkaar, harmonieus samen leven. Uiteraard betekent dit de volstrekte naleving van de
wetten van het Belgische volk en het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden.
De subsidie of infrastructuur aanwenden op een wijze die in strijd is met het engagement leidt
steeds tot sancties zoals:





weigeren of terugvorderen van de subsidie;
eenzijdig beëindigen van de samenwerking;
verhuurverbod in alle stedelijke centra;
weigering logistieke ondersteuning.

De stad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt naar
aanleiding van de opgelegde sancties.
Artikel 14 – Overgangsmaatregel
Alle erkenningen als Antwerpse sportvereniging, toegekend door het college van
burgemeester en schepenen en geldig tot 30 juni 2016, worden verlengd tot en met 31
december 2016.
Artikel 15 - Algemeen
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Dit reglement gaat in voege zodra het is goedgekeurd door de gemeenteraad.
In het kader op de wetgeving tot bescherming van de persoonsgegevens zal de vzw
Antwerpen Sportstad de vergaarde gegevens enkel gebruiken in het kader van de toepassing
van dit reglement.
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