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Reglement aansluiting
nieuwe vereniging.

05.11.2003
Gebaseerd op de statuten van de Sportraad Kraainem – dd. 12 juni 1986.
Gebaseerd op het huishoudelijk reglement van de Sportraad Kraainem – dd 29 oktober
1986.
Rekening houdend met de tot op heden gehanteerde toetredingsvoorwaarden.
Herzien en goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Sportraad Kraainem –
dd 22/03/2004.
Aansluiting van een vereniging aan de Sportraad Kraainem
Voorwaarden.
Om erkend te worden door de Sportraad Kraainem, moeten verenigingen aan
volgende voorwaarden voldoen:
-

Doel van de vereniging is ‘sportbeoefening’
Opgericht door het privé-initiatief, zonder beroepsdoeleinden of winstoogmerk.
Geleid worden door een bestuurscomité, bestaande uit minimum 3 personen
(voorzitter, secretaris, en penningmeester)
Haar zetel hebben op het grondgebied van de gemeente of haar activiteiten
hoofdzakelijk uitoefenen op het grondgebied van de gemeente.
Geen lid zijn van een andere Sportraad of Sportoverlegorgaan in een andere
gemeente.
Niet aangesloten zijn bij een anderstalige sportfederatie.

Aanvraag.
De gemotiveerde aanvraag tot aansluiting moet schriftelijk gebeuren, gericht aan het
secretariaat van de sportraad Kraainem.
Volgende – Nederlandstalige - documenten moeten bij de aanvraag ingediend worden:
- statuten van de vereniging + eventueel aanvullend huishoudelijk (intern)
reglement.
- Indien vzw-structuur, nationaal nummer.
- Volledige lijst van bestuurders (naam,adres, telefoon, e-mail en functie).
- Volledige ledenlijst (andere dan bestuurders).
- Aktiviteitenkalender van lopend sportjaar.
Aansluiting.
Bij aansluiting moet de vereniging er zich toe verbinden :
-

Een afgevaardigde aan te duiden die zal zetelen in de algemene vergadering
van de Sportraad Kraainem.
Medewerking te verlenen aan de activiteiten door de Sportraad Kraainem
ingericht.
Elk contact (mondeling en schriftelijk) met de Sportraad Kraainem, de vzw
Sport Kraainem en/of de gemeente Kraainem in het Nederlands zal gebeuren.
Externe communicatie (vb. Publiciteit, affiches, wedstrijdschema’s,
inlichtingen) prioritair in het Nederlands op te stellen.
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Erkenning.
-

De aanvaarding van nieuwe verenigingen gebeurt conform de statuten van de
Sportraad Kraainem tijdens de algemene vergadering bij eenvoudige
meerderheid van stemmen.
De aanvaarding en/of afwijzing zal schriftelijk meegedeeld worden aan de
betrokken club.
Een proefperiode van 1 werkjaar zal in acht genomen worden. Een evaluatie
zal op de algemene vergadering van de sportraad gebeuren.
Vanaf het tweede aansluitingsjaar kan deelgenomen worden aan de
subsidieregeling via de sportraad Kraainem.
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