Gemeente Sint-Gillis
Schepenambt voor Sport
Gemeentereglement inzake Sport

VOORAF:
Dit gemeentelijk reglement inzake sport regelt alle modaliteiten inzake beheer en ondersteuning van de
sportinfrastructuren en -activiteiten.
Als een van de praktische toepassingsinstrumenten ervan, sluit het aan bij het gemeentelijk sportcharter,
dat onlangs door onze Raad (bijlage 1 bij dit reglement) is goedgekeurd.
De werkingskosten van de sportinfrastructuren wegen zwaar op de gemeentelijke begroting en door de
fel toegenomen vraag, vooral door de bevolkingsaangroei in Brussel, is de gemeente verplicht op criteria
gebaseerde voorrangsregels in te voeren voor de toegang tot de infrastructuren.
Dit reglement is een van de instrumenten van het gemeentelijke beleid inzake sport, dat de inwoners van
de gemeente Sint-Gillis de kans wil geven zich te ontplooien en zo veel mogelijk mensen ertoe wil
aanzetten sport te gaan beoefenen.

Voor de werking van de gemeentelijke sportinfrastructuur geldt bovendien een intern huishoudelijk
reglement, dat door het College is goedgekeurd.
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Titel 1: Voor het publiek toegankelijke gemeentelijke sportinfrastructuur
Artikel 1: overzicht van de gemeentelijke sportinfrastructuur
§1. De gemeentelijke sportinfrastructuur (GSI) waar het publiek gebruik kan van maken is de
volgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Omnisportcentrum Rusland, Ruslandstraat 41,
Zwembad “Victor Boin”, Wipstraat 38 te Sint-Gillis,
Sportcomplex “Corneille Barca”, Lenniksebaan 1015 te 1070 Brussel;
Turnzaal METAL, Metaalstraat 40 te Sint-Gillis;
MARIEN stadion, Brusselsesteenweg 223 te Vorst;
BEMPT stadion, Neerstallesteenweg te Vorst;
BENS stadion, Joseph Bensstraat 124 te Ukkel

§2. Het publiek kan buiten de schooluren ook gebruik maken van de turnzalen van de
volgende gemeentescholen:
- turnzaal van de gemeenteschool Pierre PAULUS,
- turnzaal van de gemeenteschool ULENSPIEGEL,
- turnzaal van de gemeenteschool des “4 SAISONS”,
- turnzaal van de gemeenteschool du PARVIS.
- turnzaal van de gemeenteschool Peter PAN.

Titel 2: Algemene modaliteiten voor het gebruik van de GSI
en categorie gebruikers
Artikel 2: toegang tot GSI: algemeen
§1. De GSI zijn er voor verschillende soorten activiteiten en gebruikers.
De modaliteiten voor de toegang, reservatie en facturatie zijn afhankelijk van de kenmerken
van de infrastructuren en van het statuut van de gebruikers.
§2. Het College bepaalt de openingsuren voor het publiek.
§3. De GSI mogen enkel voor sportbeoefening worden gebruikt, behoudens uitdrukkelijke
toestemming van het College.

Artikel 3: gebruik van de GSI
§1. Gebruikers van de infrastructuren zijn:
- Natuurlijke en rechtspersonen,
- Feitelijke verenigingen,
- Verenigingen met een sportief oogmerk, die zijn aangesloten bij een erkende
sportfederatie (hierna genaamd “sportclub”)

§2. In dit reglement wordt verstaan onder erkende sportactiviteiten: de door het Belgisch
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Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) of door ADEPS of BLOSO erkende sportactiviteiten.
§3. Elke gebruiker moet dit reglement en bijlagen, en het intern huishoudelijk reglement van elke
infrastructuur respecteren, en moet zich in het algemeen schikken naar de instructies van de
administratie.
§4. De gebruiker is volledig aansprakelijk voor de bezetting van de sportinfrastructuren en voor
het gebruik van het materiaal en de sportuitrusting. Hij zal alle nodige verzekeringen afsluiten ter
dekking van de risico’s die verbonden zijn met het gebruik van de plaats en met de uitoefening
van zijn activiteiten.
§5. Dit reglement is niet van toepassing in bijzondere gevallen zoals de door de Gemeenteraad
goedgekeurde bezettingsovereenkomsten.

Artikel 4: Categorieën gebruikers
§1. Op basis van een onderverdeling van de gebruikers in verschillende categorieën kunnen niet
alleen verschillende tarieven worden toegepast (zie titel 4) maar kan ook het subsidiebeleid
verschillen (zie titel 5).
§2. Het College is bevoegd om de gebruikerscategorie aan te duiden.

Artikel 4.1.: Definitie van de categorieën:
Categorie “A”:
Om deel uit te maken van categorie A, moeten gebruikers:
* een vzw of bedrijf hebben opgericht en op het grondgebied van de gemeente SintGillis zijn gevestigd;
* zijn aangesloten bij een door het BOIC, ADEPS of BLOSO erkende federatie;
* ingeschreven zijn in een officiële competitie (behalve voor bepaalde disciplines, op
gemotiveerd verzoek dat is goedgekeurd door het College);
* over minstens een door een officiële instantie erkende monitor beschikken
(uitgereikt door een overheidsadministratie, of erkend door ADEPS of BLOSO);
* over 30 ingeschreven leden beschikken die regelmatig hun sport beoefenen;
* zich tot zoveel mogelijk personen, en name tot de allerjongsten richten;
Categorie “A sociaal”:
Categorie “A sociaal” is voorbehouden voor verenigingen.
Het College legt de lijst vast van verenigingen die tot de categorie “A sociaal” behoren, op basis
van volgende informatie: maatschappelijk doel, impact op de bevolking van Sint-Gillis,
gehanteerde tarieven, aantal leden, erkenning bij andere overheidsinstanties (Gewest,
Cocof,…);

Categorie B
Om deel uit te maken van categorie B, moeten gebruikers:
* een vzw of bedrijf hebben opgericht;
* zijn aangesloten bij federatie;
* ingeschreven zijn in een officiële competitie;
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Categorie C
Om deel uit te maken van categorie C, moeten gebruikers:
* een door het BOIC, ADEPS of BLOSO erkende, of door het College goedgekeurde
sport beoefenen, en uitsluitend om vrijetijdsredenen;
* een voldoende band met de gemeente Sint-Gillis aantonen;
Om een voldoende band met de gemeente Sint-Gillis te kunnen aantonen moet:
- ofwel 50% van de leden van de gebruikers in Sint-Gillis zijn gedomicilieerd voor
natuurlijke personen;
- ofwel in de gemeente Sint-Gillis zijn gevestigd voor rechtspersonen;
- ofwel lid zijn van het gemeentepersoneel (in het kader van een activiteit met een
privékarakter).

Titel 3: Aanvragen voor gebruik, reservatie en tarieven
Artikel 5: aanvragen voor gebruik en reservatie van de GSI
Artikel 5.1: op jaarbasis

§1. Bij aanvang van het sportseizoen legt het College na ontvangst van alle aanvragen, de
roosters vast voor het gebruik van de GSI.
Elke gebruiker die een aanvraag voor het volgende seizoen wil indienen, moet in orde zijn met al
zijn betalingen.

§1.a): Voor alle GSI – behalve het zwembad VB – hanteert het College voor het verlenen van
een gebruikstoestemming volgende prioriteiten:
1. De overheidsinstellingen uit Sint-Gillis (scholen, crèches, sociale dienst, “brede school
Sint-Gillis”,…)
2. Sportclubs categorie A en vzw die partner zijn van de gemeente (categorie SC)
3. Clubs van categorie B
4. Clubs van categorie C
§1.b) Voor het zwembad Victor Boin, hanteert het College voor het gebruik door
schoolgroepen, binnen de voor de scholen voorbehouden uurroosters, volgende prioriteiten:
1. Gemeentescholen uit Sint-Gillis, “brede school Sint-Gillis”,
2. Gemeentescholen uit Vorst
3. Alle andere aanvragen

§2. Aan het einde van het seizoen moeten de gebruikers van de infrastructuren hun reservatieaanvraag hernieuwen, tijdens de Adviescommissie voor Sport (zie titel 5).

Artikel 6: tarieven
§1. De Gemeenteraad bepaalt de toegangstarieven voor de GSI. Ze zijn in 3 categorieën
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onderverdeeld.
TARIEF 1: Tarief voor gebruikers van categorieën “A” en “SC”
TARIEF 2: Tarief voor gebruikers van categorieën “B” en “C”.
TARIEF 3: Standaardtarief voor alle gebruikers die tot geen enkele van voormelde
categorieën behoren.

§2. Het College bepaalt de afwijkende toegangsvoorwaarden die op basis van een gemotiveerd
verzoek, uitzonderlijk kunnen worden toegestaan voor eenmalige evenementen: organisatie van
een caritatief evenement of met een publiek karakter.

Titel 4: Steun aan clubs en sportprojecten
Artikel 7: Gemeentelijke subsidie
§1. De gemeente kent subsidies toe, onder voorbehoud van jaarlijkse goedkeuringen van de
begroting, in functie van een aantal hier bepaalde criteria.
§2. Het bedrag van de subsidie mag nooit hoger liggen dan 80% van het financieel plan van de
club of het sportproject.
§3. De subsidie wordt niet toegekend aan potentiële begunstigden die niet in orde zijn met hun
betalingen tegenover de gemeente.
Er bestaan 2 types subsidies:
Artikel 7.1.: Subsidies voor clubs van categorie A en B
Het College beraadslaagt over de onderverdeling van clubs in categorieën A of B, zoals bepaald
onder Titel 3.
In functie van die onderverdeling en op basis van een gemotiveerd verzoek van de club kent het
College een subsidie toe binnen de volgende beperkingen:
- 1 500 euro voor clubs van categorie A
- 300 euro voor clubs van categorie B

Artikel 7.2.: Subsidies voor sportprojecten:
Het College kan een subsidie toekennen aan verenigingen op basis van een gemotiveerd
aanvraagdossier. De toegekende subsidie mag niet hoger liggen dan 2000 euro per project en
per aanvrager.
Het College beraadslaagt op basis van volgende criteria:
- impact voor de bevolking van Sint-Gillis,
- sociale karakter van de voorgestelde activiteit en het aanzetten tot sportbeoefening
(doelpubliek, tarief),
- mixiteit tussen geslachten en belang op vlak van volksgezondheid,
- aanzet tot het lanceren van een nieuwe sportactiviteit of tot de oprichting van een
nieuwe sportclub die actief is in Sint-Gillis,
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Titel 5: Deelname aan gemeentelijke sportactiviteiten
Artikel 8: Adviescommissie voor sport
Een Adviescommissie voor sport wordt opgericht om adviezen uit te brengen en algemene
voorstellen te doen om vooruitgang te boeken op vlak van de in het Charter bepaalde sportieve
doelstellingen van de gemeente.
Deze Commissie komt een keer per jaar samen. Ze wordt voorgezeten door de Schepen voor
Sport en alle clubs en gebruikers van sportinfrastructuren die een jaarlijkse overeenkomst met de
gemeente hebben afgesloten, mogen eraan deelnemen.
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BIJLAGE 1: GEMEENTELIJK SPORTCHARTER

1.
Sport is goed voor hoofd en benen
Sport heeft betrekking op alle vormen van lichaamsbeweging die de conditie van lichaam en
geest verbetert, de ontwikkeling van sociale relaties bevordert of tot resultaten in
competitieverband leidt.
2.
Sport moet voor iedereen (m/v) toegankelijk zijn
Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn, zonder discriminatie van leeftijd, herkomst, ras,
geslacht, sociale klasse of handicap. Sportbeoefening moet personen met een diverse
achtergrond met elkaar in contact brengen en vrouwen moeten meer kans krijgen om aan
sportactiviteiten deel te nemen.
3.
Sport staat voor een aantal waarden.
Zo moet sport het volgende bevorderen:
*
een evenwichtige ontwikkeling van fysieke, intellectuele, artistieke, ethische en
sociale vaardigheden;
*
inzicht in morele waarden en sportiviteit, discipline en regels;
*
respect voor zichzelf en voor de anderen;
*
aanleren van tolerantie en verantwoordelijkheidszin, essentiële levenswaarden in
een democratische maatschappij;
*
aanleren van zelfbeheersing, zelfontplooiing;
*
aanleren van een gezonde levenswijze;
* wereldgerichte openheid van geest, met name via internationale competities en
uitwisselingen, in een geest van sociale integratie en vrede.

4.
Welzijn, uiteindelijke doel van sportbeoefening.
Het welzijn van elke jonge sportieveling is veel belangrijker dan aspecten als prestatiedrang,
prestige of commerciële exploitatie.
5.
Rol van de overheden in het algemeen en van de gemeente in het bijzonder
De gemeente Sint-Gillis verbindt zich ertoe, binnen de limieten van haar mogelijkheden en in
samenwerking met de gewestelijke en communautaire overheidsinstanties die bevoegd zijn voor
sport, samen met sportclubs, verenigingen, vrijwilligers en de privésector, de nodige
inspanningen te leveren om:
*
kwaliteitsvolle sportinfrastructuren beschikbaar te stellen en die op een efficiënte
manier te beheren;
*
sportontwikkelingsprogramma’s te bevorderen;
*
op zoek te gaan naar de financiële en menselijke middelen voor die ontwikkeling.

6.
Sport op school.
Samen met het gezin speelt de school een essentiële rol om jongeren aan te zetten tot gezonde
lichaamsbeweging en sportactiviteiten. Sport op school bevordert de kwaliteit van het
schoolleven in het algemeen, zet aan tot initiatie in diverse disciplines en zorgt ervoor dat de
jongere ook op langere termijn zal blijven sporten. Sportinfrastructuren op school zijn een
belangrijke hefboom voor het sportbeleid op school en daarbuiten.

7.
Kwaliteit van de sportomkadering
Alle sportactiviteiten moeten worden uitgeoefend onder leiding van gediplomeerde en bekwame
animatoren, lesgevers, trainers en verantwoordelijken die zich bewust zijn van de
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verantwoordelijkheid die ze dragen, ongeacht of ze vrijwilliger dan wel professioneel zijn. Ze
zullen de jongeren met respect behandelen, hen tolerantie en loyauteit bijbrengen, en ze zullen
ze betrekken bij de besluitvorming en de organisatie van de activiteiten.
8.
Strijd tegen geweld
Sportbeoefenaars verbinden zich ertoe als burger en binnen hun teams, clubs en organisaties,
alle vormen van haat, geweld, segregatie of uitsluiting, die soms binnensluipen in de meest
democratische en gewaardeerde sporttakken, te bekampen.

9 – Strijd tegen doping
Sportbeoefenaars en hun begeleiders verbinden zich ertoe, zich te informeren over alle wetten
en reglementen met betrekking tot dopingbestrijding en die ook toe te passen, met name dan de
door het WADA (Wereldantidopingagentschap) gepubliceerde lijst van verboden middelen.

10. Internationale openheid
Sportieve contacten op internationaal niveau zijn essentieel voor samenwerking,sociale
integratie en de wereldvrede.
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