
 

Erkenning sportverenigingen 
aanvraagformulier 

 
 Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het erkenningsreglement voor 

gemeentelijke sportverenigingen. 

 Alleen sportverenigingen die een volledig ingevuld en ondertekend dossier met 
de nodige bijlagen tijdig indienen, komen in aanmerking voor erkenning. 

 Het dossier moet ingediend worden op de sportdienst voor 15 september. 

 

GEGEVENS BESTUUR VAN DE SPORTVERENIGING 

Functie Naam bestuurslid Adres bestuurslid 

Voorzitter   

Penningmeester   

Secretaris    

   

   

   

   

 
ALGEMENE GEGEVENS SPORTVERENIGING 

Welke sporttak biedt uw 

sportvereniging aan? 

 

 

Is uw sportvereniging een 

Nederlandstalige vereniging en biedt 

zij aan haar leden uitsluitend 

Nederlandstalige sportinitiatieven 

aan? 

JA - NEEN 

 

Oprichtingsdatum van uw 

sportvereniging 

 

 

Is een sportvereniging een vzw of 

een feitelijke vereniging? 

VZW – FEITELIJKE VERENIGING 
Indien feitelijke vereniging  huishoudelijk 

reglement van uw sportvereniging als bijlage 

toevoegen. 
Indien vzw  publicatiedatum en pagina van de 

statuten in het Belgisch Staatsblad en/of 

publicatiedatum en pagina van de laatste 

aanpassingen in het Belgisch Staatsblad. 

Dienst Sport & jeugd 
03-410 16 65 

sport@zandhoven.be 

 

Naam vereniging : ………………………………………………………………………………………………….. 

Contactpersoon : ………………………………………………………………………………………………….. 

Adres :  ………………………………………………………………………………………………….. 

Mailadres:  ………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoon :  ………………………………………………………………………………………………….. 

Rekeningnummer : ………………………………………………………………………………………………….. 



 

Gemeentebestuur Zandhoven     Schildebaan 22B – 2240 Zandhoven 2 

Is de burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid van uw 

sportvereniging, haar bestuurders 

en haar lesgevers door een 

verzekering gedekt? 

JA – NEEN  

De betreffende verzekeringspolis (of het attest 

van dit jaar) als bijlage toevoegen. 

Is uw sportvereniging aangesloten 

bij een erkende Vlaamse 

sportfederatie? 

JA – NEEN  

Zoja, naam van de Vlaamse sportfederatie: 

………………………………………………………...... 

Zijn er ter bescherming van de leden 

van uw sportvereniging die niet bij 

een erkende Vlaamse sportfederatie 

zijn aangesloten, 

verzekeringspolissen afgesloten? 

JA – NEEN  

De betreffende verzekeringspolis als bijlage 

toevoegen. 

 
 

GEGEVENS LEDEN SPORTVERENIGING 

Sportende leden Mannen Vrouwen Totaal 

< 8 jaar    

8 – 11 jaar    

12 – 15 jaar    

16 – 18 jaar    

19 – 25 jaar    

26 – 45 jaar    

46 – 55 jaar    

56 – 65 jaar    

> 65 jaar    

Totaal    

 
Totaal aantal leden die in de gemeente wonen  

Totaal aantal leden die niet in de gemeente wonen  

 

De ledenlijst van uw sportvereniging afgeleverd door de verzekeringsmaatschappij of 
de erkende Vlaamse sportfederatie waarbij uw sportvereniging is aangesloten als 
bijlage toevoegen. 

 
 

GEGEVENS ACTIVITEITEN SPORTVERENIGING 

Activiteitenkalender betreffende het 

jaar van de aanvraag (jaar X) 

Geplande activiteitenkalender van het 

aanvraagjaar als bijlage toevoegen met 

vermelding van de data en de plaatsen van de 

activiteiten. 

Activiteitenverslag betreffende het 

voorgaande jaar (jaar X-1) 

Activiteitenverslag van het voorgaande jaar als 

bijlage toevoegen met vermelding van de data 

en de plaatsen van de activiteiten en het aantal 

deelnemers. 

 

Datum: …………………………    Handtekening verantwoordelijke 
 

 

 


