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Erkenning sportvereniging  
Reglement 

  

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 13 november 2014 
Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 27 november 2014 

 

Artikel 1. 

De vereniging moet een vereniging zonder winstoogmerk of een feitelijke vereniging 

zijn. 

Artikel 2. 

De meerderheid van de bestuursleden en de sportende leden samen moet in de 
gemeente wonen of gewoond hebben gedurende minimum 5 jaar, 

of 

minstens de helft van de sportieve activiteiten moet plaatsvinden op het grondgebied 
van de gemeente. Indien de vereniging kan aantonen dat er geen, onvoldoende of 
niet gepaste accommodatie aanwezig is op het gemeentelijke grondgebied, dan is 

deze voorwaarde niet van toepassing. 

Artikel 3. 

Verenigingen die reeds erkend worden als gemeentelijke jeugdvereniging of 
gemeentelijke culturele vereniging via andere gemeentelijke erkenningsreglementen, 
komen niet in aanmerking voor erkenning als sportvereniging. 

Artikel 4. 

De sportvereniging moet een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat 

iedereen lid kan worden van de sportvereniging op voorwaarde dat hij/zij de 
waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt. 

Artikel 5. 

Een kopie van de statuten of het huishoudelijk reglement van de sportvereniging 
moet in het bezit zijn van de sportdienst. 

Artikel 6. 

De sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben met minstens 3 personen 

met respectievelijk volgende taakverdeling: voorzitter, penningmeester en 
secretaris. 

Artikel 7. 

Om in aanmerking te komen voor erkenning moet de sportvereniging minstens 10 
aangesloten actieve leden hebben (steunende leden en ereleden zijn geen actieve 

leden). 
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Artikel 8. 

De sportvereniging heeft een werking in het Nederlandse taalgebied. De 
sportvereniging dient het Nederlands te gebruiken bij haar werking en organisatie. 

Alle gegevens en documenten van de sportvereniging dienen in het Nederlands 
aanwezig te zijn op de zetel. 

Artikel 9. 

De sportvereniging moet een actieve werking kunnen aantonen, d.w.z. minimum 2 
sportactiviteiten (trainingen en/of wedstrijden) per week gedurende minstens 30 

weken per jaar en dit reeds gedurende minimum 3 jaar. 

Artikel 10. 

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de sportvereniging, haar bestuurders en 
haar lesgevers moet door een verzekering gedekt zijn. 

Artikel 11. 

De sportvereniging moet ter bescherming van haar aangesloten leden een 

verzekeringspolis afsluiten. 

Artikel 12. 

Verenigingen kunnen als sportvereniging erkend worden als binnen die vereniging 
activiteiten in ploegverband of individueel worden beoefend met een competitief of 
recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat. 

Artikel 13. 

Sportverenigingen die bij een door de Vlaamse Regering erkende Vlaamse 

sportfederatie zijn aangesloten, worden automatisch erkend door het 
gemeentebestuur, maar dienen wel een aanvraag in te dienen. 

Artikel 14. 

De erkenning kan verkregen worden door te voldoen aan de onderstaande 
procedure: 

• De aanvraag tot erkenning wordt door de sportvereniging op de daartoe 
bestemde formulieren ingediend bij de sportdienst. 

• De sportdienst legt de aanvraag samen met het advies van de sportraad, voor 

aan het College van Burgemeester en Schepenen, dat de sportvereniging al 
dan niet erkent. 

• De erkenningsaanvraag moet ingediend worden voor 15 september. 

Artikel 15. 

Het college van burgemeester en schepenen kan de erkenning terug intrekken als de 

vereniging niet meer voldoet aan de bepalingen van dit reglement of bij fraude. 

Artikel 16. 

Dit reglement blijft gelden zolang het decreet van 6 juli 2012 houdende stimulering 
en subsidiëren van een lokaal sportbeleid, van toepassing is. 


