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Erkenningsreglement Oudenaardse sportverenigingen 
 
De sportdienst is bevoegd om de gegevens op haar juistheid te controleren. Indien de gegevens niet (meer) 
correct zijn, kan de stad Oudenaarde de erkenning intrekken voor bepaalde of onbepaalde tijd op beslissing 
van het college van Burgemeester en Schepenen.  
 
Het reglement en de aanvraagformulieren ter erkenning als Oudenaardse sportvereniging zijn beschikbaar 
op de website van Stad Oudenaarde en de sportdienst. 

 
Erkenningsvoorwaarden  
 
Artikel 1 – Statuut 
De sportvereniging is een feitelijke vereniging of een verenigingen zonder winstoogmerk (vzw). 
 
Artikel 2 – Doelstelling 
De sportvereniging heeft als primaire doelstelling sport te beoefenen. 
 
Artikel 3 – Open vereniging 
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 4 – Bestuur  
De sportvereniging heeft een autonoom bestuur van minstens 3 personen. 
 
Artikel 5 – Aantal actieve leden  
De sportvereniging heeft minstens 10 aangesloten actieve sportleden. 
  
Artikel 6 – Oudenaardse leden  
Minstens 40% van de leden van de vereniging is woonachtig op het grondgebied van stad Oudenaarde. 
Uitgezonderd: bij bovenlokale clubs, kan hierop een uitzondering gemaakt worden (bv. indien bepaalde 
sport specifieke infrastructuur niet of nauwelijks aanwezig is op het grondgebied rondom de stad 
Oudenaarde). Het college zal over deze uitzonderingen de finale beslissing nemen. 
 
Artikel 7 – Taal 
Alle gegevens en documenten van de sportvereniging zijn in het Nederlands opgebouwd. 
 
Artikel 8 – Grondgebied  
Minstens 50% van de sportieve activiteiten moet plaatsvinden op het grondgebied van stad Oudenaarde. 
Uitgezonderd: indien voor een bepaalde sport geen specifieke infrastructuur aanwezig is op het 
grondgebied van stad Oudenaarde of de sportvereniging wegens gebrek aan beschikbare stedelijke 
sportinfrastructuur moet uitwijken naar sportaccommodatie buiten het grondgebied van stad Oudenaarde. 
In beide gevallen moet de club een aantoonbare verankering hebben met de stad Oudenaarde. 
 
Artikel 9 – Actieve werking 
De sportvereniging moet een actieve sportwerking kunnen aantonen, d.w.z. minimum 1 sportactiviteit per 
week gedurende minstens  20 weken per jaar. 
 
Artikel 10 – Verzekering  
De vereniging verzekert alle leden tegen lichamelijk ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Indien 
men aangesloten is bij een erkende Vlaamse federatie 
(www.sport.vlaanderen/sportfederaties/wegwijzer/erkende-vlaamse-sportfederaties) gebeurt dit 
automatisch.  
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Artikel 11 – Ethiek in de sport  
De sportvereniging verklaart dat:  

- Men de positieve waarden in de sport actief, met volgehouden inspanning en met goede planning 
zal nastreven. 

- Men inspanningen zal leveren om alle vormen van discriminatie uit de sport te bannen. 
- Men erkent en aanvaart het feit dat sport ook negatieve effecten (bedrog, doping, misbruik, 

uitbuiting, …) kan veroorzaken en dat preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om sporters 
te beschermen.  

 

Algemeen  
 
Artikel 12 – Aanvraagmoment  
Clubs kunnen op elk moment hun erkenning aanvragen. 
 
Artikel 13 – Duur  
De erkenning geldt zolang er aan bovenvermelde voorwaarden voldaan wordt. Dit wordt jaarlijks 
gecontroleerd bij het indienen van de ondersteuningsaanvraag.  
 
Artikel 14 – Automatisch verval 
Bij de jaarlijkse ondersteuningsaanvraag wordt de erkenning verlengd voor het huidige kalenderjaar indien 
de ledenlijst van het actuele kalenderjaar voldoet aan de erkenningsvoorwaarden. Indien dit niet het geval 
is, vervalt de erkenning automatisch en kan men geen aanspraak maken op de erkenningsvoordelen in het 
huidige kalenderjaar.  
 

Artikel 15 – Fusie  
Bij fusie van een erkende sportvereniging met een niet erkende sportvereniging, moet de fusieclub een 
nieuwe aanvraag tot erkenning indienen. 
 

Artikel 16 – Financiële ondersteuning  
Een erkende sportvereniging kan aanspraak maken op financiële ondersteuning, indien de sportvereniging 
gedurende dat volledige kalenderjaar voldeed aan de erkenningsvoorwaarden.  

 
Artikel 17 – Procedure  
De Oudenaardse erkenning kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna beschreven procedure: 

- De aanvraag tot erkenning wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde formulieren 
digitaal ingediend bij de sportdienst met de nodige bijlagen die opgevraagd worden in het 
aanvraagformulier. 

- De aanvraag tot erkenning als Oudenaardse sportclub wordt ter advies voorgelegd aan het beweeg- 
en sportplatform alvorens het op het college van Burgemeester en Schepenen te brengen. 

- Het college van burgemeester en schepenen erkent de clubs die voldoen aan bovenvermelde 
voorwaarden.  
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Erkenningsvoordelen 
 
Artikel 18 – Erkenningsvoordelen 
Een erkende Oudenaardse sportvereniging kan genieten van volgende erkenningsvoordelen: 

- Mogelijkheid tot financiële ondersteuning (volledig jaar voldoen aan erkenningsvoorwaarden)  

- Gunstige voorwaarden van het retributiereglement 

- Voorrang bij bezetting van de zalen 

- Reclame via sociale media van de sportdienst (max 2 posts per club per kalenderjaar)  

- Trofeeën voor wedstrijden en tornooien (max top 3 per reeks, deelnamemedailles enkel voor jeugd ≤ 
17 j) 

- Huldigingen  

- Ondersteuning in noodsituaties (bv COVID-19) 

- Sportdienst helppunt 

- Korting/gratis sportspecifieke bijscholing georganiseerd door/i.s.m. Stad Oudenaarde 

- … 

Niet limitatieve lijst. 

 


